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O ser humano sempre conserva a mais importante das liberdades, 

que é a capacidade de transformar sua atitude frente a uma 

situação inevitável. Por isso digo que todos nós temos a 

oportunidade de crescer como seres humanos, crescer além de 

nós, por mais dolorosa que seja a situação da vida. Quando 

alguém aprende a elevar-se acima de si mesmo, passa a oferecer o 

testemunho de uma capacidade que é única e própria do ser 

humano. Neste momento, a pessoa consegue transformar uma 

situação pessoal que era trágica em um trunfo. Logicamente, nem 

todos vão acreditar nessas palavras, se forem pregadas de um 

púlpito de uma igreja. Nem todos, também, acreditariam nisso se 

apenas estivesse escrito em um livro de ética. Mas quando você 

ouve alguém dizer isso depois dessa pessoa ter vivido à sombra 

das câmaras de gás em Auschwitz, então você a passa acreditar 

nela. 

 

Palavras de Viktor Frankl no lançamento do livro Man in search for 

Meaning (O homem em busca de sentido), que vendeu mais de 2,5 

milhões de exemplares até a 72º edição publicada em 1998 (XAUSA, 

1988, p.43) 
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RESUMO 

 

 

Valores pessoais e valores de sentido de vida são metas desejáveis e transsituacionais, que 

variam em importância e servem como princípios gerais na vida de uma pessoa, sendo os 

valores de sentido de vida princípios orientadores da vida de entidades sociais, associados à 

missão que esta assume para sua existência. Este estudo, de natureza descritivo-exploratória, 

utilizando o método quantitavivo, teve como objetivo verificar se existem diferenças na 

importância dos valores pessoais e de sentido de vida dos empregados de uma instituição 

financeira, em função do tipo de participação que eles assumem nas diferentes etapas do 

programa de mobilização social instituído pela empresa em que atuam, em favor da defesa 

dos direitos da criança e do adolescente. Participaram da pesquisa 522 empregados, aos quais 

foram aplicados dois questionários validados para mensuração dos construtos. Após o 

tratamento de dados, 437 casos foram considerados válidos e distribuídos em três grupos de 

acordo com o tipo de participação no programa de mobilização social. Utilizando-se a técnica 

de análise da variância, foi identificado que os empregados que assumem maior 

responsabilidade no programa de mobilização social, realizando visitas aos municípios onde 

os projetos são desenvolvidos, apresentam maiores médias nos valores pessoais de 

universalismo, relacionados a metas de promoção de bem-estar da sociedade, de estimulação, 

relacionados a busca de novidades e desafios; ao mesmo tempo em que valorizam menos 

valores de conformidade, relacionados à manutenção do status quo. Em relação aos valores de 

sentido de vida, apresentam maiores médias do que os demais grupos em Evolução Espiritual. 

 

Palavras-chave: Valores pessoais. Valores de sentido de vida. Mobilização social. Programa 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This descriptive-explanatory present study uses quantitative method and its objective is 

looking for difference in importance for personal values and meaning of life to the employees  

in a financial institution, related to their participation in many steps of the institution for social 

mobilization on behalf of children created by their company. Personal values and meaning of 

life values are desirable and with always changing situations which change in importance and 

serve as basic principles on a person life, and the meaning of life values are a guide to 

existence of social entities in league with the objective that it takes for their existence. Five 

hundred and twenty-two employees from a private organization in financial business take part 

of the research, and to those employees two valid questionnaires were given for constructs 

measure. Four hundred and thirty-seven cases were valid after data interpretation according 

with the kind of participation in the social mobilization program. By using variation analysis 

technique was acknowledged that employees who take more responsibility on social 

mobilization program by visit cities where the projects are performed show average increase 

in universalism personal values, related to propagation of welfare on society; encourage 

related to the search for innovations and challenges at the same time when conformance 

values are less worth, related to maintain status quo. In relation with meaning of life values 

they show better average than other groups in Spiritual Evolution.  

 

Key words: Personal values. Meaning of life values. Social Mobilization. Social Program.     
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Brasileira de 1988 é fruto de uma intensa ação de mobilização social 

por parte de vários setores da sociedade civil em favor da democracia, da liberdade, da 

solidariedade e da cidadania (TORO;WERNECK, 2004). 

O termo ―cidadania‖ passou a povoar com freqüência o discurso do empresariado no 

Brasil no começo dos anos 1990. A percepção vigente era de que o Estado, sozinho, não 

conseguia dar conta de todas as suas obrigações na área social. Em função disso, as empresas, 

como parte integrante da sociedade, esboçaram os primeiros sinais de compreensão de que o 

seu papel transcende a geração de riquezas e de empregos (GOLDBERG, 2001). 

A discussão sobre a função social das empresas, estimulada pela necessidade de 

renovar a forma de relacionamento das organizações com a sociedade, fez emergir alinhada à 

lógica empreendedora do setor privado, expressões como ―investimento social privado‖ 

(RIBAS Jr.; RIBAS, 2007, p.47) e ―cidadania empresarial‖ (GOLDBERG, 2001, p. 15), 

ambas empregadas para designar o conjunto de ações desenvolvidas por empresas em 

benefício da sociedade. Um dos benefícios desse tipo de atuação empresarial está na 

articulação com o governo e a sociedade civil organizada para refletir sobre questões sociais e 

propor formas de ajudar o desenvolvimento social do país (GOLDBERG, 2001, RIBAS Jr.; 

RIBAS, 2007). Um exemplo foi o surgimento de programas sociais planejados e 

implementados por organizações visando à defesa dos direitos de crianças e adolescentes - 

algo que estava bastante presente nos anos 1990, em função da criação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA)
1
 - um marco legal que estabeleceu uma nova abordagem na 

participação da sociedade no desenvolvimento de políticas públicas em favor da defesa e da 

garantia dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. 

As ações em prol de questões sociais vêm aumentando desde então. Cerca de 462 mil 

empresas brasileiras (59%) declararam realizar, em caráter voluntário ou estratégico, algum 

tipo de ação social para a comunidade. Destas, dois terços afirmam que a prática social é 

habitual. Além disso, 62% do valor do investimento social das empresas são direcionados 

para projetos que atendem crianças e adolescentes (IPEA, 2006). 

                                                 
1
 Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 – Art. º ―É dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária‖. 
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Cabe observar a percepção de resultados das ações sociais por parte dos empresários, 

em que a maioria, 61%, considera a satisfação pessoal dos funcionários envolvidos nas ações 

sociais como principal resultado, o que as tem feito ampliar o envolvimento deles nos 

programas sociais à medida que aumentam financeiramente o investimento social (IPEA, 

2006).  

Existem diversas maneiras de levar os empregados a participarem de ações sociais, 

podendo-se destacar a formatação de processos que estimulam o público interno a realizar 

doações, financeiras ou em espécie, para organizações não-governamentais, ou incentivando e 

estruturando programas de voluntariado corporativo, bem como a implementação de 

programas de mobilização social (ETHOS, 2000). 

Segundo Toro e Werneck (2004, p. 13), ―mobilizar é convocar vontades para atuar na 

busca de um propósito comum [...]‖. Um processo ou programa de mobilização social tem 

início quando uma pessoa, grupo ou instituição decide iniciar um movimento para debater 

com diversas lideranças de maneira abrangente um determinado problema (TORO; 

WERNECK, 2004). Neste estudo em especial, a mobilização social envolveu empregados de 

uma organização privada do segmento financeiro, em favor da promoção dos direitos da 

criança e do adolescente, em projetos que atingem diferentes municípios brasileiros.  

A participação das pessoas em um processo de mobilização social é mais assumida e 

consciente na medida em que se possa perceber que a realização do objetivo perseguido é 

vital para quem participa da ação e, só pode ser alcançado, se houver efetiva participação das 

pessoas (WHITAKER, 1993). Para Souza Neto (2002), a sociedade é movida pelo anseio de 

homens e mulheres em dar sentido às suas vidas e ajudar na construção de uma nova vida.  

Por sua vez, Frankl (1992) afirma que os indivíduos são movidos por um ideal 

escolhido a partir da vontade de realização que ele denomina como sede de sentido. Sob essa 

mesma ótica, Souza Neto (2002, p.69) argumenta que, por uma questão de sobrevivência, o 

indivíduo tem o desejo de ressignificar a sua própria trajetória e aprender a ―transviver‖ ou, 

conforme o próprio Frankl diz (2007, p. 39), a ―autotranscender-se‖.   

A partir do exposto, é possível pensar que a participação dos empregados em 

programas de mobilização social promovidos pelas organizações em que atuam esteja 

relacionada à busca de sentido de vida. Essa visão pode encontrar respaldo em Frankl (1998, 

p. 26) ao afirmar que ―o sentido de vida não é dado e sim encontrado ou descoberto pelo 

indivíduo‖, sendo uma livre decisão de cada ser humano. A busca de sentido estabelece um 

desafio: confrontar-se com a realidade objetiva e questionar-se sobre o sentido pessoal da 
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própria vida, sendo esse ato humano um sinal de amadurecimento da pessoa (FRANKL, 

1998). 

A reflexão sobre o sentido de vida é antiga. Na filosofia existencialista é entendida 

como uma necessidade do indivíduo autotranscender-se. Teixeira e Domenico (2008) 

consideram que a busca de sentido de vida é representada por um conjunto de valores, os 

quais denominam VSV – valores de sentido de vida, entendidos como metas desejáveis, 

transsituacionais, que variam em importância e representam princípios orientadores da vida de 

entidades sociais, associados à missão que estas assumem para a sua existência. Os valores de 

sentido de vida são, por sua vez, segundo essas autoras, um subconjunto dos valores pessoais.  

Para Schwartz, valores pessoais são crenças que apresentam conteúdo motivacional, 

além de apresentarem elementos cognitivos e afetivos, constituindo-se em metas 

hierarquizadas que orientam a conduta de entidades individuais (SCHWARTZ, 2005a). Este 

autor entende que todos os seres humanos possuem seus valores categorizados em dez tipos 

motivacionais, reunidos em duas dimensões bipolares (―Autotranscendência-Autopromoção‖ 

e ―Abertura à Mudança-Conservação‖). Para ele, valores que dizem respeito a sentido de vida 

tais como vida espiritual, harmonia interior, desprendimento, diferentemente do que pensam 

Teixeira e Domenico (2008), estariam sendo contemplados por meio da realização de metas 

de alguns dos dez tipos motivacionais, tais como benevolência, universalismo, tradição e 

conformidade. 

Pode-se pensar que participar de programas de mobilização social pode ter alguma 

relação com valores, sejam pessoais, sejam de sentido de vida, ao servirem de critérios para 

escolhas dos indivíduos na vida cotidiana, que incluem as atividades em ambientes 

organizacionais. Teixeira e Domenico (2008) observam que indivíduos que buscam e 

priorizam certos valores de sentido de vida, fazem escolhas de maneira diferentes daqueles 

que têm outras prioridades.  

A partir do que foi exposto e levando-se em consideração o crescimento das ações 

sociais promovidas pelas empresas na última década, surgiu a curiosidade da autora do 

presente estudo de responder ao seguinte problema de pesquisa: Existem diferenças na 

importância dos valores pessoais e de sentido de vida dos empregados em função do tipo 

de participação que assumem no programa de mobilização social promovido pela 

empresa em que trabalham? 

A pesquisa, de natureza descritivo-exploratória, foi realizada em uma instituição 

financeira internacional que estruturou e mantém um programa de mobilização social em 

favor dos direitos da criança e do adolescente desde 2002, por meio do qual os empregados 
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são indicados pelos seus gestores e têm a oportunidade de se envolverem sob diferentes 

formas: participando em visitas aos municípios para avaliação e seleção de projetos sociais 

que atuam na defesa dos direitos do público infanto-juvenil, promovendo a mobilização de 

outros empregados para arrecadar recursos financeiros para apoio aos projetos sociais ou 

destinando parte do imposto de renda devido para a viabilização dos projetos sociais 

selecionados.  

O método quantitativo foi utilizado para coleta e análise dos resultados obtidos, com a 

aplicação de um instrumento de pesquisa que comportou dois questionários já validados para 

mensuração de valores pessoais e valores de sentido de vida. O tratamento de dados deu-se 

por meio de estatística descritiva e análise de variância e de correlações. 

Esta dissertação está organizada em mais quatro capítulos, além desta introdução. No 

capítulo 2, apresenta-se o referencial teórico no qual os temas focalizados neste estudo - 

valores pessoais e valores de sentido de vida – foram expostos a partir de recortes na literatura 

existente. Além disso, foi incluído um item referente à mobilização social, que culmina na 

apresentação do programa desenvolvido pela instituição financeira na qual foi realizado o 

estudo. No capítulo 3, apresenta-se o problema de pesquisa, os objetivos e a hipótese, 

seguidos pelos procedimentos metodológicos dispostos no capítulo 4. A apresentação e a 

análise dos resultados são feitas no capítulo 5. Por último são apresentadas as conclusões do 

presente estudo, finalizando-se com as referências bibliográficas. 

A contribuição desta pesquisa para a academia está na geração de conhecimento, 

especialmente sobre o tema de valores de sentido de vida, que ainda conta com poucas 

pesquisas realizadas. Para as empresas, espera-se dos gestores um despertar de interesse na 

consideração de valores pessoais e de valores de sentido de vida na escolha de profissionais 

que irão atuar como líderes ou como participantes de programas sociais promovidos pelas 

empresas que visam contribuir para o desenvolvimento social. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Valores Humanos: Uma Visão Geral 

 

O tema valores humanos vem atraindo a atenção de diversos segmentos da sociedade 

na busca da compreensão dos motivos que orientam a ação humana, quer no nível individual, 

quer no coletivo (TEIXEIRA, 2006). Rohan (2000) e Ros (2006) destacaram em seus estudos 

alguns autores, tais como Thomas e Znanieki, Allport, Parsons, Kluckhohn, Rokeach e 

Schwartz, devido à efetiva contribuição e relevância de cada um deles para a temática dos 

valores. A seguir, no Quadro 1, é apresentada uma retrospectiva cronológica dos conceitos e 

funções de valores de acordo com a abordagem dos autores, considerados neste estudo como 

os principais estudiosos do tema ao longo do século XX. 

 

Quadro 1: Retrospectiva de conceitos e funções de Valores Humanos 

 

Ano Estudioso Conceito e Funções de valores

1896

1914

Alexander Shand 

(ROHAN, 2000, p.259)

Diferentes organizações de sentimentos (valores) resultam 

nas diferentes atitudes e comportamentos das pessoas como 

resposta ao mundo.

1918-1920 Thomas e Znanieki  (2006 p.110)

Valor social é qualquer dado que tenha conteúdo empírico 

acessível aos membros de um grupo social e um significado 

com respeito ao que é ou possa ser objeto de atividade.

1928
Spranger 

(ROHAN, 2000, p. 259)

Considera a existência de seis atitutides (tipos de valores) 

que estão presentes em todos os seres humanos em diferentes 

proporções.

1951 Parsons (ROS, 2006, p.27)

Valores, são compromissos com critérios normativos e 

apresentam três aspectos - cognitivos, avaliativos de 

responsabilidade pessoal diante das consequências das ações 

tanto para quem age como para o sistema social.

1951 C.K.Kluckhohn (1951, p.443)

Valor  é uma concepção, explícita ou implícita, distintiva de 

um indivíduo ou característica de um gupo acerca do que é 

desejável, que influencia a seleção das modalidades, dos 

meios, e dos fins disponíveis para as ações.

1961
 Gordon Allport 

(ROHAN, 2000, p. 255)

A hierarquia dos valores são a força dominante na vida, pois 

os valores direcionam todas as atividades de uma pessoa até 

a completa realização. 

1973 Rokeach (1973, p.5)

 Valor é uma crença duradoura,  de que um modo de conduta 

específico ou um estado de existência é pessoal ou 

socialmente preferível a um modo de conduta ou estado de 

existência oposto ou inverso.

1987

1992

Schwartz e Bilsky (1987, p 553), 

Schwartz (1992)

Valor é uma concepção de um objetivo transituacional do 

indivíduo que expressa interesses concernentes a dominínios 

motivacionais e é avaliado em uma escala de importância 

como um princípio guia de sua vida.

1999 Schwartz (1999 p. 24)

Valores são concepções do desejável que guiam a maneira 

como os atores sociais (por exemplo, líderes organizacionais, 

políticos, indivíduos) selecionam as ações, avaliam pessoas, 

eventos e explicam essas ações e avaliações.
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continua 

Ano Estudioso Conceito e Funções de valores

2000 Rohan (2000, p. 263)

Um valor é um princípio analógico implícito construído a 

partir de julgamentos sobre a capacidade das coisas, pessoas, 

ações e atividades que possibilitam um melhor viver. 

Valores prioritários evidenciam a organização dinâmica 

desses principios.

2001

2006

Schwartz (2001, p. 55);                

Schwartz (2006, p.57)

Valores são metas desejáveis e transituacionais, que variam 

em importância, servem como princípios na vida de uma 

pessoa ou de outra entidade social.

2005 Schwartz (2005a, p. 22)

Os valores são crenças motivacionais, que transcendem 

situações e ações específicas, que guiam a seleção e 

avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos, ordenados 

pela importância relativa aos demais.
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No Quadro 1 observa-se que há autores que consideram diferentes conteúdos 

substantivos para os valores. Thomas e Znanieki (2006), por exemplo, entendem que valores 

são dados empíricos, acessíveis aos membros do grupo social. Ou seja, para eles, os valores 

encontram-se nos objetos, não nos indivíduos. Por outro lado, Parsons (1951), assumindo a 

definição de Kluckhohn (1951), bem como Schwartz (1999), consideram valores como 

concepções dos indivíduos. Schwartz (2001, 2005a), por sua vez, define valores como crenças 

e como metas transituacionais. 

Ao analisar o conteúdo substantivo disposto por Schwartz ao longo de seus estudos, 

conforme apresentado no Quadro 1, é possível inferir que este autor utiliza nas definições de 

valores os vocábulos ―concepções‖, ―crenças‖, ―metas‖ e ―princípios‖, de maneira 

intercambiável. 

Parece que não há consenso no que se refere ao conteúdo substantivo de valores 

propriamente dito. Contudo, o mesmo não ocorre com relação à função dos valores, pois é 

possível perceber que existe certo entendimento entre os autores ao considerar os valores 

como guias da conduta dos indivíduos. Kluckhohn (1951, p. 438), por exemplo, ressalta que a 

―função dos valores está ligada às preferências dos indivíduos‖ e influencia a seleção das 

modalidades, meios e fins disponíveis para as ações, enquanto Rokeach (1973, p. 12) destaca 

que a ―função dos valores é multifacetada e orienta a conduta dos indivíduos de diversas 

maneiras, seja como um guia padrão para solucionar conflitos e tomar decisões, seja como 

uma forma de representar as necessidades humanas‖. Rohan (2000) diz que os valores servem 

como guia para se viver da melhor forma possível.  

Outro aspecto importante a ser destacado, além do conteúdo substantivo e da função 

dos valores, refere-se à organização hierárquica, que implica na distinção entre o que é 

importante para o indivíduo e o que é secundário, apontada pela maioria dos autores. O que 
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diferencia um indivíduo do outro não são os valores em si, mas a ordem de prioridade que 

cada um dá aos valores. 

Rokeach (1973) destaca que os valores não são todos ativados ao mesmo tempo e que, 

ao serem ordenados por prioridade em relação a outros valores em um sistema de valores, 

torna possível que o indivíduo realize escolhas entre alternativas, solucione conflitos e tome 

decisões. 

Conforme exposto no Quadro 1, observa-se que desde o final do século XIX diversos 

autores vêm estudando o tema ―valores‖. Em 1987, Schwartz e Bilsky realizaram uma revisão 

da literatura e identificaram cinco características recorrentes nos estudos: (a) valores são 

concepções ou crenças, (b) sobre estados finais de comportamentos desejáveis, (c) que 

transcendem situações específicas, (d) guiam a seleção ou a avaliação dos comportamentos 

das pessoas e dos acontecimentos e (e) ordenam-se por importância relativa a outros valores, 

formando um sistema de prioridades. 

Considerando que os valores influenciam as escolhas cotidianas dos indivíduos e, de 

maneira natural, leva-os a se comportarem de modo a alcançarem suas metas ou desejos, 

torna-se importante estudar com mais atenção os valores individuais, postulados na teoria de 

Schwartz (SCHWARTZ;BILSKY, 1987; SCHWARTZ, 1992; SCHWARTZ, 2005), para 

entender melhor o ser humano, suas decisões e suas escolhas. 

 

2.2 Valores Individuais 

 

Na perspectiva dos valores humanos duas dimensões podem ser utilizadas para 

classificá-los. A primeira refere-se à generalidade, ou especificidade, dos valores, ou seja, em 

um pólo apresentam-se os valores básicos e, no outro, apresentam-se os subconjuntos do 

universo dos valores básicos, denominados de valores específicos, que podem ser o próprio 

trabalho, a família, a religião e outros. A segunda dimensão para classificação dos valores 

refere-se aos níveis, que podem ser individual, grupal, organizacional, institucional e/ou 

cultural, sendo este último entendido como valores da sociedade como um todo (TAMAYO, 

2007a). 

Neste estudo abordou-se valores gerais no nível individual, mais especificamente, os 

pessoais e de sentido de vida. 
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2.2.1 Valores pessoais  

 

De acordo com Rohan (2000), desde o início do século XX havia um pressuposto por 

parte dos pesquisadores: todos os seres humanos possuem um sistema de valores. Esses 

sistemas, por sua vez, são formados por um número finito de valores universalmente 

importantes e hierarquicamente diferentes de indivíduo para indivíduo. 

Considerado um dos grandes expoentes dos estudos de valores no século XX, Rokeach 

(1973), parte de cinco pressupostos para afirmar a existência de um sistema de valores comum 

a todos os seres humanos: 

 

1. O número total de valores que uma pessoa tem é relativamente baixo; 2. Todos 

têm os mesmos valores em diferentes graus; 3. Valores estão organizados em 

sistemas; 4. Os antecedentes dos valores humanos podem ser relacionados à cultura, 

à sociedade e suas instituições e à personalidade; 5. As consequências dos valores 

humanos serão manifestadas em todos os fenômenos que os cientistas sociais 

possam considerar valiosos para investigar ou entender (ROKEACH, 1973, p. 3, 

tradução livre). 

 

Rokeach (1973) distingue dois tipos de valores:  

1) valores terminais, que correspondem às necessidades da existência humana e 

podem ser:  

  a) pessoais (por exemplo: liberdade, felicidade, harmonia interna);  

  b) sociais ou interpessoais (segurança familiar, segurança nacional, igualdade);   

2) valores instrumentais, que são os meios que o indivíduo utiliza para alcançar os fins 

    da existência humana e podem ser:  

  a) morais (por exemplo: honestidade, responsabilidade); 

  b) de competência (por exemplo: independente, imaginativo, racional). 

Considerando a possibilidade de identificação e mensuração dos valores a partir dessas 

duas listas, Rokeach (1973) desenvolveu um instrumento de medida de valores denominado 

Rokeach Value Survey (RVS), reconhecido como uma grande contribuição deste autor (ROS, 

2006). O RVS trata-se de uma escala ordinal em que o indivíduo dispõe, em ordem de 

importância, os valores terminais e instrumentais de forma independente. 

No Quadro 2, conforme definido por Rokeach (1973), apresenta-se 36 valores 

divididos em duas listas, que contém 18 valores terminais e 18 valores instrumentais. 
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Quadro 2: Valores Terminais e Valores Instrumentais 

Valores Terminais Valores Instrumentais

Vida Confortável (vida próspera) Ambicioso (trabalho árduo, aspirações)

Vida excitante (vida ativa, estimulante) Mente aberta

Senso de realização (contribuição duradoura) Capaz(competência, efetividade)

Mundo de paz (livre de guerras e conflitos) Diversão (alegria, contentamento)

Mundo de beleza (da natureza e das artes) Limpeza (asseio, higiene)

Igualdade (irmandade, oportunidade para todos) Corajoso (defesa das próprias idéias)

Segurança da familia (cuidado com as pessoas próximas) Perdão (querer perdoar os outros)

Liberdade (independência, livre escolha) Ajuda (trabalho para o bem estar de outros)

Felicidade (contentamento) Honestidade (sinceridade, confiança)

Harmonia interna (livre de conflitos internos) Imaginação (criatividade, ousadia)

Amor maduro (intimidade sexual e espiritual) Independente (auto-realização, auto-suficiência)

Segurança Nacional (proteção contra ataques) Intelectualidade (inteligência, reflexão)

Prazer (vida com diversão e descanso) Lógica (consciência, racionalidade)

Salvação (vida eterna salva) Amor (afetividade, ternura)

Auto-respeito (auto-estima) Obediente (deveres, responsabilidade)

Reconhecimento Social (respeito, admiração) Polido (cortesia, boas maneiras)

Amizades verdadeiras (proximidade dos companheiros) Responsável (confiança, realização)

Sabedoria (maturidade para entender a vida) Autocontrole (autodisciplina, restrito)
 

Fonte: Rokeach (1973, p. 28, tradução livre). 

 

A escala tipo ordinal construída por Rokeach (1973), traduzida no Brasil (GUNTHER, 

1981), no entanto, foi criticada por Tamayo (2007a), pois, além dos problemas estatísticos 

inerentes a esse método de avaliação, é um tipo de instrumento tedioso e complicado para o 

indivíduo que o responde. Outra crítica refere-se à diferença de critérios utilizados por 

Rokeach (1973) na elaboração dos valores terminais e instrumentais. Por sua vez, a amostra 

utilizada com propósito de validação não possuía representatividade, visto que se tratou de um 

grupo pequeno de pessoas de uma mesma cidade americana (TAMAYO, 2007). 

Apesar do avanço e importância do seu trabalho para o campo, Rokeach não 

desenvolveu uma teoria de valores. Esta lacuna foi preenchida ao final dos anos 80 e início 

dos anos 90 do século passado, quando Schwartz e Bilsky (1987) retomaram os estudos de 

Rokeach (1973) e tentaram verificar se os valores eram comuns em diferentes culturas, dando 

início ao desenvolvimento da denominada teoria de valores humanos básicos (ROHAN, 

2000). 
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Para Schwartz e Bilsky (1987), os valores representam metas, ou seja, as respostas que 

todos os indivíduos e sociedades devem dar a três requisitos universais para a existência 

humana: a) necessidades dos indivíduos como organismos biológicos; b) requisitos de 

interação social e c) necessidade de sobrevivência e bem-estar dos grupos (SCHWARTZ; 

BILSKY 1987; SCHWARTZ, 2006a). 

Schwartz e Bilsky (1987, p.553) definiram ―valores como uma concepção de uma 

meta transituacional do indivíduo, que expressa interesses concernentes a domínios (tipos) 

motivacionais e é avaliado em uma escala de importância como um princípio que guia a sua 

vida‖. 

O Quadro 3 mostra na primeira coluna os tipos motivacionais, na segunda coluna, 

denominada como natureza humana, estão relacionadas as três necessidades básicas do 

indivíduo, na terceira e quarta colunas do quadro apresenta-se as metas que definem cada um 

dos tipos motivacionais e exemplos de valores específicos referentes a cada tipo, 

respectivamente. 

Quadro 3: Tipos Motivacionais: natureza, metas e exemplos. 

 

Tipo motivacional Natureza Humana Objetivo que define o tipo motivacional Exemplos práticos

Auto determinação Biológica
Escolher, criar, explorar - ação 

independente e pensamento.

Independência, liberdade, escolha de seus 

próprios objetivos, criatividade, curiosidade.

Estimulação Biológica Ter desafio na vida, excitação, novidade. Ousadia, uma vida variada e excitante.

Hedonismo Biológica Prazer ou gratificação sensual. Prazer, vida de prazer, auto-indulgência.

Realização
Interação social

Bem estar do grupo

Demonstrar competência de acordo com os 

padrões sociais, sucesso pessoal.

Ser bem sucedido, ambicioso, capacidade, 

influência.

Poder
Interação social

Bem estar do grupo

Controlar ou ter domínio sobre as pessoas 

e recursos, prestígio e status social.

Reconhecimento e poder social, prestígio, 

autoridade, preservação da imagem pública, 

saúde.

Segurança

Biológica 

Interação social

Bem estar do grupo

Divide-se em individual e grupal, trata-se 

da segurança, harmonia e estabilidade de si 

mesmo, dos relacionamentos, da 

sociedade.

Saúde, segurança da familia, senso de pertencer, 

segurança nacional,  reciprocidade e ordem 

social.

Conformidade
Interação social

Bem estar do grupo

Restrigir ações, inclinações e impulsos que 

tendem a chatear ou prejudicar os outros e 

que violam expectativas ou normas sociais.

Responsabilidade, autodisciplina, obediência, 

polidez, lealdade, respeito com os idosos.

Tradição Bem estar do grupo

Respeitar compromissos e aceitar costumes 

e  idéias que a cultura ou a religião do 

indivíduo fornecem.

Respeito a tradição, moderação, ciência dos 

limites, devoção, humildade e vida espiritual.

Benevolência

Biológica 

Interação social

Bem estar do grupo

Preservar e fortalecer o bem estar do grupo 

interno com quem o indivíduo mantém 

contato frequente.

Senso de pertencer, amizade verdadeira, amor 

maduro, honestidade, sentido da vida, vida 

espiritual.

Universalismo
Biológica 

Bem estar do grupo

Compreender, agradecer, tolerar e proteger 

todas as pessoas e a natureza.

Igualdade, justiça social, proteger o meio 

ambiente, mente aberta, sabedoria, um mundo 

em paz, mundo de beleza, harmonia interior e 

vida espiritual.  
Fonte: Adaptado de Schwartz (1992); Schwartz (2005a); Schwartz (2006a). 
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Cabe destacar que, de acordo com Schwartz (2005a), os dez tipos motivacionais 

formam um continuum de motivações relacionadas, dando origem a uma estrutura circular 

apresentada na Figura 1. 

Quanto mais próximos dois tipos motivacionais estiverem em qualquer uma das 

direções ao redor do círculo, mais semelhantes serão as motivações. O inverso também é 

verdadeiro, ou seja, quanto mais antagônicos os tipos motivacionais, mais distantes eles 

estarão dispostos no círculo (SCHWARTZ, 2005a). 

 

 

Figura 1: Estrutura teórica de relações entre valores 
Fonte: Schwartz (2005a, p.30). 

 

 Segundo Schwartz (2006a, p. 63), a divisão dos valores dos indivíduos em tipos trata-

se de uma decisão conceitual conveniente para identificar onde começam e onde terminam os 

diferentes conjuntos de valores. A continuidade inerente aos tipos motivacionais fica 

esclarecida quando é compreendida a ênfase motivacional que é compartilhada por valores 

adjacentes (Schwartz 2006a, p. 62): 

 

a) Poder e realização – enfatizam a superioridade e a estima social; 

b) Realização e hedonismo – são valores centrados na satisfação pessoal; 

c) Hedonismo e estimulação – implicam no desejo do despertar afetivo; 

d) Estimulação e autodeterminação – compartilham o interesse intrínseco pela 

novidade e pela competência; 

e) Autodeterminação e universalismo – expressam confiança no próprio     

julgamento e no conforto com a diversidade da existência; 

f) Universalismo e benevolência – ocupam-se do bem-estar dos outros e de ir além 

dos interesses egoístas; 
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g) Benevolência e conformidade – demandam o comportamento normativo que 

promove as relações próximas; 

h) Benevolência e tradição – promovem a dedicação ao próprio grupo; 

i) Conformidade e tradição – implicam na subordinação de si mesmo em favor de 

expectativas sociais impostas; 

j) Tradição e segurança – destacam a preservação dos acordos sociais existentes 

para dar segurança à vida; 

k) Conformidade e segurança – enfatizam a proteção da ordem e a harmonia das 

relações; 

i) Segurança e poder – sublinham o controle das relações e dos recursos. 

 

As oposições entre os tipos motivacionais foram organizadas e resumidas por 

Schwartz (1992) em duas dimensões bipolares, como mostra a Figura 1. O pólo denominado 

―abertura à mudança‖ congrega os tipos motivacionais ―autodeterminação‖ e ―estimulação‖, e 

contrasta com o que Schwartz chamou de pólo ―conservação‖, que se refere aos tipos 

motivacionais ―tradição‖, ―conformidade‖ e ―segurança‖. Isto significa que os conflitos entre 

a ênfase no pensamento e as ações independentes do indivíduo que favorecem a mudança são 

capturados em um dos pólos em contraposição à proteção da estabilidade, das práticas 

tradicionais e da conformidade às normas (SCHWARTZ, 1992; SCHWARTZ, 2005a).  

Na segunda dimensão bipolar há o contraste entre os pólos ―autopromoção‖ e 

―autotranscendência‖, o primeiro pólo congrega os tipos motivacionais ―realização‖ e 

―poder‖, que dão ênfase na busca do sucesso pessoal e no domínio sobre os outros, e o último, 

os tipos ―universalismo‖ e ―benevolência‖, enfatizam a igualdade entre as pessoas e a 

preocupação com o bem-estar dos outros. O tipo motivacional hedonismo tem elementos tanto 

de abertura à mudança quanto de autopromoção (SCHWARTZ, 1992; SCHWARTZ, 2005a). 

De acordo com Tamayo (2007a, p.14), a estrutura bidimensional permite estabelecer 

comparações intergrupo e intragrupo que terão maior significação psicológica do que 

comparações realizadas a partir dos valores individuais e de suas organizações hierárquicas. 

Uma outra maneira de analisar a Figura 1 é considerar os interesses. Para saber a 

serviço do que ou de quem estão as escolhas ou decisões do indivíduo, Schwartz sugere 

perguntar: ―quem se beneficiará se o indivíduo manifestar o valor ou agir de acordo com ele?‖ 

(GOUVEIA, 2006, p. 119).  A resposta a esta questão pode ter como beneficiário o próprio 

indivíduo ou grupo. Como é possível verificar, no lado esquerdo da circunferência 

apresentada na Figura 1 estão os valores que atendem principalmente os interesses individuais 

(autodeterminação, estimulação, hedonismo, realização e poder). Se o indivíduo possui uma 

tendência individualista, mesmo que pertença a vários e diferentes grupos, tende a não ter um 

envolvimento incondicional, suas relações pessoais tendem a ser mais comuns e menos 

estáveis. Segundo a interpretação de Gouveia (2006), este é um tipo de pessoa que restringe 
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seu contato ao grupo familiar próximo e desconsidera ancestrais, por exemplo (GOUVEIA, 

2006). Por outro lado, à direita da circunferência constam os valores que servem aos 

interesses dos outros ou da coletividade (benevolência, tradição e conformidade). Assim, é 

possível perceber que os indivíduos que possuem uma tendência coletiva mais acentuada 

tendem a dar mais importância ao grupo do que a eles próprios. É possível que esses 

indivíduos estabeleçam relações mais fortes, compartilhem interesses. Contudo, a Figura 1 

ainda indica a existência de dois valores de fronteira que servem a ambos interesses, ou seja, 

individuais e coletivos e são eles ―universalismo‖ e ―segurança‖ (SCHWARTZ, 2005a). 

 

2.2.1.1 Verificação do modelo teórico 

 

Ao longo desses quase 25 anos, Schwartz (Anexo 1), vem verificando a robustez da 

teoria de valores básicos. Os resultados de seus estudos permitem afirmar que existe um 

conjunto quase universal de tipos de valores, diferenciados pelo conteúdo motivacional e 

reconhecidos em contextos culturais diferentes (SCHWARTZ, 2005a). 

Em 1992, Schwartz analisou 40 amostras, em 20 países, com 13 idiomas diferentes e 

diversos tipos de religião por meio da teoria de Escalonamento Multidimensional, 

especialmente recomendada para a verificação de estruturas teóricas desenvolvida por facetas 

(BILSKY, 2004). Ele contou com a participação de aproximadamente 10 mil pessoas 

(professores e estudantes).  Para tanto, o autor revisou os estudos de valores até então e 

construiu um novo instrumento de mensuração denominado Schwartz Values Survey (SVS). 

Partindo da escala criada por Rokeach (1973), seu antecessor, Schwartz dividiu o SVS 

em duas seções: a primeira contendo 30 valores terminais, que descrevem objetivos 

potencialmente desejáveis em forma de substantivos, e, na segunda seção, os 26/27 valores 

instrumentais, que descrevem maneiras potencialmente desejáveis em forma de adjetivos. Na 

primeira versão o SVS foi composto por 56 valores e, por 57 na segunda versão 

(SCHWARTZ, 2005a). 

No Brasil, o SVS foi traduzido por Tamayo (TAMAYO; SCHWARTZ, 1993). Na 

ocasião, havia a possibilidade de agregar ao processo de validação brasileira do instrumento 

os valores característicos do país. Tamayo, valendo-se de um método para identificar valores 

na sociedade indicado por Rokeach (ROKEACH, 1979 apud TAMAYO; SCHWARTZ, 

1993), entrevistou individualmente 20 educadores e representantes de diversas religiões, 
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identificando, em uma tentativa inédita no Brasil, quatro valores tidos como característicos 

dos indivíduos imersos na cultura brasileira:  

a) esperto: definido operacionalmente pelos entrevistados como ―driblar obstáculos para 

conseguir o que eu quero‖; 

 b) sonhador: ter sempre uma visão otimista do futuro; 

 c) vaidade: preocupação com a aparência; 

d) trabalho: modo digno de ganhar a vida.  

Alguns pontos positivos referente ao SVS são destacados por Tamayo (2007b), tais 

como: a) os itens que compõem o instrumento formam uma amostra representativa dos 

valores humanos; b) valores de outras culturas como a chinesa, a mulçumana e a brasileira 

puderam ser incluídas; c) escala do tipo intervalar; d) os valores são avaliados por meio dos 

tipos motivacionais conforme proposto na teoria e apresentam uma estrutura de tipo fatorial.  

Apesar de Schwartz (2005b) destacar que o Schwartz Values Survey (SVS) é o 

instrumento mais utilizado para medir os tipos motivacionais, três razões levaram este autor a 

desenvolver um instrumento adicional para medida dos valores pessoais: 1) as populações das 

áreas rurais ou aquelas que não haviam sido educadas em escolas ocidentais apresentavam 

dificuldades no preenchimento do instrumento que exige um elevado grau de abstração; 2) por 

este mesmo motivo, a aplicação do instrumento em crianças também era prejudicada; e 3) a 

necessidade de verificar se a teoria era válida independentemente do modelo de avaliação 

utilizado. 

Baseado no mesmo modelo teórico, ou seja, contemplando 10 tipos motivacionais, 

Schwartz et al. (2001) construiu o Personal Value Questionnaire – PVQ, conhecido como 

PQ. O instrumento contém curtas descrições verbais de 40 pessoas, cada perfil descreve 

objetivos, aspirações ou desejos que implicitamente apontam para a importância de um tipo 

motivacional, ou seja, as descrições verbais contidas no instrumento descrevem cada pessoa 

em termos do que é importante para ela. Para responder a este instrumento pede-se que o 

indivíduo compare os 40 perfis a si mesmo. Assim sua atenção é dirigida apenas para o outro 

que está descrito, ou seja, o indivíduo identifica e responde a seguinte questão: ―quanto essa 

pessoa se parece com você?‖. Ao comparar outro a si mesmo, o julgamento de semelhança 

por parte do indivíduo provavelmente também é focalizado nos aspectos de relevância dos 

valores. 

Um instrumento como o PQ simplifica a tarefa do indivíduo que responde à pesquisa, 

pois mede valores indiretamente por meio do julgamento de similaridades e não demanda que 

o indivíduo transforme seus julgamentos em números. O SVS, por sua vez, utiliza estímulos 



28 

 

abstratos e demanda que o indivíduo forneça uma resposta direta e consciente sobre os seus 

valores pessoais como princípios orientadores (SCHWARTZ, 2005b). 

Mais recentemente, surgiu o que é denominado por Schwartz (2006b) de ESS PQ ou 

PQ21. Essa versão resumida do PQ foi elaborada pelos gestores do The European Social 

Survey (ESS, 2009), um site de pesquisas europeu financiado pela Fundação Européia de 

Ciências, que tem como objetivo contribuir para a realização de pesquisas acadêmicas em 

escala internacional. A versão viabiliza o fornecimento de dados confiáveis referentes ao 

conhecimento, às mudanças, aos valores e às atitudes da população européia. No site estão 

disponibilizados diversos instrumentos acadêmicos para a permanente coleta de dados. De 

acordo com Schwartz (2006b), os gestores do The European Social Survey (ESS, 2009) 

escolheram a sua teoria de valores e os itens do PQ como base para o desenvolvimento de 

uma escala dos valores humanos que, ao mesmo tempo, contemplasse os dez tipos 

motivacionais e possuísse uma menor quantidade em termos de itens a serem respondidos.  

De acordo com Schwartz (2006b), os estudos evidenciam que os três instrumentos 

medem as mesmas coisas, ou seja, independente do instrumento de medição dos valores, os 

10 tipos motivacionais emergem quando os valores são inferidos pelos julgamentos dos 

indivíduos que respondem a qualquer uma das duas versões do PQ. Assim como os 

indivíduos explicitam seus valores por meio do SVS, sendo este último o instrumento mais 

utilizado em nível mundial (SCHWARTZ, 2006b). 

Apesar do empenho de Schwartz na busca da comprovação da teoria de valores 

básicos, alguns estudiosos questionam a sustentação deste modelo teórico, como é o caso de 

Gouveia (2003, p. 3), que critica o fato de não ter encontrado na obra de Schwartz ―nenhuma 

teoria unificada das necessidades‖, o que pode levar à negligência de algum valor ou grupo de 

valores. Um segundo ponto questionado por Gouveia (2008, p. 49) refere-se à ―estrutura 

circumplex‖, ou seja, qual é o motivo, o porquê, desse tipo de organização? Uma terceira 

crítica feita pelo brasileiro está relacionada à derivação dos tipos motivacionais, que destaca 

que, nos anos 1980, Schwartz estabeleceu oito domínios motivacionais e depois estendeu para 

dez, chegando a um décimo primeiro tipo motivacional, que posteriormente foi descartado 

(GOUVEIA, 2008). 

Referente a este décimo primeiro tipo motivacional, denominado por Schwartz como 

―espiritualidade‖, também há questionamentos por parte de Teixeira et al. (2006) no que 

concerne aos valores de sentido de vida, tema que será discutido no próximo item deste 

capítulo. 



29 

 

Apesar das críticas e questionamentos, a teoria básica dos valores humanos foi 

escolhida para este estudo, visto que a consistência e a coerência de Schwartz predominam ao 

longo dos anos e que autores como Gouveia et al. (2001) e Tamayo (2007b), apesar de 

emitirem algumas críticas, reconhecem e valorizam o trabalho de Schwartz,  afirmando 

inclusive que essa teoria de valores é de fato amplamente utilizada no meio acadêmico e trata 

os aspectos fundamentais da estrutura  psicológica do homem que,  possivelmente,  é comum 

a toda a humanidade e,  por conseqüência, aplicável a todas as culturas. 

 

2.2.2 Sentido de vida e valores de sentido de vida 

 

Desde o início do século XX, sentido de vida, enquanto construto, tem sido objeto de 

estudo nas áreas da filosofia, da sociologia e da psicologia, destacando-se diversos autores, 

entre eles Crumbaugh e Maholic (1964), Battista e Almond (1973), Reker (1977), Newcomb e 

Harlow (1986), Chamberlain e Zica (1988), Ebersole e Quiring (1988), Van der Lubbe e 

Wezeman (1993), Knnier et al. (1994), Nicholson et al. (1994), Shek, Hong e Cheung (1994) 

e Liu (1996) (TEIXEIRA; DOMENICO, 2008). 

Sob a perspectiva existencialista de Viktor Frankl (1990) - um dos autores mais 

dedicados a esse tema - uma grande quantidade de pesquisadores têm aprofundado e 

detalhado o que vem a ser sentido de vida, tais como Xausa (1988), Pareja (1989), Bresser 

(1990), Debats (1990), Böschemeyer (1992), Pintos (1998). 

Viktor Frankl (1905-1997), médico neurologista e psiquiatra, doutor em filosofia, 

dedicou-se a analisar o sentido de vida a partir das limitações impostas a ele e a outros 

milhares de judeus presos nos campos de concentração nazistas durante a II Guerra Mundial - 

período que transformou significativamente o estilo de vida e o pensamento dos europeus. 

 Mesmo no pós-guerra, a população ainda não havia assimilado o impacto daquele 

conflito. As manifestações do sofrimento individual e social precisaram de tempo para serem 

entendidas e foi frente a esse contexto histórico que a experiência pessoal e científica de 

Frankl foi o ponto de partida para o desenvolvimento de um novo movimento 

psicoterapêutico chamado de Terceira Escola Vienense de Psicoterapia – a Logoterapia, que 

trata a questão do sentido de vida do ser humano (XAUSA, 1988; PAREJA, 1989). 

A palavra ―logos‖, do grego, tem vários significados e foi traduzida por Frankl (2007), 

ainda na década de 30 do século XX, como ―sentido‖, ―espírito‖; a palavra ―terapia‖ significa 

―cuidado‖ ou ―cura‖.  Cientificamente, logoterapia é definida como um sistema terapêutico 
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que se refere aos aspectos espirituais e existenciais do ser humano. Frankl tem consciência da 

proximidade de sua terapia com a religião, mas argumenta que a ―religião busca a salvação da 

alma‖, enquanto seu trabalho busca a ―cura da alma‖ (FRANKL, 1990, p.10). Esses dois 

caminhos são considerados por Frankl estritamente separados, pois, para que o sentido de vida 

possa ter profundo efeito na vida do indivíduo, ele não pode ser apenas ―acreditado‖ – isto 

seria religião – mas deve ―ser aceito intelectualmente pelo indivíduo‖ (FRANKL, 1990, p. 

11). 

Contemporâneo e discípulo de Sigmund Freud e Alfred Adler, Frankl tem uma visão 

de contraposição a esses dois reconhecidos autores e suas respectivas teorias que tratam da 

motivação do homem.  Na visão de Freud, o ser humano é um ―ser impulsionado‖ e 

conduzido pelos seus instintos, movido pela busca do prazer, enquanto para Frankl o homem 

é um ser livre, um ―ser que decide‖ e um ―ser que se decide‖, inspirado – nunca conduzido – 

por valores e sentidos. Já para Adler a vontade de poder é a primeira e mais forte motivação 

para a conduta humana. Diferente de ambos, Frankl afirma que a força motivadora do ser 

humano é a busca de significado, a vontade que busca o sentido. Assim, prazer e poder não 

são fins em si mesmos, e sim, conseqüências da busca de sentido protagonizada pelo ser 

humano (PAREJA, 1989; FRANKL, 1998; PINTOS 1998). 

Outro ponto levantado por Frankl (1998) refere-se às necessidades básicas do ser 

humano. Apesar de reconhecê-las, ele faz uma crítica à teoria das necessidades humanas 

desenvolvida por Maslow na década de 50 do século passado, a qual parte do princípio de que 

todos os seres humanos possuem sete tipos de necessidades fundamentais (fisiológicas, de 

segurança, de pertencimento e amor, de estima, de auto-realização, de conhecimento e 

estéticas) que seguem uma ordem hierárquica. No entanto, Frankl (1998) discorda no que se 

refere à hierarquização das necessidades, afirmando que a ―vontade de sentido‖ existe no 

indivíduo independentemente de outras necessidades serem satisfeitas. Para defender seu 

ponto de vista, Frankl (1998) vale-se da sua própria experiência nos campos de concentração 

nazistas, observando que a fome (uma necessidade inferior, segundo Maslow), 

dramaticamente experimentada por milhares de judeus, não impossibilitou um grupo de 

prisioneiros do qual fez parte de expressar uma incessante busca por sentido, o que os fez 

sobreviverem a essa extrema situação.  

Frankl (1998, p. 26) defende que ―o sentido de vida não é dado e sim encontrado ou 

descoberto pelo indivíduo‖, sendo esta uma livre decisão de cada ser humano. A busca de 

sentido estabelece um desafio, o de confrontar-se com a realidade objetiva e questionar-se 
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sobre o sentido pessoal da sua própria vida, sendo esse ato humano um sinal de 

amadurecimento da pessoa. 

Para o autor é possível inclusive extrair os aspectos negativos do sofrimento e 

transformá-los em algo positivo. Assim o sofrimento pode ser transformado em ação, a culpa 

em estímulo à mudança, a morte em comportamento e prática responsável. Isto significa que, 

independentemente do modo ou da dinâmica que a situação se apresente ao indivíduo, ele 

pode descobrir o sentido que a vida tem e transcender para além de si mesmo (FRANKL, 

1992). 

A falta de sentido de vida é a raiz para o vazio existencial que conduz à frustração, 

que, por sua vez, conduz ao desequilíbrio psíquico, pois ―não é o sofrer que é insuportável, 

mas sim o viver sem um ideal‖ (FRANKL, 1992, p. 68). 

Xausa (1988, p. 149), uma estudiosa de Frankl, explica que o vazio existencial pode 

ser encontrado em ações desequilibradas, caracterizadas como forma de fuga dos indivíduos, 

seja no estado de embriaguez, sob a forma de divertimentos exóticos, romances na televisão, 

práticas desportivas ou trabalho excessivo, que podem causar o sentimento do tedium vitae. 

O tédio ou carência de propósito ou falta de objetivo e sentido de vida foi denominado 

por Frankl (1992) como neurose ―noogênica‖ que, em grego, significa ―espírito‖ e na área da 

psicologia. Refere-se à situação de anormalidade psicológica causada por fatores espirituais. 

Esses fatores não têm relação alguma com crenças religiosas, como já mencionado, mas sim a 

concepção do ser humano em três dimensões - ―bio-psico-espiritual‖, o que significa além de 

considerar os aspectos orgânicos e psicológicos, reconhecer a capacidade de transcendência 

do homem/mulher por meio dessa dimensão nooética (espiritual).  

Essa consideração da dimensão espiritual apontada por Frankl foi inspirada por Max 

Scheler (1874 – 1918), para quem ―o espírito distingue o homem dos outros animais e de toda 

a realidade‖ (MEISTER, 1994, p. 25). Segundo o filósofo, essa distinção não se dá pela 

memória, inteligência prática ou psiquismo, mas sim pelo espírito. O ato espiritual 

caracteriza-se, em Scheler, pela liberdade de espírito, pela objetividade, que transcende e 

reconhece a realidade em sua verdade, e também pela consciência de si próprio. Portanto, o 

indivíduo está aberto à transcendência, ou seja, a ―ir além de si mesmo‖ mediante sua 

consciência, pois é uma existência ou um ser espiritual livre e responsável (FRANKL, 2007). 

Frankl nega o reducionismo com que pesquisadores da teoria da evolução pautam seus 

estudos, pois, para ele, o homem tem em si um inegável impulso de superar a si mesmo e de 

devotar sua vida a um sentido (KRUEZER, 1980), realizando valores (FRANKL, 1998). 
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Também para Bresser (1990), o homem é responsável pela direção de sua vida e por 

―ser-responsável‖, deve conscientizar-se de que possui uma missão a cumprir. Além disso, 

observa que é comum as pessoas no cotidiano utilizarem como princípio de vida o ―viver e 

deixar viver‖, sem compreender a sua responsabilidade pessoal e social ou questionar o 

sentido da sua própria vida, desconsiderando que a sua existência na Terra é transitória.  

Frankl (1998) aponta que cabe ao ―ser-pessoa-humana‖ a responsabilidade de 

reconhecer-se como um ―ser-responsável‖, pois o homem é motivado pela sede de sentido, ou 

seja, é movido para ―frente‖ (futuro) e não empurrado pelo que está ―atrás‖ de si (passado). 

Sob esta ótica, os indivíduos são movidos por um ideal escolhido a partir da vontade de 

realização, o qual pode estar relacionado, segundo a autora deste presente estudo, com a 

participação das pessoas em ações sociais e, mais especificamente, em programas de 

mobilização social promovidos pelas próprias empresas nas quais trabalham. 

Nessa mesma direção, o escocês Mackay (1938), contemporâneo de Frankl, afirma 

que a única atitude criadora é daquele que se vincula a uma idéia ou causa superior que lhe 

possibilite viver a serviço de algo de valor relacionado a uma vocação na vida. 

 

2.2.2.1 Mensuração de sentido de vida 

 

Em 1964, Crumbaugh e Maholic desenvolveram um instrumento chamado The 

Purpose in Life (PIL) com base nas perguntas elaboradas e aplicadas por Frankl em seu 

consultório, com o objetivo de medir ―propósito‖ ou ―sentido de vida‖.  

Outro instrumento muito utilizado em pesquisas empíricas é o Life Regard Index 

(LRI), desenvolvido em 1973 por Batistta e Almond (DEBATS, 1990). Trata-se de um 

questionário autorespondível com 28 itens dispostos em duas subescalas. A primeira se 

destina a avaliar o grau em que o indivíduo percebe sua vida dentro de alguma perspectiva 

significativa, a segunda, o grau de realização de seus objetivos.  

Na área da saúde, Fjelland et al.(2007) realizaram uma ampla revisão bibliográfica, 

considerando o período de 1956 e 2006. Os pesquisadores buscaram artigos que 

apresentassem estudos quantitativos ou qualitativos sobre sentido de vida a partir dos termos 

―meaning instruments‖ ou ―search for meaning‖, pois estavam interessados principalmente 

em identificar instrumentos para mensurar tal construto. Alguns autores foram localizados e 

estão apresentados no Quadro 4.  
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Contudo, Fjelland et al. (2007) destacam a existência de uma limitação recorrente nos 

instrumentos por eles analisados, a qual refere-se ao grau de confiabilidade dos instrumentos 

utilizados para mensurar sentido de vida, e sugere que outras investigações sistemáticas 

qualitativas e quantitativas sejam realizadas para possibilitar melhor medição do construto.  

 

Quadro 4: Instrumentos de mensuração de sentido de vida  

Ano Instrumento Estudioso Objetivo

1977 Seeking of Noetic Goals Test (SONG) Crumbaugh  

SONG - é uma escala tipo likert que contém 20 itens, 

no qual os respondentes classificam a frequência com 

que perseguem os seus objetivos noéticos (espirituais, 

mas não religiosos).

1987 Search for Meaning  Scale (SMS) Dirksen  

SMS - é uma escala tipo likert que contém 9 itens, e 

tem como objetivo identificar o impacto no sentido de 

vida de uma pessoa que é diagnosticada com câncer.

1992 Search for Meaning Survey Taylor 

O instrumento contém 11 itens e foi desenvolvido para 

identificar as experiências de busca de significado por 

parte dos respondentes, que respondem como e quando 

pensam sobre o significado de suas vidas.
 

Fonte: Fjelland et al (2007, p. 397) 

  

As escalas de sentido de vida têm recebido críticas devido à confusão das variáveis 

utilizadas nas pesquisas (STEGER et al., 2006). Com o objetivo de minimizar estes 

problemas em seus estudos, Steger et al. (2006) definiu significado de vida como ―fazer 

sentido‖, ―respeito ao sentido‖ e ―natureza da existência do próprio ser‖. 

Após realizarem testes utilizando alguns dos instrumentos citados no Quadro 4, 

desenvolveram o seu próprio instrumento chamado Meaning in life questionnaire (MLQ) 

dividido em duas subescalas. A primeira possibilita a mensuração do que seja o sentido de 

vida já percebido como presente na vida do indivíduo (MLQ-P - Meaning in life 

questionnaire - Presence), enquanto a segunda avalia a busca de sentido de vida (MLQ-S - 

Meaning in life questionnaire - Search) (STEGER et al., 2006). 

O MLQ é um instrumento único (Quadro 5) composto por 10 assertivas, sendo que a 

busca de sentido (MLQ-S) é avaliado a partir das assertivas de número 2, 3, 7, 8, e 10 e as 

assertivas 1, 4, 5, 6, e 9 identificam a presença de sentido (MLQ-P).  A escala de mensuração 

é do tipo likert de 7 pontos, sendo que 1 significa absolutamente falso e 7 absolutamente 

verdadeiro (STEGER et al., 2006, p. 93). Apresenta ao respondente uma frase orientadora: 

―Por favor, pense um momento sobre o que torna sua vida importante para você‖.  

 

 



34 

 

Quadro 5: Meaning in life questionnaire (MLQ) 

1.       Compreender o significado da minha vida.

2.       Estou a procura de algo que faça minha vida ser significativa. 

3.       Estou sempre a procura de encontrar a finalidade da vida.

4.       Minha vida tem um sentido, propósito claro. 

5.       Eu tenho uma boa noção do que faz a minha vida significativa. 

6.       Eu descobri um propósito de vida satisfatório. 

7.       Estou sempre procurando por algo que me faça sentir que a vida é importante. 

8.       Estou buscando uma finalidade ou missão da minha vida. 

9.       Minha vida não tem objetivo claro.

10.    Estou em busca do significado da minha vida.
 

Fonte: Steger et al (2006, p. 93, tradução livre). 

 

Contudo, Steger et al. (2006) alertam que o Meaning in life questionnaire (MLQ) não 

responde a todas as questões sobre a natureza do significado da vida como um construto e 

acreditam que ainda será necessário desenvolver itens que delimitem o conteúdo em cada 

assertiva que trata da busca ou presença de sentido de vida. 

Por outro lado, sentido de vida foi considerado um tipo de valor pessoal por Schwartz 

(1992, p. 10) no processo de desenvolvimento da sua teoria de valores básicos, o qual ele 

denominou ―espiritualidade‖ - 11º tipo motivacional - composto teoricamente por valores 

específicos: sentido de vida, vida espiritual, harmonia interior, devoto, desprendimento, 

aceitar minha porção na vida e unidade com a natureza. Schwartz (1992) acreditava que 

adotar uma vida de sentido fosse uma necessidade básica do ser humano em qualquer cultura. 

No entanto, os resultados das pesquisas demonstraram que os valores específicos não 

se apresentaram em uma única e diferenciada região na análise de multidimensional scalling, 

não caracterizando assim, um tipo motivacional. Para tentar explicar esse resultado, Schwartz 

(1992) realizou um exame na literatura das religiões orientais e ocidentais, nas quais os 

valores espirituais tomam diferentes formas, podendo ser encontrados por distintos caminhos, 

tais como a união com o supranatural, ações sociais, relação com o grupo ou concretização de 

desejos pessoais. Segundo Schwartz (1992, p. 10), normalmente as pessoas não se preocupam 

em realizar uma reflexão profunda sobre sentido de vida e o ―pensamento dos teólogos e 



35 

 

filósofos com relação ao significado da busca de sentido e coerência na vida‖ é muito 

sofisticado, o que leva a uma dificuldade de entendimento do tema.  

Outra explicação trazida por Schwartz (1992), respaldada em seus estudos, levava em 

consideração que os valores de sentido de vida poderiam não ser orientadores da vida das 

pessoas, visto que a satisfação desta necessidade poderia ocorrer por meio de outros tipos 

motivacionais. Na análise dos resultados obtidos no estudo realizado em 1992, não mais de 

15% das amostras analisadas formaram uma região distinta com os valores de 

―espiritualidade‖, sendo que em 83% delas os itens selecionados emergiram em regiões de 

valores congruentes como benevolência e universalismo, dando suporte à idéia de que a 

preocupação com o outro é uma expressão de auto-transcendência. Também foi constatado 

que os tipos motivacionais ―tradição‖, ―conformidade‖ e ―segurança‖ podem ser considerados 

como uma expressão alternativa à espiritualidade (SCHWARTZ, 1992; SCHWARTZ, 

2005b). 

A partir desses resultados, Schwartz (1992) concluiu que pode haver distintos tipos 

motivacionais para lidar com a questão da espiritualidade, sendo excluída como um tipo de 

valor básico, já que não foi possível considerá-la quase-universal. 

No entanto, algumas dessas considerações de Schwartz (1992) no que se refere a 

sentido de vida são pontos de discordância por parte de Teixeira e Domenico (2008). Essas 

autoras observam que o fato da meta de encontrar sentido na vida não ter sido identificada 

como transcultural nos estudos de Schwartz (1992), não significa que os indivíduos das 

culturas pesquisadas não tenham valores de sentido de vida como direcionadores. Destacam, 

por sua vez, que apenas as necessidades biológicas e de sobrevivência da sociedade são 

consideradas como pressupostos na teoria de valores básicos, o que não cobre a necessidade 

de sentido de vida. Dessa forma, não é possível às pessoas satisfazerem suas necessidades de 

sentido de vida por meio dos tipos motivacionais ―benevolência‖, ―universalismo‖, 

―tradição‖, ―conformidade‖ ou ―segurança‖, já que a necessidade em si não está contemplada 

na teoria de valores básicos. 

Teixeira et al. (2006) analisaram alguns instrumentos já validados para a mensuração 

de sentido de vida citados anteriormente, como é o caso de Purpose in life – PIL 

(CRUMBAUGH; MAHOLIC, 1964) e Life Regard Index – LRI (BATTISTA;  ALMOND, 

1973) e não se deram por satisfeitos, pois entendem que sentido de vida é um conjunto de 

valores e que tais questionários não mensuravam como tal, optando por desenvolverem o 

próprio instrumento (TEIXEIRA et al., 2006). Para tanto, elaboraram uma pesquisa 

quantitativa com aporte qualitativo baseada na visão de Frankl de que o sentido de vida é uma 
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necessidade que representa a transcendência de si mesmo e que o ser humano é um ser 

responsável que realiza valores. 

Um questionário com perguntas abertas consistiu no instrumento qualitativo 

desenvolvido por Teixeira et al. (2006). Os dados obtidos foram tratados com análise de 

conteúdo com categorização a posteriori. Essa análise possibilitou aos autores elaborarem 

categorias de sentido de vida exclusivas entre si, contendo cada uma delas frases que deram 

origem às assertivas do questionário, aplicados a gestores brasileiros e portugueses. 

Após análise estatística, foram encontrados 8 fatores que explicam quase 65% da 

variância do fenômeno sentido de vida, reunidos em cinco macro-categorias, a saber: a) auto-

realização – realização pessoal e profissional em busca da independência e vida estável; b) 

relacionamentos construtivos com pessoas próximas – criar laços de amizade, cultivar o amor 

junto aos familiares; c) evolução pessoal – aprender a lidar com mudanças, superar 

dificuldades; d) evolução espiritual – buscar Deus para crescer espiritualmente, cumprir a 

missão na Terra; e) solidariedade para com o ser humano – ajudar e respeitar o próximo, 

buscar uma melhor condição de vida para todos.  

À luz de Tamayo (2005), e conforme já apresentado, os valores são classificados 

segundo a dimensão da generalidade ou especificidade. Em um pólo situam-se os valores 

básicos, no outro pólo os valores específicos, considerados subconjuntos do universo de 

valores básicos. Esse entendimento pode ser aplicado aos valores de sentido de vida, que 

formariam um subconjunto dos valores básicos (TEIXEIRA; DOMENICO, 2008). 

Esse pressuposto motivou Teixeira e Domenico (2008) a investigarem a existência de 

uma estrutura única para valores de sentido de vida, definidos como metas desejáveis, 

transituacionais, que variam em importância e representam princípios orientadores da vida de 

entidades sociais, associados à missão que estas assumem para sua existência.  

Valendo-se dos dados coletados por Teixeira et al. (2006) e inspirando-se na estrutura 

de valores básicos de Schwartz (1992), Teixeira e Domenico (2008) teorizaram uma estrutura 

circular de tipo polar, em que as categorias de valores de sentido de vida são complementares 

e antagônicas, conforme disposto na Figura 2. 
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Figura 2: Estrutura proposta de valores de sentido de vida 
Fonte: Teixeira; Domenico (2008). 

 

Como se pode observar, as categorias Solidariedade Humana e Relacionamento 

Humano (com pessoas próximas) guardam uma relação de oposição com as categorias Auto-

Realização, Evolução Pessoal e Evolução Espiritual, originando duas outras categorias de 

segunda ordem, uma orientada para o sentido de vida, que contempla o outro, e, na outra, 

orientada para o sentido de vida do indivíduo, ou seja, orientada para si próprio (TEIXEIRA; 

DOMENICO, 2008). 

Teixeira e Domenico (2008) aplicaram aos dados a técnica de escalonamento 

multidimensional (MDS), conforme critérios adotados por Schwartz (1992), para determinar o 

conjunto de variáveis presentes em cada região das categorias de valores de sentido de vida. 

Ou seja, foram consideradas categorias de valores, aquelas nas quais pelo menos 60% dos 

valores postulados a priori estavam contidos na região. Não mais do que 33% dos valores 

previstos fizeram parte de uma outra região e, finalmente, pelo menos 70% de todos os 

valores postulados a priori refletiram potencialmente a meta do tipo de valor considerado para 

a categoria. 

Os resultados evidenciaram que, ao invés de uma estrutura puramente polar, havia 

uma combinação de estruturas polar e modular, caracterizada como radex (Figura 3). 
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Figura 3: Modelo de Estrutura de Valores de Sentido de Vida 
Fonte: Baseado em Teixeira e Domenico (2008). 

 

As variáveis pertencentes à categoria Evolução Espiritual formaram uma estrutura 

modular, ou seja, apresentaram-se em um círculo externo, enquanto as variáveis relativas às 

demais categorias permaneceram distribuídas em pólos, formando uma estrutura bipolar, 

composta por duas dimensões: Solidariedade Humana versus Auto-Realização e 

Relacionamento Humano versus Evolução Pessoal. 

Como já observado, os dados foram coletados em duas culturas distintas, brasileira e 

portuguesa, porém, as estruturas apresentaram-se semelhantes. 

Teixeira e Domenico (2008) destacam que o principal limite de seu estudo deve-se ao 

fato de estar embasado em uma pesquisa ainda exploratória em que as amostras não-aleatórias 

não eram representativas em ambos os países. Porém, representa uma primeira contribuição 

para o entendimento do que são valores de sentido de vida, apontando para a necessidade de 

compreendê-los, sugerindo inclusive pesquisas futuras relacionando-os com valores pessoais - 

uma das motivações para a realização do presente estudo, mas não a única, como se tratará a 

seguir.  

 

2.2.3 Mobilização Social   

 

Os anos da década de 1990 apresentaram mudanças de pensamento, especialmente 

relacionadas ao desenvolvimento social, aos direitos humanos e à formulação de políticas que, 
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até então, eram de domínio do Estado.  A partir do entendimento da sociedade referente ao 

conceito de ―coisa pública‖ (SOUZA NETO, 2002, p.29) emergiu uma consciência coletiva 

de que, ao invés de haver um ―Estado benevolente‖ (FUKUDA-PARR; KUMAR, 2007, p. 

41), responsável pelo planejamento e cuidado com o seu ―povo‖, era necessário criar 

condições políticas para possibilitar às pessoas a expressão da liberdade e a decisão sobre seu 

próprio futuro: 

 

A noção de público não se confunde mais com a noção de governamental. Cresce a 

cada dia o número de pessoas que atuam a partir do mundo empresarial e do Terceiro 

Setor em favor do bem comum. Aqueles que pensam e agem dessa forma são cidadãos 

de tipo novo: cidadãos-estadistas. (COSTA, 2002, p. 45) 

 

Quando as pessoas assumem a responsabilidade pelo seu destino, descobrem que a 

construção da sociedade depende de suas escolhas. O compromisso e a participação social 

ativa dos diversos setores da sociedade civil no desenvolvimento de uma nova ordem social 

exige dos cidadãos a reelaboração da capacidade de pensar e agir coletivamente em favor de 

questões sociais consideradas fundamentais (TORO; WERNECK, 2004).   

Construir uma cultura democrática, fundada nos Direitos Humanos, com objetivo de 

assegurar uma vida digna para todos é um grande desafio. Um exemplo é a situação da 

infância e da adolescência brasileira (ETHOS, 2000; TORO; WERNECK, 2004; FUKUDA-

PARR; KUMAR, 2007). 

Com o fim da censura, no final da década de 1980, diversos temas puderam ser 

debatidos. Não tardaram a ser divulgadas denúncias sobre violações de direitos básicos de 

crianças e adolescentes, devido, principalmente, à crescente visibilidade dos chamados 

―meninos de rua‖ e às violentas rebeliões nas unidades de internação, levando os membros da 

sociedade envolvidos em diversos movimentos sociais a um consenso de que era intolerável 

aguardar passivamente as soluções governamentais: a responsabilidade pela qualidade de vida 

das crianças e jovens não era somente um ―assunto governamental‖, mas de toda a sociedade 

(SOUZA NETO, 2002; TORO; WERNECK, 2004). 

Como parte integrante da sociedade civil, ao longo dos últimos anos, as empresas vêm 

se aproximando da agenda social do país, somando-se aos esforços coletivos e de participação 

cidadã para, de alguma forma, contribuir às questões sociais. A participação das empresas tem 

se dado de diversas maneiras, seja por meio da disponibilização de recursos financeiros e 

apoio às organizações não governamentais, seja na estruturação de ações sociais que 
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mobilizem a sociedade para determinados temas (ETHOS, 2000; SOUZA NETO, 2002; 

TORO; WERNECK, 2004; RIBAS JR.; RIBAS, 2007;). 

 Segundo Toro e Werneck (2004, p. 13), é comum que a mobilização social seja 

confundida com manifestações públicas ou passeatas. No entanto, para eles, ―mobilizar é 

convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum [...]‖. No entendimento desses 

autores, ―convocar vontades‖ significa convocar discursos, decisões e ações em favor de um 

objetivo comum. Para isso, a explicitação dos propósitos da mobilização precisa ser posta sob 

a forma de ―um horizonte atrativo, um imaginário convocante‖ que sintetize os grandes 

objetivos sociais que se quer alcançar (TORO; WERNECK, 2004, p. 37).  

É importante que o propósito da mobilização reflita um consenso coletivo, entendido 

como a ―escolha e construção de um interesse compartilhado‖, que pode receber diferentes 

nomes como ―meta‖, ―missão‖, ―visão‖ ou, ―pacto‖ (TORO; WERNECK, 2004, p. 37). 

Contudo, consenso não significa necessariamente que as pessoas estejam de acordo entre si, 

mas de acordo com alguma coisa, com uma idéia ou causa que é colocada acima de suas 

diferenças e divergências, sendo essa atitude a expressão de um exercício de convivência 

democrática (TORO; WERNECK, 2004).  

Um processo, ou programa, de mobilização social começa quando uma pessoa, grupo 

ou instituição decide iniciar um movimento para debater com diversas lideranças da sociedade 

de maneira abrangente um determinado problema (TORO; WERNECK, 2004).  A 

mobilização social não deve ter um ―dono‖, porém reconhece-se que é uma condição de 

sucesso para o movimento, a existência inicial de um processo estruturado que tenha clareza 

de comunicação, objetivos, critérios e resultados desejados. Afirma-se ainda que o 

desenvolvimento de um processo de mobilização social implica alguns papéis a serem 

assumidos pela liderança precursora do processo, denominada como ―produtor social‖ 

(TORO; WERNECK, 2004, p.44). 

O ―produtor social‖ é a pessoa ou a instituição que tem a intenção de transformar a 

realidade e se dispõe a criar condições econômicas, técnicas e profissionais para que o 

processo de mobilização aconteça.  É responsável por viabilizar o movimento, conduzir as 

negociações que vão lhe dar legitimidade política e social com relação ao tema em foco 

(ETHOS, 2000; TORO; WERNECK, 2004).  

No presente estudo, focaliza-se o processo de mobilização social idealizado e 

implementado por membros de uma instituição financeira (produtor social), denominada aqui 

por ‗Organização‘, em favor da promoção dos direitos da criança e do adolescente, a ser 

detalhado mais adiante.  



41 

 

Reconhecer a capacidade de decisão e de ação das pessoas, proporcionar espaço para 

que expressem sua criatividade, individualmente ou em grupo, faz parte do planejamento 

deste tipo de processo. A mobilização social não se faz com heroísmo, mas com a ajuda de 

pessoas comuns que atuam coletivamente, visando alcançar propósitos compartilhados. Para 

isso, é importante que o ―produtor social‖ disponibilize informações claras sobre os objetivos, 

metas e dados da realidade aos participantes do processo de mobilização, para que eles 

sintam-se seguros quanto à valorização de sua forma de ser e de pensar (TORO e 

WERNECK, 2004). 

Segundo Whitaker (1993), a participação das pessoas em um processo de mobilização 

social é mais assumida e consciente na medida em que seja possível perceber que a realização 

do objetivo perseguido é vital para quem participa da ação e só pode ser alcançado se houver 

efetiva participação das pessoas. 

 

2.2.3.1 Contexto da pesquisa: um programa de mobilização social de iniciativa 

            empresarial 

 

Desde 2001, a empresa objeto de estudo, a Organização, assumiu os princípios do 

desenvolvimento sustentável no modelo de negócios e gestão, mantendo em sua estrutura uma 

Diretoria Executiva de Desenvolvimento Sustentável. Progressivamente, tem implemetado 

práticas consideradas pela sua direção como sustentáveis
2
. No final de 2006, mais de 100 

profissionais estavam dedicados à inserção da sustentabilidade nas diferentes áreas de 

negócios. O reconhecimento e a valorização deste trabalho renderam à empresa 50 prêmios 

nacionais e internacionais. 

A missão da organização é a seguinte: ―ser uma organização reconhecida por prestar 

serviços financeiros de qualidade exemplar aos nossos clientes, gerando resultados 

sustentáveis e buscando a satisfação de pessoas e organizações, que junto conosco contribuam 

para a evolução da sociedade‖ (SITE INSTITUCIONAL DA EMPRESA), divulgando aos 

seus colaboradores, clientes e sociedade em geral, seu modelo de negócios, o qual está 

baseado na confiança e na construção de relações éticas e duradouras com os diversos 

públicos de relacionamento. 

                                                 
2
  De acordo com o Relatório de Sustentabilidade da Organização publicado em 2007, o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável pode ser encontrado nas políticas internas, nos processos, nos produtos e nos 

relacionamentos comerciais e com a sociedade.  
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 Para disseminar a sua missão, que contempla os conceitos de desenvolvimento 

sustentável, a organização disponibiliza, por meio da sua área de Educação Corporativa, 

diversos cursos à distância e presenciais. 

 Segundo o presidente desta instituição financeira, ―um profissional melhor surge à 

medida que se torne um ser humano melhor‖. Esta crença da principal liderança no Brasil 

permeia todos os treinamentos e comunicações internas da organização e é possível identificar 

nos documentos uma ênfase na promoção do desenvolvimento humano dos funcionários, na 

qual o autoconhecimento e protagonismo são incentivados, a ponto de estimulá-los a terem 

iniciativas que contribuam para transformar o seu ambiente de trabalho e a comunidade. O 

empregado é estimulado a exercer sua cidadania e a adquirir posturas que promovam o 

desenvolvimento sustentável da comunidade na qual ele está inserido
3
 (RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE, 2005). 

 De acordo com os documentos da Organização, esse ―jeito de educar‖ trata-se de uma 

de suas principais características no que concerne à política de gestão de pessoas, que tem 

como premissa o engajamento dos seus empregados em ações concretas que visem realizar 

algum tipo de transformação social: 

 
As pessoas estão no centro de nosso modelo de negócios. Queremos estabelecer 

relacionamentos duradouros e sustentáveis com os funcionários, clientes, 

fornecedores e demais públicos. Acreditamos que é por meio do indivíduo que se faz 

a transformação da sociedade, pois, é no cotidiano e nos diferentes papéis que as 

pessoas desempenham em suas vidas privadas que torna-se  possível influenciar 

promover mudanças  seja na Organização, nas comunidades nas quais atuamos e em 

toda a sociedade  (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE, 2005). 

  

Um exemplo que reflete o posicionamento da Organização é o Programa Show (nome 

fictício). Criado em 2002, o Show é um programa de mobilização social que tem como 

objetivo geral contribuir para a defesa dos direitos da criança e do adolescente em municípios 

apontados como críticos pelos indicadores sociais oficiais
4
.  

Para viabilizar a melhoria no atendimento a este público infato-juvenil, além dos 

recursos financeiros arrecadados junto aos funcionários, clientes e fornecedores, a 

Organização implementa ações de capacitação  para fortalecer os Conselhos  Municipais dos 

                                                 
3
 Um exemplo constante é a disseminação das práticas ecoeficientes em vários canais de comunicação da 

organização.  
4
 IDI (Índice de Desenvolvimento Infantil) – UNICEF 2001 e IES – Índice de Exclusão Social – UNICAMP 

2003. 
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Direitos da Criança e do Adolescente
5
 -  responsáveis pela proposição de políticas públicas 

em suas respectivas jurisdições.  

Possibilitar o exercício da cidadania para os funcionários, clientes e fornecedores é 

outro objetivo do programa, especialmente no que se refere à disseminação do mecanismo 

legal previsto no ECA, o qual prevê que as pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do 

imposto de renda para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo 

o incentivo fiscal um instrumento democrático que viabiliza a prática do civismo triutário
6
 por 

parte dos cidadãos, haja vista que o contribuinte é quem decide a cidade ou o projeto que 

receberá o valor devido do seu imposto de renda, proporcionando assim a implementação e o 

acompanhamento de ações sociais de caráter emergencial, ou seja, ações para a defesa de 

direitos. 

 O Programa Show tem como diretriz o artigo 227 da Constituição Brasileira/88
7
, na 

qual fica estabelecido que é dever do Estado, família e sociedade garantir com absoluta 

prioridade os direitos da criança e do adolescente e salvá-los de qualquer negligência. O artigo 

227 deu origem ao ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (LEI 8069/90), onde se 

reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e define mecanismos para a 

promoção e a defesa do público infanto-juvenil brasileiro. 

 Após quase duas décadas de sua promulgação, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

ainda apresenta grandes desafios, conforme apontado por uma pesquisa realizada em 2006 

pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos
8
, onde se destaca a existência, entre os 5.567 

municípios brasileiros, 930 cidades como rota para exploração sexual de crianças e jovens, 

sendo que a maioria destes municípios é cruzada por estradas federais. Além disso, a pesquisa 

apontou a existência de mais de 10 milhões de crianças de 0 a 3 anos sem acesso ao ensino 

básico e 28% de municípios sem nenhuma creche. Outro ponto identificado refere-se às 

                                                 
5
 Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, preconizado no ECA nas esferas Federal, 

Estaduais e Municipais, são instâncias deliberativas e paritárias, ou seja, 50% dos membros dos conselhos são 

indicados pelo poder público e outros 50% são membros eleitos para representar organizações não 

governamentais de atendimento e defesa dos interesses da criança e do adolescente. Os Fundos Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente são contas bancárias que recebem recursos financeiros de pessoas físicas, 

jurídicas, judiciárias e do próprio governo para iniciativas que visem, eminentemente, a defesa dos direitos da 

criança e do adolescente (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LEI 8069/90). 
6 

Civismo Tributário é o termo utilizado para valer-se do mecanismo legal previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no qual pessoas físicas podem direcionar até 6% do seu imposto de renda devido e, as empresas, 

até 1% do imposto de renda quando apurado no lucro real para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e 

do Adolescente.  
7
 O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das legislações mais avançadas do mundo na área de 

proteção e promoção dos direitos da infância e da juventude, tendo eles direitos à vida, à saúde,  à convivência 

familiar e comunitária, ao acesso à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, à profissionalização e à proteção no 

trabalho (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LEI 8069/90).  
8
 Conhecendo a Realidade, pesquisa desenvolvida pelo CEATS/FIA, 2007 
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deficiências nas políticas públicas municipais para atendimento do público infanto-juvenil, 

visto que 80% dos municípios brasileiros não possuem diagnóstico que retrate a realidade da 

criança e do adolescente e dê diretrizes para elaboração de um plano de ação eficiente para 

combater tais situações. 

 

2.2.3.2 O Programa Show na prática 

 

Levando-se em consideração os objetivos declarados, o Programa Show facilita para 

empregados, clientes e fornecedores da Organização direcionar parte do imposto de renda 

devido aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme disposto no ECA.

 A cada dois anos, cerca de 2900 municípios brasileiros que se encontram em situação 

crítica, de acordo com o IDI – Índice de Desenvolvimento Infantil – UNICEF 2001 e o Índice 

de Exclusão Social – UNICAMP 2003, são convidados a encaminhar propostas de projetos 

sociais que visem combater o trabalho infantil, a exploração sexual, os maus tratos, a 

desnutrição, entre outras violações de direitos conforme previstas no ECA.  

A carta-convite é enviada aos presidentes dos Conselhos Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e aos respectivos prefeitos desses municípios. O convite segue 

acompanhado de um manual de orientações para elaboração das propostas. Neste documento 

também consta os critérios para seleção das iniciativas que são: a) qualidade da proposta, 

detalhamento da operacionalização do projeto, orçamento, resultados esperados, processo de 

avaliação de resultados e perspectivas de sustentação. 

As propostas enviadas são pré-selecionadas por uma consultoria especializada na área 

de educação e desenvolvimento social. Concluída essa primeira etapa dá-se início ao processo 

de engajamento dos empregados da Organização nas demais fases do programa: a) avaliação, 

visita e seleção dos projetos sociais que serão apoiados pelo Programa Show naquele ano; b) 

mobilização e captação de recursos para viabilizar o apoio aos projetos selecionados; e c) 

monitoramento dos resultados sociais gerados pelos projetos apoiados. 

Antes de iniciar a descrição do modo de envolvimento dos empregados no processo do 

Programa Show, cabe destacar que, por decisão da diretoria executiva da Organização, os 

funcionários envolvidos nas diversas etapas do Show não são voluntários, mas sim indicados 

pelos seus gestores para internamente representar a sua respectiva diretoria nas decisões 

referentes ao programa e para representar externamente a Organização junto às lideranças 

sociais que atuam em favor da promoção e da defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
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Outro ponto que respalda a decisão de indicar os funcionários para atuar no programa se dá 

devido ao fato de que todas as etapas, inclusive viagens, acontecem durante o expediente do 

funcionário, daí há a necessidade de um apoio institucional e do próprio gestor. 

Na Figura 4 apresenta-se o cronograma das atividades do programa e, como se pode 

observar, o fluxo de envolvimento do funcionário no Programa Show tem início em abril e 

maio, época em que é solicitada à liderança que indique um representante da sua equipe para 

participar do Programa Show naquele ano. 

 

 
Figura 4: Cronograma de atividades do Programa Show – fase 1 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Seguindo a distribuição geográfica da área comercial da empresa, são formados, em 

nível regional, sete Grupos de Trabalho contendo cerca de 300 empregados no total.  Aos 

gestores é solicitado pela Coordenação Nacional do Programa que observem os seguintes pré-

requisitos para oficializar a indicação: a) que o empregado tenha bom trânsito, ou seja, tenha 

facilidade para relacionar-se com todos os níveis hierárquicos da diretoria a qual representará; 

b) tenha uma capacidade de influência junto aos demais colegas de trabalho da diretoria; c) 

que aceite a indicação previamente e comprometa-se a participar das etapas do programa 

como representante da diretoria. É importante destacar que a indicação do gestor é válida por 

um ano, porém o empregado pode solicitar o seu desligamento ou substituição a qualquer 

tempo. O contrário também acontece, ou seja, a indicação também é prorrogável mediante a 

solicitação do empregado ao seu próprio gestor. 

Após a formação dos Grupos de Trabalho (GT), no mês de agosto, é agendada, em 

cada região, uma reunião com duração de 8 horas para a capacitação inicial dos integrantes do 

Grupo de Trabalho na qual são abordados temas referentes à realidade social brasileira, 

políticas públicas e indicadores de avaliação de resultado. Nessa mesma reunião, inclusive 
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conduzida pela Coordenação Nacional do Programa Show, o Grupo de Trabalho é orientado 

sobre como avaliar os projetos sociais, definindo quais serão os municípios visitados. É 

importante destacar, que a etapa de visitas do Programa Show foi uma demanda feita pelo 

primeiro Grupo de Trabalho formado no ano de 2002, pois os empregados não se sentiram 

confortáveis em divulgar os projetos sociais para todos os empregados da Organização 

baseados apenas na leitura dos documentos.   

A visita é realizada apenas por integrantes do Grupo de Trabalho, porém não são todos 

os empregados indicados que participam, seja porque não podem ausentar-se de suas funções 

por muito tempo, seja por decisão própria, visto que as viagens para a realização das visitas 

demandam de 1 a 5 dias, dependendo da localidade e quantidade de cidades a serem visitadas. 

Antes de realizar a visita, o empregado acorda sua ausência com o gestor que pode ou não 

autorizá-lo a participar desta etapa. 

Após as visitas no mês de setembro, acontece a segunda reunião do Grupo de 

Trabalho, também com duração de 8 horas, este encontro tem como objetivo promover aos 

empregados o compartilhamento dos resultados das visitas e a definição dos projetos que 

serão apresentados aos demais empregados, clientes e fornecedores para receber o apoio 

financeiro. Além disso, nesta reunião, o Grupo de Trabalho define a estratégia de mobilização 

e captação de recursos para os projetos sociais selecionados para sua respectiva região.  

Os integrantes do Grupo de Trabalho, cientes de que precisam de mais pessoas para 

viabilizar a captação de recursos, estabelecem durante a segunda reunião o perfil dos 

empregados que eles requisitarão para os gestores de suas próprias diretorias, a fim de compor 

o Grupo Mobilizador (GM). Aqui cabe destacar que os empregados que compõem o Grupo 

Mobilizador não tem contato algum com a Coordenação Nacional do Programa, e sim apenas 

com os integrantes do Grupo de Trabalho e seus gestores 

Após a formação do Grupo Mobilizador, os integrantes do Grupo de Trabalho 

capacitam esses colegas que os ajudarão na captação de recursos. Além disso, o GT 

compartilha as estratégias de mobilização definidas para aquela região e apresenta os projetos 

sociais selecionados, conforme disposto na Figura 5, na qual se apresenta a segunda fase do 

envolvimento dos empregados no Programa Show, que acontece anualmente a partir do mês 

de setembro. 
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Figura 5: Cronograma de Atividades do Programa Show – fase 2 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com relação ao perfil do Grupo Mobilizador, os empregados do Grupo de Trabalho 

solicitam aos gestores a indicação de profissionais que, em suas percepções, sejam mais 

sensíveis à causa social e tenham bom relacionamento interpessoal com os colegas de trabalho 

para facilitar a mobilização e captação de recursos. O Grupo Mobilizador conta com o 

envolvimento de quase três mil funcionários em nível nacional. Todos são capacitados pelos 

funcionários do Grupo de Trabalho, sendo que suas indicações também são anuais e mediante 

consentimento do funcionário.  

Entre os meses de outubro e dezembro acontece a campanha do Programa Show, de 

comunicação institucional interna e externa, que explica o mecanismo legal e todo o processo 

de adesão aos demais empregados, clientes e fornecedores, que poderão direcionar parte do 

imposto de renda para os projetos sociais selecionados. Nessa etapa é comum, de acordo com 

a cultura local dos empregados, serem organizadas ações de sensibilização que variam desde 

enfeitar as agências com bexigas, até criar painéis com fotos das visitas ou camisetas com a 

marca do programa. As ações são promovidas pelos funcionários e eventuais custos são pagos 

pelas diretorias a qual representam. 

No mês de dezembro o recurso financeiro arrecadado durante a campanha do 

Programa Show é transferido para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente dos 

municípios apoiados para execução dos projetos sociais selecionados. O programa prevê que 

os projetos sociais podem ser renovados por até três anos, mediante avaliação de resultados 

realizada de duas maneiras: a) por meio do acompanhamento técnico por especialistas na área 

de crianças e adolescentes e b) nas visitas de monitoramento realizadas pelos funcionários do 

Grupo de Trabalho. Para isso, o Programa Show oferece às equipes executoras dos projetos 

sociais capacitação técnica. Assim, os responsáveis pela execução local de cada projeto 
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recebem aproximadamente 72 horas/ano de treinamentos presenciais e mais 20 horas/ano de 

suporte à distância com a consultoria especializada na área de educação e desenvolvimento 

social contratada pela Organização. A equipe executora que participa das capacitações 

técnicas é formada por conselheiros tutelares
9
 e dos direitos da criança e do adolescente, 

líderes comunitários e representantes da prefeitura.  

Nesses encontros, as equipes executoras trazem os resultados obtidos, dificuldades e 

desafios na implementação dos projetos sociais, além disso, trocam informações sobre suas 

realidades e práticas. Também são orientados quanto à gestão dos recursos financeiros 

públicos, ajudados no desenvolvimento de indicadores para coletar e avaliar dados referentes 

aos impactos das ações do projeto na vida das crianças, dos adolescentes e de suas famílias. 

Todo esse trabalho vai ao encontro da meta do Programa Show, que estruturou um 

processo que possibilita às equipes executoras dos projetos sociais, a partir do terceiro ano de 

apoio, estruturarem-se e articularem-se com a comunidade local e órgãos públicos para 

garantir a continuidade do projeto social e ampliar a rede de proteção à criança e ao 

adolescente no município. 

Para finalizar, é importante ressaltar que o Programa Show é operacionalizado dentro 

da Organização em forma de ciclo, confome apresentado na Figura 6 e que é função da 

coordenação nacional do programa acionar o Grupo de Trabalho ou gestores sempre que 

necessário, ou que uma nova etapa se inicia. 

 

 
Figura 6: Cronograma de Atividades do Programa Show – reinício do ciclo 
Fonte: Elaborado pela autora; 

 

A coordenação nacional do Programa também é responsável por fornecer o conteúdo 

conceitual, gerir a estrutura do programa em nível nacional, dar suporte técnico para o Grupo 

de Trabalho (sete regiões), manter as lideranças informadas de todas as etapas do programa e 

                                                 
9
 Conselho Tutelar é um órgão público não jurisdicional, que desempenha funções administrativas direcionadas 

ao cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. É composto por cinco membros, eleitos mediante voto 

direto e secreto de todos os cidadãos maiores de dezesseis anos do município com mandato de três anos.  
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demandas feitas aos funcionários indicados, além de coordenar a realização do processo 

operacional do programa (sistemas de informática, comunicação interna e externa, controle de 

emissão e envio de recibos de contribuição aos doadores, análise e consolidação dos 

resultados gerais do programa e dos projetos sociais apoiados).  

 

2.2.3.3 Resultados alcançados no Programa Show 

 

Entre 2002 e 2009, a Organização realizou um investimento social na ordem de R$ 8 

milhões para manter a infra-estrutura do Programa Show (consultoria especializada, viagens / 

visitas dos empregados, comunicação institucional e outras despesas).  As contribuições 

financeiras de empregados, clientes, fornecedores e das próprias empresas que compõem a 

organização ultrapassaram da ordem de R$ 32 milhões, possibilitando assim a implementação 

de 284 projetos sociais em 21 estados e beneficiaram diretamente cerca de 70 mil crianças e 

adolescentes e, indiretamente, suas famílias e comunidades (SITE INSTITUCIONAL DA 

EMPRESA). 

Além desses resultados, a Diretoria Executiva de Desenvolvimento Sustentável, à qual 

a Coordenação Nacional do Programa Show se reporta, desenvolveu uma pesquisa junto a 

consultorias especializadas em educação e desenvolvimento social, processos para avaliação 

de resultados e impactos sociais, para identificar outros resultados gerados a partir do 

Programa Show.   

Complementarmente foi realizada em 2006 uma pesquisa interna confidencial para 

avaliar a percepção de alguns aspectos da vida pessoal e profissional dos 150 funcionários que 

integravam o Grupo de Trabalho do Programa Show naquele ano. Em uma escala de 0 a 

100% para cada assertiva (Anexo 2), os principais resultados foram os seguintes: 

 89% dos funcionários acreditam ter havido mudanças nos seus valores e atitudes 

com relação à vida; 

 91% declaram ter adquirido clareza do significado e da prática da cidadania; 

 82% acreditam ter desenvolvido habilidades e conhecimentos pessoais; 

 68% afirmam que a sua rotina de trabalho tornou-se mais satisfatória; 

 71% identificam melhorias na integração com os colegas de trabalho; 

 91% afirmam ter adquirido conhecimento das mudanças trazidas pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente; 
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 90% afirmam ter conhecimento do papel da sociedade civil na garantia dos direitos 

das crianças e dos adolescentes. 

 Esses dados tornam-se interessantes, visto que os empregados, como já dito, não são 

voluntários e sim indicados pelos gestores. Além disso, a organização mantém o registro de 

diversos depoimentos, seja de empregados, de líderes comunitários e até mesmo cartas 

escritas pelas próprias crianças. Outro exemplo é o depoimento de um empregado do Paraná: 

―Durante muitos anos fui voluntário aqui em Curitiba, depois que entrei no Programa Show 

aprendi a pensar nas questões sociais de uma forma mais estratégica, alinhada com as 

políticas públicas e percebi que, além de ajudar, eu também ponho em prática a minha 

cidadania e acredito que, a partir desse ponto de vista, a mudança social é possível‖.  

Cabe destacar que tal funcionário trabalha na organização há 10 anos, integra o Grupo 

de Trabalho do Programa Show desde 2003 e visitou mais de 15 cidades do Sul, Centro-Oeste 

e Norte do Brasil.  
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3 PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESE DA PESQUISA 

 

 

3.1  Problema de Pesquisa 

 

A motivação principal para a realização deste estudo foi a proximidade da autora com 

programas de mobilização social em empresas privadas e a curiosidade de entender o que está 

por trás da participação dos empregados de diversas áreas nesses programas ao longo do 

tempo. 

Diante do que foi exposto no referencial teórico, levando-se em consideração 

principalmente a observação de Teixeira et al. (2006, p. 28) de que ―as pessoas que têm entre 

suas metas a necessidade de encontrar sentido para suas vidas, assumem para si sentidos de 

vida diferentes daquelas que não têm essa meta entre as suas prioridades‖, pode-se pensar que 

pessoas, mesmo que não sejam voluntárias e sim indicadas para atuar em programas de 

mobilização social,  possuam valores de sentido de vida diferenciados daquelas que não são 

tão envolvidas. Por outro lado, os valores de sentido de vida são um subconjunto dos valores 

pessoais básicos (TEIXEIRA; DOMENICO, 2008). Dessa forma, propôs-se o seguinte 

problema de pesquisa: 

Existem diferenças na importância dos valores pessoais e de sentido de vida dos 

empregados em função do tipo de participação que assumem no programa de 

mobilização social promovido pela empresa em que trabalham? 

Sendo que: 

Valores pessoais são metas desejáveis e transituacionais, que variam em importância e 

servem como princípios na vida de uma pessoa ou de outra entidade social (SCHWARTZ, 

2001, p. 55). 

Valores de sentido de vida são metas desejáveis, transituacionais, que variam em 

importância e representam princípios orientadores da vida de entidades sociais, associados à 

missão que estas assumem para sua existência (TEIXEIRA; DOMENICO, 2008) 

Mobilização social é ―convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum‖ 

(TORO; WERNECK, 2004, p. 13). 
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3.2 Hipótese da Pesquisa 

 

Para Hair et al. (2006), a hipótese é uma suposição que visa buscar a explicação para 

um fato ou fenômeno. Sampieri et al. (2006), por sua vez, complementam que a hipótese é 

uma diretriz que surge após a definição do problema de pesquisa. Esses autores ainda 

destacam que a hipótese é uma frase conjuctural de uma relação entre duas ou mais variáveis 

e devem ser elaboradas em forma de sentença afirmativa, possibilitando testar as relações 

entre as variáveis. 

Definiu-se como hipótese: Há diferenças na importância dos valores pessoais e de 

sentido de vida dos empregados em função do tipo de participação que assumem no 

programa de mobilização social promovido pela empresa em que trabalham. 

 

3.3 Objetivos da Pesquisa 

 

Segundo Sampieri et al., (2006), os objetivos têm a finalidade de mostrar o que se 

deseja da pesquisa e devem ser expressos com clareza, pois são as orientações do estudo.  

O objetivo geral deste estudo é verificar se existem diferenças na importância dos 

valores pessoais e de sentido de vida dos empregados em função do tipo de participação 

que assumem no programa de mobilização social promovido pela empresa em que 

trabalham. 

Richardson (1999) observa que objetivos específicos definem as etapas que a pesquisa 

deve cumprir para alcançar o objetivo geral. Assim, estabelecem-se os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Identificar o tipo de participação assumida pelos empregados no programa de 

mobilização social; 

2) Identificar os valores pessoais dos empregados que tomam parte em programas de 

mobilização social promovido pela empresa em que trabalham; 

3) Identificar os valores de sentido de vida desses empregados; 

4)   Identificar diferenças na importância dos valores pessoais dos empregados em função do 

      tipo de participação assumida no programa de mobilização social da Organização; 

5)  Identificar diferenças na importância dos valores de sentido de vida dos empregados em 

      função do tipo de participação assumida no programa de mobilização social da 

      Organização. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Natureza da Pesquisa  

 

Segundo Sampieri et al. (1998), após a realização da revisão da literatura, o passo 

seguinte consiste em planejar e definir a estratégia de investigação do problema e, para isso, 

faz-se necessário identificar o tipo de estudo que será realizado. Hair et al. (2007) afirmam 

que o pesquisador deve escolher o tipo de pesquisa que lhe oferece informações relevantes 

sobre as questões de pesquisa. 

Entretanto, há uma variedade de classificações de tipo de estudo: Hair et al. (2007), 

por exemplo, definem que as pesquisas podem ser descritvas, exploratórias ou causais. Já 

Sekaran (1992) adota nomenclatura semelhante para os dois primeiros tipos e separa uma 

terceira categoria denominada de teste de hipótese. Sampieri et al. (1998) entendem por sua 

vez que os estudos podem ser classificados em quatro tipos: exploratórios, descritivos, 

correlacionais e explicativos. 

O estudo exploratório é realizado quando seu objetivo consiste em examinar um tema 

pouco conhecido, em que a literatura oferece estudos similares, mas não no contexto 

específico e necessário para alcance dos objetivos da pesquisa. Sendo assim, cabe ao 

pesquisador valer-se de um processo de exploração para familiarizar-se com o assunto, 

visando identificar conceitos ou variáveis promissoras (SAMPIERI et al, 1998).  

Já o estudo descritivo, ainda sob a ótica de Sampieri et al. (1998) é  utilizado para 

medir e avaliar os dados coletados em diversas dimensões do fenômeno a ser pesquisado. Por 

meio deste tipo de pesquisa, o pesquisador procura especificar e descrever características de 

pessoas, grupos ou qualquer outro fenômeno que seja objeto de análise. Por outro lado, no que 

concerne ao estudo correlacional, visa avaliar a relação entre dois ou mais conceitos, 

categorias ou variáveis. No caso de estudos em que o método quantitativo é escolhido pelo 

pesquisador, é possível quantificar as relações, visto que cada variável pode ser mensurada e 

depois analisada  

No caso dos estudos explicativos estes vão além da descrição e avaliação de relação 

entre conceitos. Segundo Sampieri et al. (1998, p.105) ―destinam-se a responder as causas dos 

acontecimentos, dos fatos, dos fenômenos físicos ou sociais‖. As pesquisas explicativas são 

mais estruturadas e implicam a exploração, descrição e correlação dos dados, além de 

proporcionar o esclarecimento do fenômeno estudado.  
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É comum que um estudo inicie-se exploratório, passe a descritivo, depois torne-se 

correlacional e, por fim, seja explicativo, desenvolvendo-se ao longo do tempo (SAMPIERI et 

al., 1998). 

 O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritivo-exploratória, uma vez 

que se propõe a identificar e descrever os valores pessoais e os valores de sentido de vida das 

pessoas que responderam à pesquisa. Porém é também exploratória, porque, ao contrário da 

teoria de valores humanos básicos (SCHWARTZ, 1992), que já foi validada em inúmeras 

amostras, o construto ―valores de sentido de vida‖ conta com poucos estudos, demandando 

ainda mais investigações empíricas para permitir uma melhor compreensão do fenômeno. 

 

4.2 Método de Pesquisa   

 

Segundo Sampieri et al. (2006), diversas correntes de pensamento surgiram ao longo 

da história da ciência. Devido às diferentes premissas que as sustentam, desde a segunda 

metade do século XX, essas correntes foram polarizadas em dois enfoques principais: 

Qualitativo e Quantitativo. 

A pesquisa qualitativa busca compreender o fenômeno de estudo em seu ambiente 

usual, não possui a pretensão de generalizar os resultados. Explorar, descrever, gerar 

perspectivas teóricas, que vão do particular para o geral, são os seus fundamentos. Este 

enfoque refina as questões de pesquisa sem utilizar medição numérica (SAMPIERI et al., 

2006). 

Neste estudo será utilizado o enfoque quantitativo que, de acordo com Sampieri et al. 

(2006), utiliza, tanto na coleta quanto no tratamento de dados, a medição numérica, lançando 

mão do uso da estatística. 

 

4.3. Plano Amostral 

 

Segundo Hair et al. (2006, p. 237), a coleta de informações para uma pesquisa deve 

considerar ―elementos unidos por meio de características comuns sobre um determinado 

tópico‖. Segundo os autores, é possível conduzir um censo. Contudo, em virtude do processo 

tornar-se dispendioso e demorado, é comum que os pesquisadores investiguem um pequeno 

subconjunto da população para daí derivar suas conclusões, tornando assim de fundamental 

importância as decisões relativas à seleção da amostra. 
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Ao se extrair uma amostra probabilística, a seleção de elementos é baseada em algum 

procedimento aleatório que lhes dá a chance conhecida de serem selecionados. As descobertas 

baseadas neste tipo de amostra podem ser generalizadas para a população-alvo, com um nível 

específico de segurança. No caso da amostra não-probabilística, a seleção dos elementos não é 

necessariamente feita com o objetivo de estaticamente ter uma representatividade da 

população. Os críterios mais comuns utilizados nesse último caso para a composição de 

amostras são conveniência, julgamento, quota e bola-de-neve (HAIR et al., 2006). 

Para este estudo foi utilizada uma amostra não-probabilística formada pelo critério de 

bola de neve, na qual os respondentes iniciais são usados para identificar outros respondentes. 

A amostra compôs-se inicialmente de 522 empregados de uma instituição financeira 

internacional, denominada aqui, como já foi dito, por Organização, obtendo alcance nacional, 

visto que 23 estados brasileiros estiveram representados. 

 Cabe ressaltar que, à época em que foi realizada a pesquisa (junho/2009), a instituição 

financeira estava estruturando o processo de integração após a sua venda, ocorrida em 

outubro/2008. Este estudo abarcou os empregados antes do processo de integração previsto 

para ser concluído em maio de 2010.    

 

4.4  Coleta de Dados 

 

4.4.1 Instrumentos de pesquisas 

 

Seguem as descrições do SVS e VSV, questionários validados e escolhidos para a 

mensuração dos valores pessoais e valores de sentido de vida. 

 

4.4.1.1 Schwartz Values Survey – SVS  

 

Conforme já exposto, os valores pessoais foram mensurados por meio do SVS – 

Schwartz Value Survey, por ser um questionário validado e o mais utilizado para mensurar os 

valores pessoais a partir da teoria de Schwartz (PORTO, 2005). 

O SVS é um instrumento composto por 57 itens (SCHWARTZ, 1992). Porém, para 

este estudo foi utilizada a versão brasileira que contempla os 4 itens identificados com os 

valores característicos dos indivíduos inseridos na cultura brasileira. Sendo assim, o 
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questionário conta com 61 itens, conforme apresentado no Anexo 2 (TAMAYO; 

SCHWARTZ, 1993). 

 A escala de avaliação não é simétrica e contém nove pontos, numerados da seguinte 

maneira: 7 representa valores de suprema importância para o indivíduo, 6 (muito importante), 

5 e 4 (não rotulados), 3 (importante), 2 e 1 (não rotulados), 0 (não importante) e -1 (oposto 

aos valores do indivíduo respondente). Segundo Schwartz (2006, p.65), ―o processo de pesar e 

combinar as prioridades de avaliação aplicadas aos valores, normalmente, não é tão preciso e 

nem tão consciente‖, as pessoas por defesa podem se esquivar na escolha de quais são os 

valores mais importantes ou opostos para ela.  

São apresentadas duas listas: a primeira contendo 32 valores terminais, que descrevem 

objetivos potencialmente desejáveis em forma de substantivos e, na segunda seção, os 29 

valores instrumentais, que descrevem maneiras potencialmente desejáveis em forma de 

adjetivos. No início de cada lista de valores pessoais, o indivíduo é orientado a ler e indicar os 

valores que por ele são considerados de suprema importância, bem como indicar aqueles 

valores que se opõe a seus valores (SCHWARTZ, 1992). Esse processo de ancoragem, 

segundo Schwartz (2006a), permite ao indivíduo ao ler a frase explicativa que lhe solicita 

avaliar quão importante é cada valor como princípio que guia de sua vida. 

No Quadro 6 comparecem as assertivas que correspondem a cada tipo motivacional de 

primeira e segunda ordens, bem como o alpha de Cronbach médio. 

 

Quadro 6: Locações empíricas de itens de valores em análises – SSA 
 

Tipo Motivacional  de

 2º Ordem

Tipo Motivacional de

1º  Ordem

Variáveis que compõem o 

Tipo Motivacional

Assertiva no 

questionário 

Igualdade 1

Harmonia interior 2

Um mundo em paz 19

União com a natureza 26

Sabedoria 28

Um mundo de beleza 31

Justiça social 32

Tolerância / uma mente aberta 37

Protetor do meio ambiente 40

Sonhador 43

Não Rancoroso / Prestativo / ajudar 52

Uma vida espiritual 7

Sentido da vida 11

Amor maduro 21

Amizade verdadeira 30

Leal 35

Honesto 48

Responsável 56

Ajudar / Compaixão / indulgente 58

Trabalho 6

Universalismo 

α= 0,62

Benevolência  

α= 0,67

Autotranscendência
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Continua 

Tipo Motivacional  de

 2º Ordem

Tipo Motivacional de

1º  Ordem

Variáveis que compõem o 

Tipo Motivacional

Assertiva no 

questionário 

Respeito pela tradição 20

Moderado 34

Humilde 38

Devoto 55

Aceitar minha parte na vida (ciente dos meus limites) 47

Polidez 12

Autodisciplina 22

Respeitoso para com pais e idosos 42

Obediente 50

Senso de pertencer 8

Ordem social 9

Segurança nacional 14

Reciprocidade de favores 16

Segurança familiar 24

Saudável 45

Idoneo / limpo 60

Poder social 3

Riqueza 13

Reconhecimento social 25

Autoridade 29

Preservador da minha imagem pública 49

Vaidade 18

Ambicioso 36

Influente 41

Capaz 46

Inteligente 51

Bem-sucedido 59

Esperto 53

Uma vida variada 27

Audacioso 39

Uma vida excitante (experiência estimulantes) 10

Liberdade 5

Auto-respeito 15

Criatividade 17

 Privacidade 23

Independente 33

Que escolhe as próprias metas (autodeterminado) 44

Curioso 57

Prazer hedonista (goza a vida) 54

Uma vida de prazer 4

Auto-indulgência 61

Conservação

Tradição 

α= 0,53

Conformidade  

α= 0,63

Segurança  

a= 0,70

Hedonísmo  

α= 0,76

Abertura à mudança

Abertura à mudança

Autopromoção

Autopromoção

Poder  

α= 0,65

Realização   

α= 0,76

Estimulação  

α= 0,72

Autodeterminação 

α= 0,45

 
Fonte: Adaptado a partir de Schwartz (2005b) e Porto (2005). 

 

4.4.1.2 Valores de sentido de vida - VSV  

 

O questionário de Valores de Sentido de Vida – VSV foi construído por Teixeira et al. 

(2006) e é apresentado no Anexo 3.  
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Uma frase introdutória é apresentada aos participantes: ―Tendo em vista os seus 

propósitos
10

 de vida, responda as questões abaixo, assinalando com X o grau de importância 

que atribui a cada afirmação‖.  

As respostas podem ser fornecidas por meio de uma escala numerada do tipo Likert, 

dispondo-se de seis pontos, sendo: 1- Nenhuma importância; 2- Pouquíssima importância; 3- 

Pouco importante; 4- Importante; 5- Muito importante; 6- Totalmente importante. Composto 

por 40 valores de sentido de vida, a escala foi validada por Texeira et al. (2006), segundo 

análise fatorial, resultou em oito fatores com confiabilidade satisfatória média pelo alpha de 

Cronbach acima de 0,7, agrupados em cinco macro-categorias, as quais compõem uma 

estrutura de valores que foi verificada por Teixeira e Domenico (2008).  

No Quadro 7, apresenta-se as assertivas do questionário relativas a cada tipo de valor 

de sentido de vida. 

 

Quadro 7:  Variáveis por categoria de valores relativos de sentido de vida  

Categorias de 

valores de sentido de vida
Variáveis relacionadas

Assertiva no 

questionário 

Procurar dar um pouco de mim para o meu próximo 1

Trazer alegria para os mais humildes 25

Ajudar o próximo para que depois tenham melhores condições de vida 6

Fazer as outras pessoas felizes 14

Direcionar para o bem as pessoas que estão ao meu lado 17

Crescimento pessoal através do relacionamento com outras pessoas 18

Ser mais tolerante com o próximo 19

Fazer o bem 20

Aprender com as pessoas 22

Contribuir para o desenvolvimento do ser humano 23

Trazer ensinamento para os mais humildes 4

Aprender para repassar conhecimentos 40

Solidariedade Humana

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
10

 Teixeira et al. (2004) consideraram propósito de vida e sentido de vida sinônimos. 
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Continua 

 

Categorias de 

valores de sentido de vida
Variáveis relacionadas

Assertiva no 

questionário 

Prosperar no trabalho 7

Desenvolver competências que ajudam a realizar o meu sonho 9

Descobrir minha verdadeira aptidão 10

Ter sucesso profissional 15

Ter uma vida estável 21

Aproveitar todas as oportunidades 30

Realizar-me profissionalmente 38

Relacionar-me bem com as pessoas 2

Construir bons relacionamentos 3

Garantir uma vida digna e justa 5

Criar laços de amizade verdadeiros 11

Curtir minha família 12

Cultivar o amor  junto aos familiares 24

Trazer benefícios para as pessoas que estão à minha volta 27

Bem-estar da minha família 29

Evoluir junto com a humanidade 13

Conciliar os objetivos pessoais com os profissionais 16

Buscar a perfeição 26

Atingir a plenitude 28

Satisfazer o desejo de crescimento pessoal através do trabalho 31

Atingir o equilíbrio interior para alcançar os objetivos profissionais 32

Ser perseverante 33

Colher a cada dia novos conhecimentos 34

Ser mais tolerante comigo mesmo 35

Aprender a lidar com as mudanças radicais 39

Buscar Deus em primeiro lugar 8

Alcançar um novo estágio na humanidade / eternidade 36

Estabelecer relacionamentos baseados em um padrão biblíco 37

Evolução Espiritual

Auto-Realização

Relacionamento Humano 

(com pessoas próximas)

Evolução Pessoal

 
Fonte: Adaptado a partir de Teixeira e Domenico (2008). 

 

4.5  Técnica de Aplicação do Instrumento de Pesquisa 

 

Para realizar a coleta de dados foi desenvolvido um site na internet, o qual apresentava 

o instrumento de pesquisa em três blocos (Apêndice A). Inicialmente, foi solicitado aos 

participantes que indicassem alguns dados demográficos para caracterização da amostra. No 

segundo bloco, referente a valores pessoais, disponibilizava-se as duas listas de valores que 
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compõem o SVS e, no terceiro bloco, os participantes acessavam os 40 itens referentes ao 

instrumento de valores de sentidos de vida. 

Durante o desenvolvimento do site alguns cuidados prévios foram observados: a) 

todas as questões contavam com uma trava, ou seja, o respondente não pôde deixar nenhuma 

questão em branco; b) o acesso ao site ficou restrito aos empregados da Organização em 

virtude da utilização de usuário e senha específicos para a pesquisa; c) com o objetivo de 

respeitar os participantes e dar visibilidade aos resultados deste estudo, todos os respondentes 

foram convidados a informar o endereço eletrônico para posterior contato e apresentação de 

resultados da pesquisa. 

No mês de junho de 2009, os empregados que integravam o Grupo de Trabalho do 

Programa Show receberam um correio eletrônico (Apêndice B), solicitando a adesão 

voluntária de todos à pesquisa disponibilizada no site www.valoresindividuais.com.br. Além 

disso, a autora solicitou aos empregados do Grupo de Trabalho que replicassem o convite com 

o endereço do site para os empregados de suas respectivas diretorias. Este procedimento teve 

como objetivo acessar e convidar para a pesquisa os empregados da Organização que atuavam 

no Programa Show, como os Mobilizadores, haja vista que a coordenação nacional do 

programa não tem acesso direto a eles, bem como aqueles empregados que participam do 

programa de mobilização social fazendo apenas contribuições financeiras (Doadores).  

No período de quinze dias em que a pesquisa foi disponibilizada no site, a autora 

encaminhou para os empregados do Grupo de Trabalho quatro lembretes via e-mail.  Em 

virtude do início do processo de integração que estava começando a ser estruturado, a coleta 

de dados autorizada pelas Diretorias de Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento 

Sustentável da Organização atingiu somente os empregados oriundos da empresa na qual o 

Programa Show já era realizado desde 2002. Cabe destacar que em nenhum momento houve a 

interferência hierárquica das diretorias para estimular a adesão à pesquisa. 

 

4.6 Tratamento de Dados  

 

De acordo com Hair et al. (2007, p. 257) ―antes que os dados do questionário possam 

ser utilizados, eles devem ser editados‖, ou seja, devem ser verificados. Outro ponto de alerta 

feito pelos autores refere-se aos dados faltantes que podem gerar impactos sobre as 

descobertas, por isso é recomendado que sejam identificados e, se necessário, os questionários 

também devem ser excluídos. 

http://www.valoresindividuais.com.br/
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4.6.1 Preparação do banco de dados 

 

 A preparação do banco de dados envolveu as seguintes etapas: 1) a conferência da 

entrada dos dados no site; b) análise dos dados faltantes; c) análise de casos com viés de 

resposta; d) dados extremos. Essas etapas são descritas a seguir. 

 

4.6.1.1 Conferência da entrada de dados e dados faltantes 

 

Após a aplicação do instrumento via internet, os dados foram registrados e tabulados 

em uma planilha do Software Microsoft Office Excell 2003. 

O site desenvolvido para coletar os dados não possibilitava aos respondentes deixar 

itens em branco, sendo assim, na pesquisa não houve dados faltantes, porém, foram 

identificados e excluídos 17 pessoas por terem deixado de responder um dos questionários 

apresentados no instrumento. 

  

4.6.1.2 Análise de casos com viés de resposta 

 

Tamayo (2007b) vê como ponto crítico no SVS a própria escala intervalar que varia de 

0 a 6, com dois pontos extra-escala: -1 (para valores opostos aos valores do respondente) e 7 

(para valores de suprema importância). Segundo esse autor, a teoria de Schwartz (1992) 

considera que o indivíduo não possui mais do que um valor de suprema importância, o que na 

prática não acontece nas pesquisas, pois os respondentes pontuam vários valores dessa forma. 

Schwartz (2005) não fez alterações no instrumento, visto que o mesmo é utilizado em vários 

países e, nos últimos vintes anos, vem ajudando a validar a teoria, mas estabeleceu um critério 

de exclusão dos questionários que apresentam a resposta 7 em mais de 21 escores do SVS. 

Além disso, qualquer outra resposta que aparecer mais de 35 vezes no mesmo questionário 

também é passível de exclusão, pois considera que nessas situações o indivíduo não fez um 

esforço sério para diferenciar os seus valores. 

No presente estudo, tais recomendações foram consideradas, sendo que foram 

excluídos os casos em que a resposta 7 apareceu em 37% do questionário de um mesmo 

respondente e os respodentes que atribuíram a mesma nota a mais de 61% do questionário 

também foram excluídos.  
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Teixeira e Domenico (2008) não fizeram nenhuma recomendação para o VSV, 

contudo, por se tratar também de uma escala de mensuração de valores no caso de sentido de 

vida, seguiu-se para a realização da análise de viés de discriminação desse questionário a 

recomendação da European Social Survey, que sugere a exclusão dos  participantes da 

pesquisa que utilizarem a mesma resposta em mais de ―80% das questões‖ (ESS, 2009, 

Capítulo 4, p. 3).   

Sendo assim, após a utilização destes três critérios foram excluídos no total 68 

respondentes. 

 

4.6.1.3. Análise de dados extremos 

 

A etapa seguinte foi identificar os dados extremos (outliers), utilizando-se a 

recomendação de Hair et al. (2007), por meio da padronização das respostas e análise da 

quantidade com valores acima de +/- 3. Não foi identificado nenhum caso, visto que tal 

procedimento foi realizado após a aplicação dos critérios descritos no item 4.6.1.2. 

 

 Em suma, a amostra inicial constituída por 522 respondentes, teve 17 casos excluídos 

em virtude dos instrumentos não estarem completamente preenchidos e, após a análise de viés 

de discriminação, mais 68 casos foram rejeitados, ficando a amostra final composta por 437 

respondentes, com os quais foram realizadas as análises estatísticas, envolvendo estatística 

descritiva e técnicas bivariadas (análise de variância – ANOVA e cálculo de correlações). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

 A apresentação dos resultados ocorrerá tentando-se responder aos objetivos da 

pesquisa, apresentados no Capítulo 3. Antes, porém, faz-se a caracterização da amostra final, 

cujos dados foram utilizados nas demais análises estatísticas. Apresentar-se-á também a 

validação teórica dos construtos, de modo a verificar se os questionários, principalmente o 

VSV, aplicado até então a uma única amostra, mensuram os construtos a que se propõem, a 

partir dos fundamentos teóricos sob os quais foram elaborados. 

 

5.1 Caracterização da Amostra 

 

 Considerando-se os dados demográficos, em termos de gênero a amostra final (437 

respondentes) é composta por 41% de mulheres e 59% homens. Como se pode observar no 

Gráfico 1, a idade dos respondentes foi dividida em quatro faixas etárias: a) 20 a 30 anos: 

representa 31% (135 empregados), b) 31 a 40 anos: representa 38% da amostra (164 

empregados), c) 41 a 50 anos: representa 24% (107 respondentes), d)  51 a 60 anos: apenas 

7% (31 respondentes). Esses resultados refletem a composição etária da Organização. 

 

 

Gráfico 1: Distribuição etária dos respondentes 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Esse estudo apresenta uma abrangência nacional, visto que os 437 respondentes estão 

distribuídos geograficamente em 23 estados brasileiros, sendo que: 55% são provenientes dos 

estados que compõem a região Sudeste, 27% do Nordeste, 14% do Sul, 2% da região Centro-

Oeste e 2% da Norte, conforme apresentado no Gráfico 2.  
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Distribuição geográfica

 

 

Gráfico 2: Distribuição geográfica dos respondentes 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Com exceção das regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste, as regiões Nordeste e Sul 

não refletem a distribuição regional de empregados da Organização, visto que a região Sul 

possui uma proporção maior de empregados do que o Nordeste em virtude do escopo 

comercial. A maior adesão dos empregados do Nordeste à pesquisa pode ser reflexo do perfil 

daqueles que nesta região compõem o Grupo de Trabalho, pois, prontamente e de maneira 

pró-ativa, replicaram o email-convite enviado pela autora para os empregados de suas 

respectivas diretorias, estimulando-os a participar do processo.  

 

5.2 Identificação dos tipos de participação dos empregados no programa de mobilização 

social 

 

 O tipo de participação do empregado no Programa Show de mobilização social foi 

identificada neste estudo por meio da questão 6, apresentada no Bloco 1 – Dados 

demográficos, do instrumento de pesquisa. 

  O Grupo de Trabalho é composto pelos empregados mais atuantes em todo o processo 

do Programa Show, representado neste estudo por 117 empregados, ou 27% da amostra final; 

o Grupo Mobilizador, envolvido na etapa de captação de recursos para apoio aos projetos 

sociais, está constituído por 121 empregados (28% da amostra) e os Doadores, que 

voluntariamente realizam contribuições financeiras, totalizam 178 empregados (41% da 

amostra). O grupo de respondentes que não participam do Programa Show é composto por 15 

empregados, representando apenas 3% da amostra total e, por fim, o grupo que não conhece o 

programa é composto por 6 respondentes e representa 1% da amostra total. 
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 É importante destacar que esses resultados refletem a estrutura do Programa Show, 

considerando-se o quadro funcional da empresa no período em que a pesquisa foi realizada, 

ou seja, antes do processo de integração. 

 Tendo em vista que os empregados que compõem o Grupo de Trabalho não são 

voluntários e sim indicados por seus gestores a participar do Programa Show e, em função 

disso, poderiam fazê-lo por outras razões que não a vontade própria, foi-lhes solicitado na 

questão 8 do Bloco 1 que informassem  como se sentiam participando do programa: 98% dos 

117 respondentes do Grupo de Trabalho apontaram que gostam de participar do Programa 

Show, enquanto apenas 2 respondentes indicaram que,  se pudessem, não participariam do 

Grupo de Trabalho.   

 É importante destacar que a questão 8 foi feita apenas aos integrantes do Grupo de 

Trabalho e após perceber a elevada concentração nas respostas dos empregados que indicam 

gostar de participar do programa, a autora refletiu se tal resposta não estaria viesada, visto que 

tais  empregados mantém relação com a autora que é responsável pela capacitação de todos os 

integrantes do GT, além da coordenação nacional do Programa Show. 

 Outra questão realizada apenas aos integrantes do Grupo de Trabalho refere-se às 

visitas aos municípios, sendo esta uma importante etapa do processo de seleção dos projetos 

sociais. Na amostra final, considerando o GT com 117 empregados, 50% deles indicaram ter 

realizado mais de três visitas desde que integraram o Grupo de Trabalho, 32% realizaram de 

uma a duas visitas e 18% nunca visitaram os projetos sociais. É importante destacar que a 

visita é uma das etapas mais delicadas do Programa Show, pois o empregado tem a 

responsabilidade de representar a Organização perante o poder público, líderes comunitários e 

a comunidade da cidade visitada. Além disso, essa etapa exige que os empregados deixem 

seus postos de trabalho durante alguns dias, o que requer apoio e autorização por parte dos 

respectivos gestores, visto que a ausência irá impactar na entrega de resultados e alcance das 

metas, principalmente daqueles que atuam em agências.  

 Observa-se, por sua vez, que a visita faz parte do processo de seleção dos projetos 

sociais, porém participar dessa etapa é uma decisão dos empregados que compõem o Grupo 

de Trabalho, ou seja, na reunião de capacitação e pré-seleção de projetos sociais (agosto) o 

empregado manifesta o interesse e disponibilidade de agenda para participar das visitas, ao 

voltar para sua base de trabalho solicita autorização do seu respectivo gestor (que pode ou não 

liberá-lo para cumprir tal etapa). Contudo, considerando que 82% dos empregados que 

compõem o GT neste estudo já vivenciaram a experiência da visita, pode-se pensar que os 

gestores da Organização estão cientes e autorizam a participação dos empregados nesse 
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processo que, além de custeado pela Organização, requer infra-estrutura para garantir a 

segurança dos empregados durante as viagens aos lugares mais remotos do país. 

 Ainda com relação à etapa de visitas, foi perguntado aos empregados que compõem o 

Grupo de Trabalho e o Grupo Mobilizador (um total de 238 empregados) se gostariam de 

visitar os municípios e conhecer os projetos sociais: 88% dos respondentes indicaram que 

gostariam de visitar os projetos e 12% indicaram que não gostariam de participar das visitas. 

Observa-se que, em princípio, mesmo as pessoas que integram o Grupo Mobilizador 

gostariam de atuar mais fortemente no Programa Show, em especial na atividade que mais 

requer disponibilidade e envolvimento do participante.   

 Para complementar o perfil dos participantes em cada grupo de participação, 

identificaram-se as diretorias às quais respondem os empregados (Tabela 1). Na Diretoria de 

Varejo trabalham os empregados que atuam nas agências bancárias espalhadas por todo o 

país, que compuseram 85% dos respondentes da amostra final, enquanto 15% são oriundos 

das demais Diretorias Executivas, com base na cidade de São Paulo/SP, atuantes em 

diferentes áreas, tais como administrativa, de tecnologia ou de suporte.  

 

Tabela 1: Alocação dos empregados por tipo de participação 

Tipo de Participação 

Diretoria 

Varejo 

Diretorias 

Executivas 
Total 

Nº % Nº % Nº % 

GT (Grupo de Trabalho) 96 82% 21 18% 117 100% 

GM (Grupo Mobilizador) 103 85% 18 15% 121 100% 

Doadores 160 90% 18 10% 178 100% 

Não participam 8 53% 7 47% 15 100% 

Não conhecem 3 50% 3 50% 6 100% 

Total 370 85% 67 15% 437 100% 

                        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 É importante destacar que a participação dos empregados na amostra reflete a estrutura 

da Organização na qual a pesquisada foi realizada, tanto em termos de percentual de pessoas 

por diretorias, quanto de participantes do Programa Show em cada uma delas.  

 

5.3 Identificação dos valores individuais dos respondentes: pessoais e de sentido de vida  

 

 Antes de qualquer cálculo de hierarquia, apresentar-se-á a validação teórica dos 

construtos e, por conseguinte, dos questionários utilizados, SVS e VSV. 
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Schwartz Value Survey - SVS 

 A teoria de valores básicos foi elaborada a partir da teoria das facetas (SCHWARTZ; 

BILSKY, 2007). A análise de escalonamento multidimensional (Muldimensional Scaling – 

MDS) é um dos procedimentos que costuma ser empregado na análise dos dados quando se 

lança mão dessa teoria, como foi feito na validação da teoria de valores básicos a partir dos 

principais instrumentos desenvolvidos para isso, ou seja, o SVS (SCHWARTZ, 1992) e o 

PVQ (SCHWARTZ et al., 2001). Na técnica MDS, mais especificamente na SSA (Smallest 

Space Analysis), as variáveis aparecem como pontos em um espaço multidimensional, sendo 

que as distâncias entre eles representam inter-relações entre os itens. Ou seja, quanto maior a 

semelhança conceitual, mais próximas devem ser suas localizações no espaço 

multidimensional (SCHWARTZ, 2005b). 

 Considerou-se que é a oposição entre os tipos motivacionais de segunda ordem, a 

saber: Autotranscendência versus Autopromoção e Abertura à Mudança versus Conservação, 

o coração da teoria de valores básicos, uma vez que os dez tipos motivacionais de primeira 

ordem podem surgir agrupados ou nem sempre ocupar uma mesma posição na estrutura de 

valores, dependendo da amostra. No entanto, é comum emergir uma clara estrutura de valores 

nas duas dimensões referente aos tipos motivacionais de segunda ordem (SCHWARTZ, 

2005a). Assim, plotando-se os tipos motivacionais de segunda ordem, calculados a partir das 

médias dos itens designados a priori como relacionados a um determinado tipo motivacional 

(SCHWARTZ, 2006), conforme o Quadro 6 (Capítulo 4), obteve-se por meio do programa 

Proxscal, presente no pacote estatístico SPSS, versão 17, o resultado apresentado no Gráfico 

3, observando-se que foram utilizados os dados brutos, isto é, as respostas originais sem o 

procedimento de centralização pela média, como recomendado por Schwartz  para este tipo de 

análise (ESS, 2009). 

 

Gráfico 3 : Mapa de tipos motivacionais de segunda ordem 
Legenda: AP(Autopromoção); AT (Autotranscendência); AM (Abertura à mudança); C (Conservação) 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Como se pode observar, o MDS confirmou a validação teórica do contruto de valores 

pessoais, mensurados pelo SVS, também para a amostra pesquisada.  

 Complementarmente, verificou-se a confiabilidade interna do SVS por meio do 

coeficiente alpha de Cronbach (Tabela 2), também empregado por Schwartz em seus estudos 

(SCHWARTZ, 2005b).  

 

Tabela 2: Alpha de Cronbach dos tipos motivacionais 

 

 

Tipos Motivacionais de 

segunda ordem

Tipos Motivacionais  

de primeira ordem

Alpha de Cronbach

 Schwartz (2005)

Alpha Cronbach 

presente estudo

Universalismo 0,62 0,77

Benevolência 0,67 0,77

Tradição 0,53 0,67

Conformidade 0,63 0,67

Segurança  0,7 0,63

Poder   0,65 0,76

Realização  0,76 0,74

Estimulação  0,72 0,61

Autodeterminação 0,45 0,73

0,76 0,67

Autotranscendência

Conservação

Autopromoção

Hedonismo  

Abertura à mudança

 

 Fonte: Schwartz (2005b); Dados da pesquisa 

 

 Como se pode verificar, com exceção dos tipos motivacionais Segurança, Realização, 

Estimulação e Hedonismo, os demais alpha de Cronbach, calculados a partir dos dados da 

pesquisa, apresentam-se acima dos valores identificados por Schwartz (2005b) e dentro do 

aceitável, de acordo com Hair et al. (2007), para quem a variação entre 0,6 a 0,7 é moderada e 

acima de 0,7 é considerada boa. 

 

Valores de Sentido de Vida – VSV 

 Em relação ao construto de valores de sentido de vida, seguiram-se os passos de 

Teixeira e Domenico (2008), ao proporem o modelo teórico com as cinco categorias de VSV, 

conforme apresentado no referencial teórico. Foi utilizada a técnica de Muldimensional 

Scaling, empregado pelas autoras, a partir dos dados brutos, seguindo-se, nesse caso, os 

passos de Schwartz (ESS, 2009), à medida que os valores de sentido de vida são valores 

individuais.  
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O procedimento realizado para calcular os valores de sentido de vida para cada 

respondente foi, enquanto categorias, semelhante ao utilizado para os tipos motivacionais de 

valores pessoais, ou seja, utilizou-se a média dos escores atribuídos às assertivas relacionadas 

a cada categoria, conforme indicado no Quadro 7 (Capítulo 4). O resultado do cálculo do 

MDS é apresentado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Mapa das categorias de valores de sentido de vida 
Legenda: rh (Relacionamento humano); ep (Evolução Pessoal;  

                sh (Solidariedade humana); ar(Autorealização); ee (Evolução Espiritual) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Como se pode observar, da mesma forma que na pesquisa com a amostra de gestores 

brasileiros e portugueses (TEIXEIRA; DOMENICO, 2008) verificou-se, para a amostra do 

presente estudo, a combinação de uma estrutura polar e modular (radex) para as categorias de 

valores de sentido de vida, na qual a categoria Solidariedade Humana apresenta-se em 

oposição a Autorealização, assim como as categorias Relacionamento Humano e Evolução 

Pessoal, enquanto Evolução Espiritual situa-se em um círculo externo. Desta forma, entende-

se que o instrumento VSV está mensurando o construto de valores de sentido de vida. 
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 A confiabilidade interna para cada categoria também foi calculada, de forma a 

complementar a validação (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Alpha de Cronbach das categorias de valores de sentido de vida 

Categorias de valores de 

sentido de vida

Alpha Cronbach 

presente estudo

Solidariedade humana 0,87

Autorealização 0,81

Relacionamento humano 

(com pessoas próximas)
0,76

Evolução pessoal 0,82

Evolução espiritual 0,76
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Como se pode observar, as categorias de sentido de vida apresentam coeficientes de 

confiabilidade interna considerados bons e muito bons por Hair et al. (2007). 

 

Análise multidimentional dos valores pessoais e valores de sentido de vida  

 Após aplicar o MDS para cada um dos construtos utilizados neste estudo, decidiu-se, a 

título exploratório, realizar a análise multidimensional considerando-se, conjuntamente, os 

tipos motivacionais de segunda ordem de valores pessoais e as categorias de valores de 

sentido de vida. Isto porque, como apresentado no referencial teórico, Schwartz (1992; 2005a) 

entende que os valores de sentido de vida acabam fazendo parte de tipos motivacionais 

presentes na teoria de valores, enquanto Teixeira e Domenico (2008), defendem que os 

valores de sentido de vida formam um conjunto a parte dentro do universo axiológico.  

 Assim, considerando-se que a análise que se está utilizando de Muldimensional 

Scaling baseia-se na proximidade entre itens, entendeu-se que, caso os construtos estivessem 

fortemente relacionados, apareceriam próximos no espaço multidimensional; caso os 

construtos se diferenciassem, então estariam alocados em duas áreas separadas. O resultado 

encontra-se no Gráfico 5. 

 



71 

 

 

 

Gráfico 5: Mapa integrado dos questionários de valores pessoias e valores de sentido de vida 
Legenda: AT (Autotranscendência); CO (Conservação); AM (Abertura à Mudança); AP (Autopromoção); 

                   rh (Relacionamento humano); ep (Evolução pessoal); sh (Solidariedade humana);  

                   ar (Autorealização); ee (Evolução Espiritual) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Observa-se que os valores de sentido de vida não estão lado a lado com os valores 

pessoais, mas sim em localizações distintas do espaço, dando indícios de que SVS e VSV 

medem conjuntos de valores diferentes.  

 Após a validação teórica dos construtos, são apresentados na seqüência os valores 

pessoais e de sentido de vida dos respondentes da amostra e respectivas hierarquias. 

 

5.3.1 Identificação dos valores pessoais dos respondentes 

 

 Para obter a hierarquia dos valores pessoais dos empregados por tipo de participação 

no Programa Show e para a amostra final, é importante destacar que as médias e desvio-

padrão de cada tipo motivacional de primeira ou segunda ordem foram obtidos a partir dos 

escores corrigidos pela média de respostas de cada participante (procedimento de 

centralização), de forma a corrigir vieses, conforme indicado por Schwartz (ESS, 2009). 
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Tabela 4:  Hieraquia dos tipos motivacionais de segunda ordem 

Ordem Média Ordem Média Ordem Média Ordem Média Ordem Média Ordem Média Desvio Padrão

Autotranscendência 1º 0,59 1º 0,62 1º 0,52 1º 0,55 1º 0,26 1º 0,56 0,42

Conservação 2º -0,09 2º -0,02 2º -0,01 2º -0,15 2º 0,16 2º -0,04 0,45

Abertura à Mudança 3º -0,24 3º -0,42 3º -0,34 3º -0,31 4º -0,59 3º -0,34 0,52

Autopromoção 4º -0,84 4º -0,78 4º -0,69 4º -0,60 3º -0,44 4º -0,75 0,64

Não 

conhecem
Amostra totalTipos Motivacionais 

de segunda ordem

Grupo 

de Trabalho

Grupo 

Mobilizador
Doadores

Não 

participantes

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Observa-se que, com exceção do pequeno grupo de empregados que não conhece o 

Programa Show, os grupos GT, GM e Doadores possuem a mesma hierarquia de valores de 

segunda ordem, que também coincide com a hierarquia da amostra final, uma vez que o grupo 

de pessoas que não apresentaram a mesma ordem de prioridades é minoritário. Portanto, 

segundo a análise estatística descritiva, os respondentes parecem preocupar-se mais com as 

metas coletivas e, em oposição, como esperado pela teoria de valores básicos (SCHWARTZ, 

2005), valorizam pouco as metas relacionadas à Autopromoção, que tem a ver com os 

interesses próprios. Por outro lado, são mais propensos a agir em prol da conformidade às 

normas do que pela mudança do status quo, o que parece coerente no caso da amostra deste 

estudo, uma vez que a grande maioria dos respondentes é constituída de empregados que 

trabalham em agências bancárias, entendendo-se que os bancos buscam selecionar pessoas 

que consigam trabalhar nesse ambiente, altamente normativo.  

 Na Tabela 5 apresenta-se a hierarquia dos valores pessoais de primeira ordem, sendo 

que as médias e desvio-padrão também foram obtidos a partir dos escores corrigidos pela 

média de respostas de cada participante (ESS, 2009). 
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Tabela 5: Hieraquia dos tipos motivacionais de primeira ordem  

Ordem Média Ordem Média Ordem Média Ordem Média Ordem Média Ordem Média Desvio Padrão

Benevolência 1º 0,68 1º 0,80 1º 0,71 1º 0,66 2º 0,50 1º 0,72 0,54

Universalismo 2º 0,50 3º 0,43 3º 0,33 2º 0,44 6º 0,02 2º 0,41 0,57

Autodeterminação 3º 0,34 4º 0,33 5º 0,23 5º 0,26 3º 0,44 4º 0,29 0,58

Segurança 4º 0,27 5º 0,12 4º 0,24 4º 0,31 1º 0,68 5º 0,22 0,58

Conformidade 5º 0,18 2º 0,52 2º 0,41 3º 0,33 4º 0,19 3º 0,37 0,73

Hedonismo 6º -0,12 6º -0,14 6º 0,03 6º 0,15 8º -0,51 6º -0,06 0,98

Realização 7º -0,36 7º -0,18 7º -0,19 7º -0,04 5º 0,04 7º -0,22 0,77

Tradição 8º -0,72 8º -0,69 8º -0,68 8º -1,10 7º -0,38 8º -0,70 0,87

Estimulação 9º -0,93 10º -1,43 10º -1,28 10º -1,36 10º -1,68 9º -1,24 1,07

Poder 10º -1,32 9º -1,38 9º -1,18 9º -1,16 9º -0,93 10º -1,27 0,86

Doadores
Não 

participantes

Não 

conhecem
Amostra totalTipos Motivacionais 

de primeira ordem

Grupo 

de Trabalho

Grupo 

Mobilizador

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Nota-se que a priorização axiológica do Grupo de Trabalho é próxima da amostra 

final, havendo diferenças principalmente na importância dada ao valor Conformidade. Pode 

ser que, apesar de também cumprirem as normas impostas pela organização, os empregados 

que fazem parte do GT, em sua maioria ocupando cargos de liderança, sejam pessoas que 

priorizem mais as metas relacionadas a desafio e a mudança. De fato, o valor 

Autodeterminação comparece em terceiro lugar (média 0,34) nesse grupo, frente ao quinto 

lugar apresentado pelos Doadores (média 0,23) e quarto lugar no caso do Grupo 

Mobililizador. É possível que seus componentes apresentem um perfil diferenciado dos 

demais no que se refere a serem mais independentes, curiosos e buscarem metas próprias. 

Essas caracteríscas podem diferenciá-los dos demais empregados e, talvez por isso, acabem 

sendo escolhidos pelos gestores para representar a diretoria junto ao Programa Show. Se estas 

diferenças são significativas, será discutido mais adiante. 

 Além disso, exceto o pequeno grupo de empregados que não conhece o Programa 

Show, os respondentes dos demais grupos indicaram Benevolência como o mais importante 

tipo motivacional, em contraposição a Poder e Estimulação, que foram os tipos motivaconais 

de primeira ordem menos privilegiados. As pessoas que pertencem ao Grupo de Trabalho, por 

sua vez, têm Benevolência (média 0,68) e Universalismo (média: 0,50) como valores 

prioritários, indicando que esses empregados revelam dar importância ao bem-estar das 

pessoas mais próximas e à humanidade de uma maneira geral, dando importância, de forma 

geral, a valores como justiça social e paz mundial. Por sua vez, apesar de muitos serem 

gestores, Poder (média -1,32) foi o tipo motivacional menos valorizado pelo Grupo de 
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Trabalho. Isso quer dizer que este grupo de empregados parece atribuir menos importância ao 

reconhecimento e imagem pública, à riqueza e a exercer autoridade sobre os outros. 

 

5.4 Identificação dos valores de sentido de vida dos respondentes 

 

 A Tabela 6 apresenta a hierarquia de valores de sentido de vida dos empregados 

segundo o tipo de participação no programa e para a amostra como um todo. Observa-se que o 

cálculo foi feito considerando-se a mesma correção sugerida por Schwartz (ESS, 2009) para 

valores pessoais em função do viés de respostas, uma vez que os VSV também trata de 

valores individuais, analisados por uma escala de importância. 

 

Tabela 6: Hierarquia das categorias de valores de sentido de vida 

Ordem Média Ordem Média Ordem Média Ordem Média Ordem Média Ordem Média
Desvio 

Padrão

Solidariedade Humana 1º -0,34 1º -0,41 1º -0,45 1º -0,96 1º -0,61 1º -0,43 1,01

Evolução Pessoal 2º -0,65 2º -0,75 2º -0,73 2º -1,07 2º -0,90 2º -0,73 1,17

Evolução Espiritual 3º -0,83 4º -1,13 5º -1,29 5º -1,70 3º -1,18 4º -1,13 1,26

Autorealização 4º -0,84 3º -0,89 3º -0,98 4º -1,58 4º -1,30 3º -0,94 1,15

Relacionamento Humano 5º -1,01 5º -1,21 4º -1,25 3º -1,47 5º -1,40 5º -1,19 1,28

Não 

conhecem
Amostra total

Categorias de valores de 

Sentido de Vida

Grupo 

de Trabalho

Grupo 

Mobilizador
Doadores

Não 

participantes

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Nota-se que os valores de sentido de vida relativos à Solidariedade Humana e 

Evolução Pessoal são considerados os mais importantes pelos cinco grupos (médias de -0,43 e 

–0,53 na amostra geral, respectivamente). Isto significa, que contribuir para o 

desenvolvimento do ser humano, seja dando um pouco de si para o próximo ou para os mais 

humildes, fazendo o bem, aprendendo a ser mais tolerante e a compartilhar conhecimentos 

com as pessoas, são as metas prioritárias perseguidas pela amostra na busca de sentido de 

vida. Em segundo lugar, por outro lado, estão as metas que dizem respeito não aos outros, 

mas ao indivíduo, tais como conciliar questões pessoais e profissionais, atingir a plenitude, 

crescimento e equilíbrio interior. 

 Outro ponto interessante observado refere-se às diferenças no ranking para a categoria 

Evolução Espiritual. Enquanto os integrantes do Grupo de Trabalho a consideram ocupando o 
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terceiro lugar com uma média de -0,83, os empregados dos grupos de Mobilizadores e 

Doadores, lhe atribuem uma média menor (-1,13 e -1,29, respectivamente). Aqui cabe refletir 

se os empregados que atuam no GT o fazem porque vêem nisso uma forma de evoluírem 

espiritualmente, seguindo algum preceito religioso, por exemplo. Contudo, a religião dos 

empregados não foi indagada via instrumento de pesquisa. 

 

5.5  Identificação de diferenças na importância dos valores pessoais dos                 

empregados em função do tipo de participação assumida no programa de 

mobilização social da organização  

 

 

 Para atingir este objetivo, foi realizada a Análise de Variância (ANOVA) para testar as 

possíveis diferenças estatísticas entre as médias de dois ou mais grupos (HAIR et al., 2007). 

Como foi visto pela análise descritiva, os empregados de cada grupo, definidos pelo tipo de 

participação no Programa Show, possuem médias em princípio diferentes para cada tipo 

motivacional, algumas são muito próximas, outras mais distantes. Assim, procurou-se 

verificar, utilizando a ANOVA, se essas diferenças são estatisticamente significativas a níveis 

de significância iguais ou inferiores a 0,05, normalmente utilizados.  

 A diferença entre as médias dos grupos são obtidas pelo teste F, calculado a partir do 

quociente da variância entre grupos e dentro dos grupos. Quanto maior a variação entre 

grupos, mais provável a rejeição da hipótese nula (as médias são iguais). Em função da 

ANOVA somente apontar se há ou não diferenças estatísticas entre as médias das variáveis 

dependentes de interesse, no caso os tipos motivacionais de valores pessoais, complementou-

se a análise com o teste de Scheffe, considerado por Hair et al. (2007) o mais conservador 

entre os possíveis testes de acompanhamento para localização das diferenças significativas.  

 Para esta análise foram consideradas apenas os três grupos que possuem algum tipo de 

participação no Programa Show, ou seja, a análise considerou os 117 empregados do GT, os 

121 do GM e os 178 Doadores, visto que, os grupos compostos por empregados que não 

participam do programa ou não conhecem são pequenos, o que distorceria o teste de médias. 
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Na Tabela 7 apresenta-se os resultados da ANOVA para os tipos motivacionais de 

segunda ordem. 

 

Tabela 7:  ANOVA por tipo motivacional de segunda ordem 

Tipo Motivacional 2º 

ordem

Média 

amostra total
Comparação

Soma de 

quadrados
df

Quadrado 

médio
F Sig.

Entre grupos 1,711 2 0,855 2,094 0,124

Dentro dos 168,723 413 0,409

Total 170,434 415

Entre grupos 0,686 2 0,343 1,958 0,142

Dentro dos 72,316 413 0,175

Total 73,001 415

Entre grupos 1,886 2 0,943 3,406 0,034

Dentro dos 114,343 413 0,277

Total 116,229 415

Entre grupos 0,525 2 0,263 1,326 0,267

Dentro dos 81,825 413 0,198

Total 82,35 415

Autopromoção

Autotranscendência

Abertura à mudança

Conservação

-0,75

0,56

-0,34

-0,04

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Pelos resultados encontrados na ANOVA, foi possível rejeitar a hipótese a um nível de 

significância de 0,05 (considerado mínimo). Ou seja, há diferença na importância atribuída 

pelos respondentes para o tipo motivacional Abertura à Mudança, em função do tipo de 

participação que assumem no programa de mobilização social.  

 A fim de aprofundar a análise das diferenças entre os grupos, apresenta-se na Tabela 8 

os resultados da ANOVA considerando-se os 10 tipos motivacionais de primeira ordem. 

 

Tabela 8: ANOVA por tipo motivacional de primeira ordem 

 

Continua 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Como se pode notar na Tabela 8, considerando-se o tipo de participação no Programa 

Show, pode-se dizer a um nível de significância menor do que 0,01, que há diferença entre os 

grupos na importância atribuída aos valores Estimulação, Universalismo e Conformidade.  

 Fazendo-se o teste de Scheffe para tentar descobrir se essas diferenças permanecem e, 

em caso positivo, identificar entre quais grupos elas se dão, obteve-se os resultados 

contemplados nas Tabelas 9, 10, 11, que mostram apenas os tipos motivacionais que 

obtiveram resultados estatisticamente significativos. A tabela completa do teste encontra-se 

no Apêndice C. 

 

Tabela 9: Teste Scheffe para o tipo motivacional Universalismo 

Lower 

Bound
Upper Bound

GM 0,06828 0,07302 0,646 -0,1111 0,2477

Doadores ,16710
* 0,06702 0,046 0,0024 0,3318

GT -0,06828 0,07302 0,646 -0,2477 0,1111

Doadores 0,09881 0,06635 0,331 -0,0642 0,2618

GT -,16710
* 0,06702 0,046 -0,3318 -0,0024

GM -0,09881 0,06635 0,331 -0,2618 0,0642

Tipo de 

participação

Diferença 

entre 

médias

Erro padrão Sig.

Intervalo de confiança 95%

Universalismo

GT

GM

Doadores

Variável dependente
Tipo de 

participação

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Como se pode observar, há diferença significativa para o tipo motivacional 

Universalismo entre os grupos GT e Doadores. Isto significa que os integrantes do Grupo de 

Trabalho (média 0,50) valorizam mais do que os Doadores (média 0,33) o bem-estar coletivo, 

ou seja, reconhecem a importância de tolerar as diferenças, buscar justiça social e direito igual 

para todos.  

 Talvez sejam seus valores universalistas que levem os empregados do Grupo de 

Trabalho a identificarem-se com o Programa Show e a assumirem o tipo de participação mais 

completo e complexo, uma vez que, assim fazendo, estariam realizando essa categoria de 

valores, trabalhando pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes carentes e 

desconhecidos. 

 Deve-se notar que, no entanto, a importância atribuída ao tipo motivacional 

Universalismo não diferencia o GT em relação ao Grupo de Mobilizadores. 

 

Tabela 10: Teste Scheffe para o tipo motivacional Estimulação 

Lower 

Bound
Upper Bound

GM ,49716
* 0,13752 0,002 0,1593 0,835

Doadores ,34414
* 0,12623 0,025 0,034 0,6542

GT -,49716
* 0,13752 0,002 -0,835 -0,1593

Doadores -0,15303 0,12497 0,473 -0,46 0,154

GT -,34414
* 0,12623 0,025 -0,6542 -0,034

GM 0,15303 0,12497 0,473 -0,154 0,46

Sig.

Intervalo de confiança 95%

Variável dependente
Tipo de 

participação

Tipo de 

participação

Diferença 

entre 

médias

Erro padrão

Estimulação

GT

GM

Doadores

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Pode-se observar que, para o tipo motivacional Estimulação, há diferença significativa 

na percepção de importância entre os empregados que compõem o Grupo de Trabalho e os 

outros dois grupos, de Mobilizadores e Doadores. Tendo em vista que a média apresentada 

pelo GT (-0,93) foi maior do que a dos Mobilizadores (-1,43) e dos Doadores (-1,28), pode-se 

dizer que os empregados que pertencem ao Grupo de Trabalho valorizam mais as metas 

pessoais relacionadas à busca de constantes desafios e de vivenciar experiências estimulantes. 

Este resultado pode estar relacionado ao fato de 82% dos empregados que integram o Grupo 

de Trabalho terem participado de visitas aos projetos sociais. Esta etapa é bastante complexa e 

exige que os empregados deixem seus postos de trabalho, combinem o seu período de 

ausência com os seus gestores e organizem a logística da viagem – o que pode ser algo 

diferente da rotina do dia a dia. Além disso, os empregados que realizam a visita precisam 
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estar capacitados para representar a Organização e o Programa Show na reunião de avaliação 

dos projetos sociais que é realizada no município.  

 Devido ao perfil de pobreza dos municípios/projetos sociais selecionados é comum 

aos empregados serem recebidos como ―autoridade‖ nos municípios, tendo contato direto com 

prefeitos, secretários municipais, representantes dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e Tutelar, bem como líderes comunitários e as próprias crianças, jovens e suas 

famílias. A cada ano é uma nova localidade, com situações e desafios peculiares. Já o Grupo 

de Mobilizadores, que apresentam média menor em relação ao GT para o tipo Estimulação, 

não realizam visitas, exercem suas atividades no próprio ambiente de trabalho, mobilizando 

os Doadores que, por sua vez, têm contato com o programa apenas via comunicações 

institucionais.  

 Além de diferirem na importância dada a metas de estimulação, os grupos também 

diferem em relação à importância atribuída ao valor Conformidade, como mostra a Tabela 11.  

 

Tabela 11:  Teste Scheffe para o tipo motivacional Conformidade 

Lower 

Bound
Upper Bound

GM -,33872
* 0,09398 0,002 -0,5696 -0,1078

Doadores -,23226
* 0,08626 0,028 -0,4442 -0,0203

GT ,33872
* 0,09398 0,002 0,1078 0,5696

Doadores 0,10646 0,0854 0,46 -0,1033 0,3163

GT ,23226
* 0,08626 0,028 0,0203 0,4442

GM -0,10646 0,0854 0,46 -0,3163 0,1033

Intervalo de confiança 95%

Variável dependente
Tipo de 

participação

Tipo de 

participação

Diferença 

entre 

médias

Erro padrão Sig.

Conformidade

GT

GM

Doadores

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 É interessante notar que Conformidade é o contraponto do tipo motivacional 

Estimulação, são tipos motivacionais de pólos opostos (Conservação e Abertura à Mudança, 

respectivamente). Respeito, polidez, obediência e autodisciplina são valores que compõem o 

tipo motivacional Conformidade e parecem convergir com o perfil dos empregados que 

constituem o Grupo Mobilizador e os Doadores de maneira geral neste estudo, visto que 85% 

atuam nas agências bancárias (Varejo) e estão mais propensos a seguir as orientações dos 

‗líderes‘ do programa de mobilização social, representados pelos empregados do Grupo de 

Trabalho. 
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5.6 Identificação de diferenças na importância dos valores de sentido de vida dos                 

empregados em função do tipo de participação assumido no programa de 

mobilização social da organização  

 

 Assim como no item 5.4, a identificação de diferenças de importância nos valores de 

sentido de vida dos empregados em função do tipo de participação que assumem no Programa 

Show se deu por meio da ANOVA, complementada pelo teste de Scheffe, conforme previsto 

em Hair et al. (2007). 

 Na Tabela 12, apresenta-se o resultado da ANOVA para as categorias de valores de 

sentido de vida. 

 

Tabela 12: ANOVA por categoria de valores de sentido de vida 

Categoria de valores 

de sentido de vida

Média 

amostra total
Comparação

Soma de 

quadrados
df

Quadrado 

médio
F Sig.

Entre grupos 0,946 2 0,473 0,458 0,633

Dentro dos grupos 426,686 413 1,033

Total 427,632 415

Entre grupos 1,405 2 0,703 0,526 0,591

Dentro dos grupos 551,622 413 1,336

Total 553,027 415

Entre grupos 4,316 2 2,158 1,298 0,274

Dentro dos grupos 686,782 413 1,663

Total 691,098 415

Entre grupos 0,806 2 0,403 0,286 0,751

Dentro dos grupos 582,229 413 1,41

Total 583,036 415

Entre grupos 14,529 2 7,265 4,597 0,011

Dentro dos grupos 652,598 413 1,58

Total 667,127 415

-0,73

-1,13

ANOVA

Solidariedade 

humana

Autorealização

Relacionamento 

humano

Evolução 

Pessoal

Evolução 

Espiritual

-0,43

-0,94

-1,19

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Como se pode notar, identificou-se que somente para a categoria Evolução Espiritual 

os grupos apresentam diferenças na importância atribuída, com um nível de significância na 

ordem de 5%.  
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 A Tabela 13 mostra os resultados para o teste de Scheffe, estando as diferenças 

localizadas no Grupo de Trabalho e de Doadores. A Tabela completa está disponível no 

Apêndice D. 

 

Tabela 13: Teste Scheffe para a categoria de valores de sentido de vida Evolução Espiritual 

Lower Bound Upper Bound

GM 0,29229 0,16299 0,202 -0,1081 0,6927

Doadores ,45318
* 0,14961 0,011 0,0856 0,8207

GT -0,29229 0,16299 0,202 -0,6927 0,1081

Doadores 0,1609 0,14811 0,555 -0,203 0,5247

GT -,45318
* 0,14961 0,011 -0,8207 -0,0856

GM -0,1609 0,14811 0,555 -0,5247 0,203

Evolução 

espiritual

GT

GM

Doadores

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Variável dependente
Tipo de 

participação

Tipo de 

participação

Diferença entre 

médias
Erro padrão Sig.

Intervalo de confiança 95%

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Como a média do Grupo de Trabalho (-0,83) é maior do que a dos Doadores (-1,29), 

pode-se dizer que os empregados que pertencem ao Grupo de Trabalho dão maior importância 

à Evolução Espiritual para prover de sentido suas vidas do que aqueles participantes do 

Programa Show que se envolvem  fazendo apenas contribuições financeiras aos projetos 

sociais.  

 Considerando que no questionário de Valores de Sentido de Vida – VSV, os itens que 

compõem a categoria Evolução Espiritual envolvem a busca de Deus em primeiro lugar, 

pautando os relacionamentos com base nos padrões bíblicos, bem como alcançar um novo 

estágio na humanidade, pode-se pensar que os empregados que mantém um envolvimento e 

uma participação ativa no Programa Show (integrantes do Grupo de Trabalho) vejam esse tipo 

de atividade como um compromisso espiritual ou como preceitos religiosos que envolvem 

práticas de caridade.  

 Por sua vez, olhando para as assertivas de Evolução Espiritual, talvez se pudesse 

hipotetizar que pessoas que dão importância à Evolução Espiritual por meio de padrões 

bíblicos, seriam aquelas que dariam mais importância à Conformidade do que a valores de 

Abertura à Mudança. No entanto, não é isto o que ocorre na amostra pesquisada, na qual o 

Grupo de Trabalho, que mais valoriza Evolução Espiritual, ao mesmo tempo é o que mais 

valoriza Estimulação e menos Conformidade. Lançando-se mão da análise correlacional 

bivariada entre os tipos motivacionais de primeira ordem de valores pessoais e as categorias 
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de valores de sentido de vida (Tabela 14), nota-se que os valores pessoais mais fortemente 

correlacionados, positivamente, com nível de significância estatística inferior a 0,01 com a 

categoria de valores de sentido de vida Evolução Espiritual é, justamente, Estimulação e 

Universalismo, com coeficientes de correlação de 0,396 e 0,282, respectivamente. 

 Conformidade, por sua vez, apresenta uma correlação negativa significativa de -0,142. 

Desta forma, quanto mais as pessoas valorizam Estimulação e Universalismo na amostra 

pesquisada, mais elas buscam Evolução Espiritual, dando indícios do porquê pessoas que 

integram o GT se diferenciam dos outros empregados em função da maior importância dada à 

Evolução Espiritual, Estimulação e Universalismo e menor, em relação a valores de 

Conformidade.  

 

Tabela 14: Correlações bivariadas entre tipos motivacionais de primeira ordem de valores 

pessoais e categorias de valores de sentido de vida 
Solidariedade 

Humana
Autorealização

Relacionamento 

Humano

Evolução 

Pessoal

Evolução 

Espiritual

Pearson Correlation -,117
* -,090 -,132

** -,024 -,143
**

Sig. (2-tailed) ,014 ,059 ,006 ,613 ,003

N 437 437 437 437 437

Pearson Correlation -,382
**

-,197
**

-,249
**

-,326
**

-,331
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 437 437 437 437 437

Pearson Correlation ,132
** ,066 ,092

,245
** ,051

Sig. (2-tailed) ,006 ,171 ,054 ,000 ,290

N 437 437 437 437 437

Pearson Correlation ,073
,274

**
,158

**
,116

*
,396

**

Sig. (2-tailed) ,130 ,000 ,001 ,015 ,000

N 437 437 437 437 437

Pearson Correlation -,125
**

-,187
**

-,214
**

-,204
** ,012

Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,000 ,000 ,796

N 437 437 437 437 437

Pearson Correlation ,131
**

,128
**

,294
** ,025 ,282

**

Sig. (2-tailed) ,006 ,007 ,000 ,598 ,000

N 437 437 437 437 437

Pearson Correlation ,084 -,081 -,007 -,011 -,061

Sig. (2-tailed) ,081 ,091 ,887 ,811 ,201

N 437 437 437 437 437

Pearson Correlation ,247
**

,214
**

,169
**

,204
**

,096
*

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,045

N 437 437 437 437 437

Pearson Correlation ,039 ,078 -,004 ,069 -,142
**

Sig. (2-tailed) ,421 ,102 ,927 ,149 ,003

N 437 437 437 437 437

Pearson Correlation -,034
-,098

*
-,110

* ,047 -,122
*

Sig. (2-tailed) ,472 ,041 ,022 ,328 ,011

N 437 437 437 437 437

Universalismo

Benevolência

Tradição

Conformidade

Segurança

Poder

Realização

Hedonismo

Estimulação

Autodeterminação

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Ou seja, quanto mais os empregados do Grupo de Trabalho valorizam e buscam viver 

situações inusitadas (no caso, relacionadas às visitas aos projetos sociais) e contribuindo para 

uma sociedade mais justa, estão também cumprindo uma meta de sentido de vida que é a 

Evolução Espiritual.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo buscou verificar a existência de diferenças na importância atribuída aos 

valores pessoais e de sentido de vida dos empregados em função do tipo de participação 

assumida no programa de mobilização social promovido pela empresa em que trabalham - 

objetivo que foi atingido. 

A pesquisa foi realizada em uma instituição financeira internacional que mantém, 

desde 2002, um programa de mobilização social em favor da defesa dos direitos da criança e 

do adolescente. Para a execução de todas as etapas do programa, os gestores indicam 

funcionários que, após passarem por um processo de capacitação em políticas públicas e 

outros temas previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/90, referente à defesa 

dos direitos do público infanto-juvenil, têm a atribuição de avaliar, visitar e selecionar os 

projetos sociais. Neste estudo tais funcionários foram denominados Grupo de Trabalho e 

representaram 27% do total da amostra. 

Após a seleção dos projetos sociais dá-se início a estruturação do processo, que 

culmina na captação de recursos para apoiar financeiramente tais projetos. Para isso, também 

é atribuição dos integrantes do Grupo de Trabalho solicitar aos gestores das diretorias as quais 

representam a indicação de outros funcionários para ajudá-los no processo de mobilização, 

chamado aqui de Grupo Mobilizador (28% da amostra). 

O Grupo Mobilizador tem como atribuição ajudar o Grupo de Trabalho na captação de 

recursos financeiros junto aos demais funcionários da organização, que atualmente mantém 

um quadro funcional na ordem de 53 mil empregados, além de convidar clientes e 

fornecedores, sendo que estes públicos não fizeram parte do estudo.   

O terceiro grupo de funcionários participante da pesquisa foi denominado Doadores, 

são aqueles funcionários que recebem o estímulo dos integrantes dos Grupos de Trabalho e de 

Mobilizadores para, voluntariamente, destinar parte do seu imposto de renda devido para os 

Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os recursos financeiros doados 

são utilizados na implementação dos projetos sociais selecionados pelos funcionários do 

Grupo de Trabalho. Neste estudo, os Doadores representaram 41% da amostra. 

Para verificar se existiam diferenças nos valores pessoais e de sentido de vida dos 

empregados que de alguma maneira participam do programa de mobilização social, os 437 

participantes da pesquisa foram distribuídos conforme o tipo de participação indicada por eles 

no instrumento de coleta de dados. Para análise dos dados coletados foram aplicadas técnicas 

de estatística descritiva, análise de variância e correlação bivariada. 
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Algumas descobertas interessantes foram identificadas, especialmente nos dados 

respondidos pelos funcionários que pertencem ao Grupo de Trabalho que, de acordo com o 

escopo do Programa Show de mobilização social, são as pessoas que após a indicação do 

gestor têm maior participação e responsabilidade sobre as diversas etapas e atividades do 

programa ao longo do ano. 

Após a aplicação da técnica de análise de variância, em comparação ao grupo de 

Doadores, os funcionários que integram o Grupo de Trabalho apresentaram médias mais 

elevadas para os valores pessoais que tem metas relacionadas ao bem-estar da sociedade, 

previstas no tipo motivacional Universalismo. O mesmo ocorreu com a categoria Evolução 

Espiritual, que reúne valores de sentido de vida relacionados à busca espiritual. 

O interessante é que, na análise descritiva, os funcionários que integram o Grupo de 

Trabalho elencaram como mais importantes os tipos motivacionais Benevolência e 

Universalismo, sendo que ambos apresentam valores que buscam justiça social, 

responsabilidade, compaixão e, na mesma direção, as categorias de sentido de vida mais 

priorizadas são aquelas que se referem a Solidariedade Humana e Evolução Pessoal, ou seja, 

aquelas nas quais as metas de colocar-se a disposição para ajudar o próximo e satisfazer o 

desejo de crescimento pessoal por meio do trabalho estão presentes. 

Considerando apenas esses resultados, é possível perceber que estes funcionários que 

integram Grupo de Trabalho apresentam uma preocupação social acentuada, o que pode 

indicar talvez que sejam os seus valores pessoais e de sentido de vida que os levem a 

identificar-se com as práticas e objetivos do Programa Show, que mobiliza milhares de 

pessoas em favor da causa da infância e adolescência, pois, de acordo com Toro e Werneck 

(2004), a mobilização social é bem sucedida quando os objetivos são compartilhados e há 

uma efetiva participação das pessoas no processo.   

  Contudo, outros resultados interessantes foram auferidos neste estudo. Por exemplo, 

os valores relacionados à Estimulação, que representa busca por novidades e desafios, 

também apresentaram médias mais elevadas por parte do Grupo de Trabalho, em relação ao 

Grupo Mobilizador.  Esta diferença significativa possivelmente está relacionada ao 

cumprimento da etapa mais complexa prevista no Programa Show, que é a das visitas aos 

projetos sociais localizados nos municípios mais distantes e críticos do Brasil.  

Conforme foi exposto ao longo da contextualização da pesquisa, a visita aos 

municípios faz parte da etapa de seleção dos projetos sociais por parte dos integrantes do 

Grupo de Trabalho. É uma atividade que requer preparação do funcionário, tanto na 

organização da logística, quanto na condução das reuniões, que são realizadas com a presença 
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de membros das prefeituras, de Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente e de 

líderes comunitários. Muitas vezes os funcionários também têm contato com as famílias e as 

crianças que serão beneficiadas caso os projetos sociais recebam as doações necessárias para 

sua implementação. A visita é realizada apenas pelos funcionários que integram o Grupo de 

Trabalho e que aceitam vivenciar tal processo, o que muitas vezes coloca o funcionário 

defronte a uma realidade social muito diferente da sua.  

Sendo assim, não é de se estranhar a diferença significativa de médias para os valores 

de Estimulação entre os Grupos de Trabalho e Mobilizador, pois o segundo grupo apesar de 

ter importante participação na etapa de captação de recursos, tem sua atividade exercida no 

próprio ambiente de trabalho, ou seja, eles não têm contato com a realidade dos projetos 

sociais, a não ser por meio de depoimentos, fotos e vídeos produzidos pelos funcionários do 

Grupo de Trabalho. 

Porém, é importante destacar que os funcionários que integram o Grupo Mobilizador 

também foram indicados pelos seus gestores e, em geral, são aqueles empregados que 

apresentam uma tendência ou sensibilidade para as questões sociais ou são influenciadores de 

pessoas em outros assuntos da empresa por meio de um bom relacionamento inter-pessoal e, 

acredita-se que com estas características, os mobilizadores poderão sensibilizar os demais 

colegas a fazerem suas contribuições, outro ponto relevante na indicação do empregado para o 

Grupo Mobilizador é considerar aquelas pessoas que têm acesso aos diferentes níveis 

hierárquicos da sua diretoria, por exemplo, o gerente principal da agência que, por sua vez, 

pode relacionar-se com funcionários de várias cidades ligadas a sua diretoria. 

É interessante perceber que, tanto quanto os integrantes do Grupo de Trabalho e os 

Doadores, o Grupo Mobilizador também atribui à Benevolência o valor de maior importância, 

porém Conformidade é o segundo tipo motivacional mais valorizado pelos Mobilizadores e 

também pelos Doadores, isso significa que as médias relacionadas à manutenção do status 

quo são maiores nestes grupos do que as médias apresentadas pelo Grupo de Trabalho. 

A reflexão que surge a partir desses resultados é no mínimo curiosa, pois todos os 

respondentes trabalham na mesma instituição financeira e a maioria deles (85% da amostra) 

trabalha na Diretoria de Varejo. Isso significa, que são oriundos das agências bancárias que, 

por natureza da própria função, requerem que os empregados sigam  regras, normas e 

processos internos. Sendo assim, seria de se esperar que os valores inerentes ao tipo 

motivacional Conformidade fossem igualmente valorizados pelos três grupos pesquisados. 

Porém, o Grupo de Trabalho atribui menos importância a Conformidade do que os 
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Mobilizadores e Doadores e, portanto, parecem ser pessoas menos afeitas a manter e se 

conformar com uma realidade posta.   

Feita a análise correlacional bivariada, identificou-se que os valores pessoais 

Universalismo e Estimulação correlacionam-se positivamente com a categoria de sentido de 

vida denominada Evolução Espiritual. No entanto, Conformidade apresenta uma correlação 

negativa. Em outras palavras, quanto mais os integrantes do Grupo de Trabalho valorizam 

Estimulação e Universalismo, mais eles buscam Evolução Espiritual e dão menor valor a 

Conformidade. 

Esses resultados dão indícios do que motiva os integrantes do Grupo de Trabalho a se 

envolverem no programa de mobilização social, pois, quanto mais eles vivenciam situações 

inusitadas em suas vidas, como por exemplo a experiência da visita aos municípios e projetos 

sociais, mais eles têm a oportunidade de se perceberem contribuindo para o desenvolvimento 

de uma sociedade mais justa e também estarem cumprindo a sua meta de sentido de vida 

relacionada a espiritualidade.  

Entretanto a existência de poucas diferenças significativas entre os Grupos de 

Trabalho e Mobilizador, dá pistas de que os Mobilizadores, se indicados a integrar o Grupo de 

Trabalho, poderão envolver-se ativamente nas etapas do programa. No entanto, os Doadores 

apresentaram significativas diferenças com relação ao Grupo de Trabalho, o que leva a pensar 

que uma empresa com 53 mil funcionários congrega em seu quadro pessoas diferentes, que 

possuem aspirações diferentes e que realizam suas metas também de maneiras diferentes. 

Talvez direcionar parte do imposto de renda para apoiar projetos sociais a fim de combater a 

violação de direitos de crianças e jovens seja um caminho descoberto pelos Doadores para 

realizar seus valores de sentido de vida e ainda contribuir para o desenvolvimento de uma 

sociedade melhor, haja vista que o tipo motivacional Benevolência também foi considerado o 

mais importante para este grupo.   

O ponto é que, a partir dos resultados auferidos nesta pesquisa, é possível que a 

observação de Teixeira et al. (2006) esteja correta quando afirmam que ―as pessoas que têm 

entre suas metas a necessidade de encontrar sentido para suas vidas, assumem para si sentidos 

de vida diferentes daquelas que não têm essa meta entre as suas prioridades‖, pois, levando 

em consideração os valores atribuídos como mais importantes pelos integrantes do Grupo de 

Trabalho, há claros indícios de que são pessoas diferenciadas em relação aos demais grupos. 

Frankl (1992) enfatiza que os indivíduos são movidos por um ideal escolhido a partir de uma 

vontade de realização e questionam-se sobre o sentido de suas vidas, buscando razões para 

viver e autotranscender. Assim, pode-se pensar que a participação mais efetiva em um 
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programa de mobilização social seja uma forma de dar sentido à vida, mediante a dedicação 

aos outros, transcendendo-se a si mesmo. 

Os resultados concretos do Programa Show também convergem para essas 

descobertas, pois 82% dos funcionários já realizaram visitas a municípios e 50% deles já 

estiveram em mais de 3 visitas. Isso significa que os gestores estão autorizando os 

funcionários a realizarem essa etapa, mas também apresenta a existência de um 

despreendimento por parte do próprio funcionário que se dispõe a ausentar-se do seu trabalho 

por alguns dias, a deixar sua família para, junto a seus colegas de trabalho, ir em busca de 

crianças e jovens que têm seus direitos violados, seja em virtude da evasão escolar, seja por 

violações agressivas, como é o caso do abuso sexual, maus tratos ou trabalho infantil. 

 Os números do Programa Show impressionam em virtude obviamente da dimensão e 

abrangência da organização, mas de certa maneira demonstram que institucionalmente a 

empresa e os gestores apóiam os funcionários indicados e dão suporte para que as etapas do 

programa sejam cumpridas. Em novembro de 2009, cerca de 24 mil empregados (45% do 

quadro funcional) realizaram doações, na verdade destinaram parte do imposto de renda,  para 

apoiar os projetos sociais visitados e selecionados pelo Grupo de Trabalho e, por 

conseqüência, milhares de crianças e jovens serão beneficiadas ao longo de 2010. 

Feita essa exposição, várias idéias surgem como possibilidade de continuidade deste 

estudo. A primeira delas é realizar entrevistas com os funcionários que integram o Grupo de 

Trabalho para entender melhor os resultados da pesquisa. 

Uma segunda sugestão para continuidade do estudo é verificar se há diferenças entre 

os valores pessoais e de sentido de vida entre os funcionários indicados pelos gestores para 

participar do programa de mobilização social e os funcionários que participam de programas 

de voluntariado corporativo. 

A terceira sugestão é integrar ao instrumento de coleta de dados, que congregou os 

questionários para mensuração de valores pessoais e de sentido de vida, um questionário que 

mensure os valores organizacionais e, a partir desses resultados, buscar identificar se os 

valores individuais e os organizacionais são preditores do que se considera cidadania 

empresarial (GOLDBERG, 2001) ou dimensão social da sustentabilidade (RIBAS JR; 

RIBAS, 2007). 

A proximidade da autora com os integrantes do Grupo de Trabalho pode ser 

considerada uma oportunidade de acesso para continuidade da pesquisa, ao mesmo tempo que 

pode ser considerada uma limitação deste estudo, pois, por questões referentes a 

desejabilidade social dos funcionários, existe a possibilidade de algumas respostas, 
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especialmente aquelas auferidas no Bloco 1 do instrumento de pesquisa (Dados 

demográficos), estarem viesadas. Outra limitação apresentada no presente estudo refere-se à 

impossibilidade de generalização dos resultados em virtude do tipo de amostra analisada ser 

não-probabilística. 

Entretanto este estudo trouxe importantes contribuições para academia, tais como a 

confirmação, mais uma vez, da validade teórica do construto de valores pessoais e a 

confiabilidade interna dos tipos motivacionais, conforme previsto nos estudos realizados por 

Schwartz (1992; 2005a; 2006a; 2006b). 

Em relação à mensuração dos valores de sentido de vida via o VSV (TEIXEIRA et. al, 

2006), que até o momento contava com um estudo (TEIXEIRA et. al, 2006; TEIXEIRA; 

DOMENICO, 2008), as contribuições são as seguintes: foi verificada e confirmada a 

confiabilidade interna do instrumento, com níveis considerados bons por Hair et al., (2006); o 

modelo teórico proposto por Teixeira e Domenico (2008) foi confirmado após aplicação da 

técnica de Multidimensional Scalling – MDS; e há indícios de que sentido de vida é um 

construto diferente de valores pessoais, sendo necessário aprofundar e realizar mais pesquisas 

para confirmar esse resultado. 

Para abordar a contribuição deste estudo para as organizações, faz-se necessário 

resgatar a discussão sobre a função social das empresas, que nos últimos anos viu a 

necessidade de renovar a forma de se relacionar com os seus diversos públicos e, a partir daí, 

refletir sobre as questões sociais como parte integrante da sociedade. Ou seja, cada vez mais 

as empresas estão se aproximando e somando esforços junto ao governo e a sociedade civil 

organizada em favor do desenvolvimento social das comunidades. 

Sendo assim, este estudo deixa como contribuição para as organizações a sugestão de 

um despertar de consciência nos gestores que talvez os valores pessoais e os valores de 

sentido de vida podem ser utilizados como critérios para a seleção de profissionais a serem 

envolvidos como integrantes ou líderes dos programas de mobilização social, pois, a medida 

que, cada vez mais, as empresas aproximam-se da agenda social do país, mais elas serão 

demandadas pela sociedade a realizar ações que gerem resultados e impactos efetivos a favor 

do desenvolvimento social. Portanto, escolher pessoas que privilegiem valores que visem o 

bem-estar no âmbito coletivo pode ser um ponto de partida para os gestores iniciarem o 

planejamento e, posteriormente, a estruturação dos programas de mobilização social  da 

empresa. A partir daí, de acordo com Toro e Werneck (2004), é confiar que a sociedade ao ser 

conclamada para atuar em favor de uma causa social que ela considere importante, participará 

e ajudará na construção de uma vida mais justa e digna para todos, pois cuidar da vida é uma 
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questão de sobrevivência, segundo Souza Neto (2002), que também afirma que o sentido de 

vida é um anseio de homens e mulheres que buscam construir uma vida melhor. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA - SITE 

 

 

Cópia das telas do site www.valoresindividuais.com.br 

 

Instrumento de pesquisa  

 

Tela 1 – Acesso 

 

 

 

 

 

 

o  
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Tela 2 – Abertura  
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Tela 3  - Dados demográficos 
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 Tela 3 – Dados demográficos * continuação 
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Tela 3 – Dados demográficos * continuação 
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Tela 4 – Bloco 2 – Valores Pessoais 
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 Bloco 2 – Valores Pessoais * continuação 
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Bloco 2 – Valores Pessoais * continuação 
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Tela 5 – Bloco 3 – Valores Sentido de Vida 
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Tela 6 – Agradecimento e indicação de e-mail 
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APÊNDICE B - CORREIO ELETRÔNICO -CONVITE 

=================================================================== 

 

Caro funcionário,  

 

Estou cursando o terceiro semestre do Mestrado em Administração de Empresas na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde desenvolvo um estudo científico que tem como 

objetivo pesquisar Valores Humanos. 

 

Gostaria de convidá-lo(a) a participar desse estudo, respondendo à pesquisa a seguir, 

constituída de três partes:  

 

 Bloco 1: Questionário Valores Pessoais 

 Bloco 2: Questionário Valores de Sentido de Vida 

 Bloco 3: Perfil do Respondente 

 

Solicito sua colaboração pessoal para respondê-la. Esclareço que os dados são 

sigilosos, conforme a ética envolvida em estudos acadêmicos. 

 

Desde já agradeço sua valiosa participação e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente 

Andrea Moreira 
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APÊNDICE C– TESTE SCHEFFE – VALORES PESSOAIS  

 

Lower 

Bound
Upper Bound

GM 0,06158 0,11169 0,859 -0,2128 0,336

Doadores -0,13505 0,10253 0,421 -0,3869 0,1168

GT -0,06158 0,11169 0,859 -0,336 0,2128

Doadores -0,19663 0,1015 0,154 -0,446 0,0527

GT 0,13505 0,10253 0,421 -0,1168 0,3869

GM 0,19663 0,1015 0,154 -0,0527 0,446

GM -0,18359 0,09946 0,183 -0,4279 0,0607

Doadores -0,16887 0,09129 0,182 -0,3931 0,0554

GT 0,18359 0,09946 0,183 -0,0607 0,4279

Doadores 0,01472 0,09038 0,987 -0,2073 0,2367

GT 0,16887 0,09129 0,182 -0,0554 0,3931

GM -0,01472 0,09038 0,987 -0,2367 0,2073

GM 0,02263 0,12715 0,984 -0,2897 0,335

Doadores -0,14914 0,11672 0,443 -0,4359 0,1376

GT -0,02263 0,12715 0,984 -0,335 0,2897

Doadores -0,17177 0,11555 0,332 -0,4556 0,1121

GT 0,14914 0,11672 0,443 -0,1376 0,4359

GM 0,17177 0,11555 0,332 -0,1121 0,4556

GM 0,01233 0,07539 0,987 -0,1729 0,1975

Doadores 0,11123 0,0692 0,276 -0,0588 0,2812

GT -0,01233 0,07539 0,987 -0,1975 0,1729

Doadores 0,0989 0,06851 0,354 -0,0694 0,2672

GT -0,11123 0,0692 0,276 -0,2812 0,0588

GM -0,0989 0,06851 0,354 -0,2672 0,0694

GM -0,11242 0,0694 0,27 -0,2829 0,0581

Doadores -0,02892 0,06371 0,902 -0,1854 0,1276

GT 0,11242 0,0694 0,27 -0,0581 0,2829

Doadores 0,0835 0,06307 0,417 -0,0714 0,2384

GT 0,02892 0,06371 0,902 -0,1276 0,1854

GM -0,0835 0,06307 0,417 -0,2384 0,0714

GM -0,03587 0,11271 0,951 -0,3127 0,241

Doadores -0,04899 0,10345 0,894 -0,3031 0,2052

GT 0,03587 0,11271 0,951 -0,241 0,3127

Doadores -0,01312 0,10242 0,992 -0,2647 0,2385

GT 0,04899 0,10345 0,894 -0,2052 0,3031

GM 0,01312 0,10242 0,992 -0,2385 0,2647

GM 0,15171 0,07577 0,136 -0,0344 0,3378

Doadores 0,03602 0,06955 0,875 -0,1348 0,2069

GT -0,15171 0,07577 0,136 -0,3378 0,0344

Doadores -0,11569 0,06885 0,245 -0,2848 0,0535

GT -0,03602 0,06955 0,875 -0,2069 0,1348

GM 0,11569 0,06885 0,245 -0,0535 0,2848

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Segurança

GT

GM

Doadores

Benevolência

GT

GM

Doadores

Tradição

GT

GM

Doadores

Autodeterminação

GT

GM

Doadores

Hedonismo

GT

GM

Doadores

Poder

GT

GM

Doadores

Realização

GT

GM

Doadores

Variável dependente
Tipo de 

participação

Tipo de 

participação

Diferença 

entre 

médias

Erro padrão Sig.

Intervalo de confiança 95%
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APÊNDICE D – TESTE SCHEFFE – VALORES DE SENTIDO DE VIDA 

 

Lower Bound Upper Bound

GM 0,07302 0,13179 0,858 -0,2507 0,3968

Doadores 0,11572 0,12097 0,633 -0,1815 0,4129

GT -0,07302 0,13179 0,858 -0,3968 0,2507

Doadores 0,04269 0,11976 0,938 -0,2515 0,3369

GT -0,11572 0,12097 0,633 -0,4129 0,1815

GM -0,04269 0,11976 0,938 -0,3369 0,2515

GM 0,04156 0,14985 0,962 -0,3266 0,4097

Doadores 0,13423 0,13755 0,621 -0,2037 0,4721

GT -0,04156 0,14985 0,962 -0,4097 0,3266

Doadores 0,09267 0,13617 0,793 -0,2419 0,4272

GT -0,13423 0,13755 0,621 -0,4721 0,2037

GM -0,09267 0,13617 0,793 -0,4272 0,2419

GM 0,19448 0,1672 0,509 -0,2163 0,6052

Doadores 0,24133 0,15348 0,292 -0,1357 0,6184

GT -0,19448 0,1672 0,509 -0,6052 0,2163

Doadores 0,04686 0,15194 0,954 -0,3264 0,4201

GT -0,24133 0,15348 0,292 -0,6184 0,1357

GM -0,04686 0,15194 0,954 -0,4201 0,3264

GM 0,10916 0,15395 0,778 -0,269 0,4874

Doadores 0,08641 0,14131 0,83 -0,2607 0,4336

GT -0,10916 0,15395 0,778 -0,4874 0,269

Doadores -0,02276 0,1399 0,987 -0,3664 0,3209

GT -0,08641 0,14131 0,83 -0,4336 0,2607

GM 0,02276 0,1399 0,987 -0,3209 0,3664

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Relacionamento 

humano

GT

GM

Doadores

Evolução 

pessoal

GT

GM

Doadores

Solidariedade 

humana

GT

GM

Doadores

Autorealização

GT

GM

Doadores

Variável dependente
Tipo de 

participação

Tipo de 

participação

Diferença entre 

médias
Erro padrão Sig.

Intervalo de confiança 95%
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Marital Status:  Married, three children     

 

POSITIONS HELD: 
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2002-2003 H. Smith Richardson, Jr. Visiting Fellow, Center for Creative Leadership, USA  

2002 (Feb) Guest of the Rector, Institute for Advanced Study, Berlin, Germany 

  2000 (Feb) Visiting Professor, ZUMA (Zentrum fuer Umfragen, Methoden und Analysen) 

  l988           Visiting Professor (Psychology), Princeton University 

  l979-         Professor (Psychology), Hebrew University  

  l984- l986     Chair, Department of Psychology, Hebrew University 

  l973- l983     Professor (Sociology), University of Wisconsin          

  l973- l976     Associate Chair (Sociology), University of Wisconsin               

  l97l- l973     Visiting Associate Professor (Psychology), Hebrew University          

  l970- l973     Associate Professor (Sociology), University of Wisconsin     

  l967- l970     Assistant Professor (Sociology), University of Wisconsin             

  l966          Lecturer (Sociology), University of Michigan            
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  l958-1962     Teachers College, Columbia University (Social Psychology and Group   

   Development), M.A. January l962          
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  l953-1957     Columbia College (Comparative Literature), A.B. June 1957  (Summa Cum Laude) 
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Israel Prize for Psychology, 2007 

Honorary Doctorate—Jewish Theological Seminary of America, December 1986. 
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National Science Foundation Graduate Fellow (1964-67) 
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New York Regents Scholarship 
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       04), Past President (2006-08), Executive Council (1994-98) 

American Psychological Foundation—Fellow 
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Israel Psychological Association 
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 Author of six chapters: 

Self and Identity (pp. 29-59) 

Continuity and Change through the Life Course (pp. 95-l29) 

Symbolic Communication and Language (pp. l33-l65) 

Person Perception and Attribution (pp. 227-259) 

Self Presentation and Impression Management (pp. 26l-285) 
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2. Michener, H. A., Delamater, J.D., & Schwartz, S. H. (1990) Social psychology. Second 

Edition. San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich.  Author of six revised chapters (see 
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3. Munene, J., & Schwartz, S. H. (2000). Cultural values and development in Uganda. 
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4. Knafo, A., & Schwartz, S. H. (2004). Family value transmission, impact of demographic 

variables on values of adolescents and parents, and the relationship between values and 

school achievement. Jerusalem: NCJW Research Institute for Innovation in Education 
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5. Munene, J.C., Schwartz, S.H., & Kibanja, G. (2005). Escaping from Poverty in Uganda: 
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6. Schwartz, S. H. (2008). Cultural value orientations: Nature and implications of national 

differences. Moscow: State University—Higher School of Economics Press. Monograph 

62pp.  

Articles & Chapters 
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7. Schwartz, S. H. (1968).  Words, deeds, and the perception of consequences and 

responsibility in action situations.  Journal of Personality and Social Psychology, 10, 

232-242.  Reprinted in A. Liska (Ed.) The impact of attitude on behavior. New York: 

Schenkman (1974).  
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ANEXO 2  - SVS - SCHWARTZ VALUES SURVEY  

================================================================== 
 

INSTRUÇÕES 

 

Nesta parte do questionário você deve perguntar a si próprio: ―Que valores são 

importantes PARA MIM, como princípios orientadores em MINHA VIDA, e que valores são 

menos importantes PARA MIM?‖ Há duas listas de valores nas páginas seguintes. Esses 

valores vêm de diferentes culturas. Entre os parênteses que se seguem a cada valor encontra-

se uma explicação que pode ajudá-lo(a) a compreender seu significado. 

Sua tarefa é avaliar quão importante cada valor é para você como um princípio 

orientador em sua vida. Use a escala de avaliação abaixo: 

 

 

COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR EM MINHA VIDA, esse valor é: 

 

não                                                       importante                                           muito 

importante                                                                                                        importante 

 0                  1                 2                 3                   4                   5                 6 

 

 0 - significa que o valor não é nada importante; não é relevante como um 

princípio orientador em sua vida. 

 3 - significa que o valor é importante. 

 6 - significa que o valor é muito importante. 

 

Quanto maior o número (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), mais importante é o valor como um 

princípio orientador em sua vida. 

Além dos números de 0 a 6, em suas avaliações você pode usar ainda os números -1 e 

7, considerando que: 

 

 -1- significa que o valor é oposto aos princípios que orientam sua vida. 

  7- significa que o valor é de suprema importância como um princípio 

orientador em sua vida; geralmente, uma pessoa não possui mais de dois desses valores. 

 

COMO UM PRINCÍPIO ORIENTADOR EM MINHA VIDA, esse valor é: 

 

 

oposto                                                                                                                            de 

aos meus           não                                                                  muito                    suprema 

valores          importante                      importante                   importante               importância 

  -1                        0         1         2               3           4        5          6                             7 

 

 

No espaço antes de cada valor escreva o número (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) que 

corresponde à avaliação que você faz desse valor, conforme os critérios acima definidos. 

Tente diferenciar, tanto quanto possível, os valores entre si, usando para isso todos os 

números. Evidentemente, você poderá repetir os números em suas respostas/avaliações. 
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Antes de começar, leia os valores de 1 a 32, escolha aquele que é o mais importante 

para você e avalie sua importância. A seguir, identifique o(s) valor(es) oposto(s) aos seus 

valores e avalie-os como -1. Se não houver nenhum valor desse tipo, escolha o valor menos 

importante para você e avalie-o como 0 ou 1, de acordo com sua importância. Depois, avalie 

os demais valores (até 32). 

 

 COMO UM PRINCÍPIO ORIENTADOR EM MINHA VIDA, esse valor é: 

oposto                                                                                                                            de 

aos meus           não                                                                  muito                    suprema 

valores          importante                      importante                   importante               importância 

  -1                        0         1         2               3           4        5          6                             7 

 

01___IGUALDADE (oportunidades iguais para todos) 

 

02___HARMONIA INTERIOR (em paz comigo mesmo) 

 

03___PODER SOCIAL (controle sobre os outros, domínio) 

 

04___PRAZER (satisfação de desejos) 

 

05___LIBERDADE (liberdade de ação e pensamento) 

 

06___TRABALHO (modo digno de ganhar a vida) 

 

07___UMA VIDA ESPIRITUAL (ênfase em assuntos espirituais) 

 

08___SENSO DE PERTENCER (sentimento de que os outros se importam comigo) 

 

09___ORDEM SOCIAL (estabilidade da sociedade) 

 

10___UMA VIDA EXCITANTE (experiências estimulantes) 

 

11___SENTIDO DA VIDA (um propósito na vida) 

 

12___POLIDEZ (cortesia, boas maneiras) 

 

13___RIQUEZAS (posses materiais, dinheiro) 

 

14___SEGURANÇA NACIONAL (proteção da minha nação contra inimigos) 

 

15___AUTO-RESPEITO (crença em meu próprio valor) 

 

16___RETRIBUIÇÃO DE FAVORES (quitação de débitos) 

 

17___CRIATIVIDADE (unicidade, imaginação) 

 

18___VAIDADE (preocupação e cuidado com minha aparência) 

 

19___UM MUNDO EM PAZ (livre de guerras e conflitos) 
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20___RESPEITO PELA TRADIÇÃO (preservação de costumes vigentes há longo tempo) 

 

21___AMOR MADURO (profunda intimidade emocional e espiritual) 

 

22___AUTO DISCIPLINA (auto-restrição, resistência à tentação) 

 

23___PRIVACIDADE (o direito de ter um espaço pessoal) 

 

24___SEGURANÇA FAMILIAR (proteção para minha família) 

 

25___RECONHECIMENTO SOCIAL (respeito, aprovação pelos outros) 

 

26___UNIÃO COM A NATUREZA (integração com a natureza) 

 

27___UMA VIDA VARIADA (cheia de desejos, novidades e mudanças) 

 

28___SABEDORIA (compreensão madura da vida) 

 

29___AUTORIDADE (direito de liderar ou de mandar) 

 

30___AMIZADE VERDADEIRA (amigos próximos e apoiadores) 

 

31___UM MUNDO DE BELEZA (esplendor da natureza e das artes) 

 

32___JUSTIÇA SOCIAL (correção da injustiça, cuidado para com os mais fracos) 

 

Agora avalie quão importante é para você cada um dos valores seguintes, como um 

princípio orientador em sua vida. Estes valores estão expressos como modelos de agir que 

podem ser mais ou menos importantes para você. Mais uma vez, tente diferenciar tanto 

quanto possível os valores entre si, usando todos os números. 

Antes de começar, leia os valores de 33 a 60, escolha aquele que é o mais importante 

para você e avalie sua importância. A seguir identifique o(s) valor(es) oposto(s) aos seus 

valores e avalie-o(s) como -1. Se não houver nenhum valor desse tipo, escolha o valor menos 

importante para você e avalie-o como 0 ou 1, de acordo com sua importância. Depois, avalie 

os demais valores (até 61). 

 

COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR DA MINHA VIDA, este valor é: 

 

oposto                                                                                                                            de 

aos meus           não                                                                  muito                    suprema 

valores          importante                      importante                   importante               importância 

  -1                        0         1         2               3           4        5          6                             7 

 

33___INDEPENDENTE (ser auto-suficiente e autoconfiante) 

 

34___MODERADO (evitar sentimentos e ações extremadas) 

 

35___LEAL (ser fiel aos amigos e grupos) 

 

36___AMBICIOSO (trabalhar arduamente, ter aspirações) 
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37___ABERTO (ser tolerante a diferentes idéias e crenças) 

 

38___HUMILDE (ser modesto, não me autopromover) 

 

39___AUDACIOSO (procurar a aventura, o risco) 

 

40___PROTETOR DO AMBIENTE (preservar a natureza) 

 

41___INFLUENTE (exercer impacto sobre as pessoas e eventos) 

  

42___RESPEITOSO PARA COM OS PAIS E OS IDOSOS (reverenciar pessoas mais velhas) 

 

43___SONHADOR (ter sempre uma visão otimista do futuro) 

 

44___AUTODETERMINADO (escolher meus próprios objetivos) 

 

45___SAUDÁVEL (gozar de boa saúde física e mental) 

 

46___CAPAZ (ser competente, eficaz, eficiente) 

 

47___CIENTE DOS MEUS LIMITES (submeter-me às circunstâncias da vida) 

 

48___HONESTO (ser sincero, autêntico) 

 

49___PRESERVADOR DA MINHA IMAGEM PÚBLICA (proteger minha reputação) 

 

50___OBEDIENTE (cumprir meus deveres e obrigações) 

 

51___INTELIGENTE (ser lógico, racional) 

 

52___PRESTATIVO (trabalhar para o bem-estar de outros) 

 

53___ESPERTO (driblar obstáculos para conseguir o que quero) 

 

54___QUE GOZA A VIDA (gostar de comer, sexo, lazer, etc.) 

 

55___DEVOTO (apegar-me fortemente à fé religiosa) 

 

56___RESPONSÁVEL (ser fidedigno, confiável) 

 

57___CURIOSO (ter interesse por tudo, espírito exploratório) 

 

58___INDULGENTE (estar pronto a perdoar os outros) 

 

59___BEM SUCEDIDO (atingir os meus objetivos) 

 

60___LIMPO (ser asseado, arrumado) 

 

61___AUTO-INDULGÊNCIA (fazer coisas prazerosas) 
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ANEXO 3 – VSV - VALORES DE SENTIDO DE VIDA  

 

Tendo em vista os seus propósitos de vida, responda as questões abaixo, assinalando com X o 

grau de importância que atribui a cada afirmação. 

 

1- Nenhuma importância;     4- Importante; 

2- Pouquíssima importância;   5- Muito importante; 

3- Pouco importante;    6- Totalmente importante. 
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1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Afirmações

Alcançar um novo estágio na eternidade.

E stabelecer relacionamentos  baseados  em um padrão bíblico.

R ealizar-me profiss ionalmente.

T razer alegria para os  mais  humildes .

B uscar a perfeição.

T razer benefícios  para as  pessoas  que estão à minha volta.

Atingir a plenitude.

B em estar da minha família.

Aproveitar  todas  as  oportunidades .

Aprender a lidar com mudanças  radicais .

Aprender para repassar conhecimentos .

S atis fazer o desejo de crescimento pessoal através  do trabalho.

Atingir o equilíbrio interior para alcançar objetivos  profiss ionais .

S er perseverante.

C olher a cada dia novos  conhecimentos .

S er mais  tolerante comigo mesmo.

T er uma vida estável.

Aprender com as  pessoas .

C ontribuir para o desenvolvimento do ser humano.

C ultivar o amor junto aos  familiares .

S er mais  tolerante com o próximo.

F azer o bem.

E voluir junto com a humanidade.

F azer as  outras  pessoas  felizes .

T er sucesso profiss ional.

C onciliar os  objetivos  pessoais  com os  objetivos  profiss ionais .

Direcionar para o bem as  pessoas  que estão ao meu lado.

C rescimento pessoal através  do relacionamento com outras  pessoas .

Desenvolver competências  que ajudem a realizar o meu sonho.

Descobrir a minha verdadeira aptidão.

C riar laços  de amizade verdadeiros .

 C urtir minha família.

P rocurar dar um pouco de mim para o meu próximo.

R elacionar-me bem com as  pessoas .

P rosperar no trabalho.

B uscar Deus  em primeiro lugar.

C onstruir bons  relacionamentos .

T razer ens inamentos  para os  mais  humildes .

G arantir uma vida digna e justa.

Ajudar o próximo para que depois  tenham melhores  condições  de vida.

 

ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO INTERNO DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM 

DOS GRUPOS DE TRABALHO EM 2006 

 

1. Sexo: 

    1  Masculino 
 

    2  Feminino 

 

2. Banco em que trabalha: 

    1  x 
 

    2  y 
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    3  z 

 

3. Local de trabalho: 

     1  Varejo 
 

    2  Outra Diretoria. Qual:       

 
4. Região/área em que atua: _________________ 

 

5. Indique todos os anos nos quais você participou do Grupo de Trabalho do Programa Show: 
     

    1  2002 
 

    2  2003 
 

    3  2004 
 

    4  2005 

 

6. Sua participação como membro do Grupo de Trabalho em 2005 se deu: 

Assinale apenas uma alternativa: 

    1  Por indicação do seu gestor. 
 

    2  Por sua auto-indicação. 
 

    3  Ambas as razões acima. 
 

    4  Por outra razão. Descreva:       

 
7. De quantas visitas a municípios candidatos ou com projetos em andamento você participou 

em 2005? 

     1  Nenhuma visita 
 

     2  Uma visita 
 

     3  Duas visitas 
 

     4  Três ou mais visitas 

 

8. Como você avalia a intensidade de sua participação, em 2005, em termos de tempo dedicado 

ao Grupo de Trabalho?  

     1  Pouca intensidade 
 

     2  Média intensidade 
 

     3  Muita intensidade 
 

Estime o tempo em dias de trabalho dedicados no ano de 2005: _______ 
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9. Faça uma auto-avaliação e indique em que medida a participação no Programa Show 

trouxe contribuições para sua vida pessoal e/ou profissional, considerando cada um dos 

aspectos abaixo relacionados. 

 

Em cada linha, assinale um X na alternativa que melhor expresse seu caso, segundo a escala 

que varia desde “nenhuma contribuição” até “grande contribuição”. 
 

Nenhuma contribuição 1□  2□  3□  4□  5□ Grande contribuição 

 

O Programa Show contribuiu para ... 
Grau de contribuição 

1 2 3 4 5 

1) ... tornar sua rotina de trabalho mais satisfatória?      

2) ... tornar você mais reconhecido e valorizado 

por seus colegas de trabalho? 
     

3) ... tornar você mais reconhecido e valorizado 

por seu gestor e pelas lideranças da organização? 
     

4) ... possibilitar uma melhor integração entre você 

e seus colegas de trabalho? 
     

5) ... proporcionar mudanças em seus valores e 

atitudes com relação à vida? 
     

6) ... proporcionar mudanças no seu 

relacionamento familiar? 
     

7) ... tornar mais claro para você o significado e a 

prática da cidadania? 
     

8) ... desenvolver suas habilidades e 

conhecimentos pessoais? 
     

9) ... desenvolver suas habilidades e 

conhecimentos como profissional da organização? 
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10. Faça uma auto-avaliação e indique em que medida a sua participação no Programa 

contribuiu para melhorar o seu conhecimento dos aspectos indicados no quadro abaixo. 

 

Em cada linha, assinale um X na alternativa que melhor expresse seu caso, segundo a escala 

que varia desde “nenhuma contribuição” até “grande contribuição”. 

Nenhuma contribuição 1□  2□  3□  4□  5□ Grande contribuição 

 

O Programa Show contribuiu para melhorar seu 

conhecimento ... 

Grau de contribuição 

1 2 3 4 5 

1) ... sobre as principais mudanças trazidas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente para o trato das 

questões dessa área no Brasil? 

     

2) ... sobre as violações de direitos das crianças e 

adolescentes mais comuns no país? 
     

3) ... sobre as atribuições dos Conselhos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente? 
     

4) ... sobre as atribuições dos Conselhos Tutelares?       

5) ... sobre o mecanismo de contribuição aos Fundos 

Municipais e as condições que possibilitam a dedução 

ou não dessa contribuição no IR devido de pessoas 

físicas e jurídicas? 

     

6) ... sobre o papel da sociedade civil e seu 

relacionamento com o poder público para a garantia e 

promoção dos direitos das crianças e adolescentes no 

país?  

     

 

11. Atualmente você tem envolvimento direto e participativo com relação a alguma 

questão social em organizações ou entidades comunitárias, independentemente do 

vínculo de trabalho com a Organização? 

     1  Sim. Já tinha envolvimento antes da minha participação no Show. 

 

     2  Sim. Iniciei esse envolvimento a partir da minha atuação no Show. 

 

     3  Não. Mas tenho planos para isso. 

 

     4  Não. No momento não tenho planos para isso. 
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12. A experiência como membro do Grupo de Trabalho afetou de alguma forma seu 

modo de encarar questões da vida profissional?  

     1  Não 

 

     2  Sim 

 

     Se sim, descreva ou exemplifique: ___________________________________________ 

 

13. Como você avalia a sua capacidade para selecionar e priorizar os projetos a serem 

apoiados pelo |Programa Show? 

     1  Alta 

 

     2  Média 

 

     3  Baixa 
 

 

14. Em que você se baseia para fazer a seleção e priorização dos projetos a serem 

apoiados pelo Show? 

    1  Nos critérios definidos pelo Programa , que são informados aos 

               Grupos de Trabalho na reunião de capacitação para seleção. 

 

    2  Na minha própria intuição, vivência ou conhecimentos pessoais. 

 

    3  Principalmente no item 1, mas também um pouco no item 2. 

 

    4  Principalmente no item 2, mas também um pouco no item 1. 

 

15. No que se refere aos critérios de seleção e priorização dos projetos propostos pelo 

Programa e informados aos Grupos de Trabalho na reunião de capacitação para 

seleção: 

     1  Compreendo plenamente os critérios e concordo com eles. 

 

     2  Compreendo plenamente os critérios, mas tenho restrições em relação a 

               eles. 

 

     3  Não tenho clareza suficiente sobre os critérios. 

 

16. Descreva sucintamente os seus principais aprendizados e/ou dificuldades decorrentes 

da participação no Programa Show.   

 

 1 _______________________________________________________________ 

 

 2 _______________________________________________________________ 

 

 3 _______________________________________________________________ 
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Questionário elaborado pela Prattein Consultoria em Educação e Desenvolvimento Social. 

Adaptada neste estudo para manter a confidencialidade da empresa e do programa onde a 

pesquisa foi realizada. 


