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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi verificar a influência de valores pessoais e de realização de 
valores pessoais no ambiente organizacional (RVP) nos valores organizacionais 
percebidos pelos empregados como praticados. Valores pessoais são metas desejáveis 
que servem como princípios na vida do indivíduo, enquanto valores organizacionais são 
metas compartilhadas pelos empregados, que orientam a vida da organização.  A 
realização dos valores pessoais no ambiente organizacional (RVP) é a intensidade com 
que os valores pessoais são realizados pelos indivíduos na organização na qual atuam. A 
pesquisa, de natureza descritivo-exploratória e de tipo quantitativo, foi realizada em três 
empresas multinacionais, duas do segmento de tecnologia e uma de serviços financeiros, 
por meio da aplicação de instrumento contendo três questionários: de valores pessoais, 
RVP e valores organizacionais, desenvolvidos a partir da teoria de valores básicos de 
Schwartz. Segundo esta teoria, os valores de entidades sociais individuais ou coletivas, 
encontram-se categorizados em quatro pólos ou valores de ordem superior, que se 
opõem dois a dois (autotranscendência versus autopromoção; abertura à mudança versus 
conservação). Para o tratamento de dados utilizou-se estatística descritiva, análise de 
correlações e regressão linear múltipla, além da técnica de Multidimensional Scaling 
para validação teórica dos construtos. Três valores organizacionais de segunda ordem 
(abertura à mudança, conservação e autopromoção) apresentaram modelos de regressão 
estatisticamente significativos, sendo as variáveis de realização de valores pessoais em 
ambiente organizacional as que mais aparecem como variáveis independentes 
significantes relativamente aos valores pessoais. No entanto, os coeficientes de 
determinação baixos, apontam na direção de que outros fatores, além de valores pessoais 
e sua realização no ambiente organizacional influenciam os valores organizacionais.  

Palavras-chave: Valores pessoais. Realização de valores pessoais no ambiente 
organizacional. Valores organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to assess the influence of personal values and achievement of 
personal values in the organizational environment (RVP) in the organizational values 
perceived by employees as charged. Personal values are desirable goals that serve as 
guiding principles in people's lives, while organizational values are goals shared by the 
employees that guide the life of the organization. The achievement of personal values in 
the organizational environment (PVR) is the intensity with which personal values are 
held by individuals in the organization in which they operate. The research, descriptive 
and exploratory and quantitative, was held in three companies, two of the technology 
industry and financial services through the application of an instrument containing three 
questionnaires, personal values, organizational values and PVR, developed from the 
theory of basic values of Schwartz. According to this theory, the values of social entities 
individual or collective, are categorized into four poles or higher-order values, opposed 
two by two (self-transcendence versus self-promotion, openness to change versus 
conservation). For the treatment of data we used descriptive statistics, correlation 
analysis and multiple linear regression, and the technique of Multidimensional Scaling 
for validation of theoretical constructs. Three organizational values of second order 
(openness to change, conservation and self-promotion) regression models showed 
statistically significant, and variables to hold personal values in the organizational 
environment that most appear as independent variables in relation to personal values. 
However, the coefficients of determination low point in the direction that other factors, 
in addition to personal values and their implementation in the organizational 
environment influence organizational values.  
 

Keywords: Personal Values. Realization of personal values in the organizational 
environment. Organizational values. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo dos valores humanos tem interessado as mais diversas áreas do conhecimento. 

Especificamente, a área da psicologia social tem contribuído com o seu ponto de vista sobre 

os valores a partir do indivíduo, pois visa identificar quais valores são importantes para as 

pessoas sem fazer prescrições. Nesse sentido, todos os valores são importantes para 

compreender o pensamento e ações humanas (TAMAYO, 2005). 

Valores pessoais são metas desejáveis que variam de importância e servem como princípios 

na vida de um indivíduo (SCHWARTZ, 1992), enquanto valores organizacionais são 

princípios ou crenças compartilhados pelos empregados, que orientam a vida da organização 

(TAMAYO, 2005). 

Para Tamayo (2005), a organização sabe que não conseguirá atingir suas metas de 

produtividade e eficiência sem se preocupar em atender as metas fundamentais das pessoas 

que a compõem. E acrescenta, fazendo um paralelismo entre valores pessoais e 

organizacionais, que tanto as categorias de valores pessoais quanto as de valores 

organizacionais referem-se a metas motivacionais comuns, perseguidas tanto pelo trabalhador 

quanto pela organização e cuja realização constitui a base da felicidade da pessoa bem como 

do sucesso da empresa.  

O indivíduo não se relaciona com o mundo físico e social como um observador que assiste a 

um espetáculo, mas como um ator que participa, que toma partido, que se envolve nele 

(TAMAYO, 2005). Para Tamayo (2005), existem dois tipos de empregados: aqueles que 

permanecem na organização porque assim o desejam e outros, que permanecem porque 

necessitam. E explica que o desejo do indivíduo em permanecer na empresa está diretamente 

ligado à aceitação dos valores, das normas e dos objetivos da organização, na disposição de 

investir esforços em favor desta empresa e no desejo e na vontade em si de manter-se como 

um de seus membros. Sobretudo considera que os indivíduos permanecem quando conseguem 

pôr algo de si próprios para contribuir para o bem-estar da organização. 

Seguindo a linha de pensamento de que os indivíduos influenciam o ambiente e não o inverso, 

Schneider (1987; 1995) defende que são eles que definem as organizações em que atuam. Em 

outras palavras, são os atributos pessoais, tais como os valores pessoais que definem as metas, 

a estrutura, os processos e a cultura das organizações.  
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De acordo com a teoria Attraction-Selection-Attrition (ASA) em Schneider (1987; 1995), 

diferentes tipos de organização atraem, selecionam e retêm diferentes tipos de pessoas, 

explicando dessa maneira porque as organizações diferenciam-se umas das outras.  

Pessoas com características similares serão atraídas, não apenas para determinadas atividades, 

mas para tipos específicos de organizações. Portanto, tipos similares de indivíduos atraídos 

para um mesmo lugar determinarão esse ambiente (SCHNEIRDER, 1987). 

Segundo Vroom, os indivíduos sentem-se atraídos por uma organização, na expectativa de 

que terão oportunidade de realizar seus valores (SCHNEIDER, 1987).  

Entretanto, o indivíduo poderá descobrir durante algum tempo na empresa que não se encaixa 

nela, e conseqüentemente ter o que Schneider (1987;1995) denomina de atrito (attrition), 

chegando até a deixá-la. O atrito acontece quando as expectativas que os indivíduos tiveram 

ao se sentirem atraídos pela empresa não são correspondidas com a realidade do cotidiano 

organizacional.  

Portanto, mais do que a similaridade entre as metas do indivíduo e da organização, a 

realização das metas pessoais é o que leva os indivíduos a nela permanecerem, do contrário 

tendem a sair, em função do atrito que surge (SCHNEIDER, 1987). 

O objetivo deste trabalho é verificar se existe influência não apenas dos valores pessoais, mas 

também do que se está chamando de realização dos valores pessoais no ambiente 

organizacional (RVP), nos valores organizacionais percebidos como praticados. 

O presente estudo visa contribuir para a reflexão sobre a relação entre os indivíduos e a 

organização. Por outro lado também apresenta, considerando-se a teoria Attraction-Selection-

Attrition (ASA) de Schneider (1987; 1995), a proposta de uma medida denominada de 

realização de valores pessoais no ambiente organizacional (RVP) para entender as relações 

existentes entre indivíduos e organizações, além dos valores pessoais em si. 

Para alcançar o objetivo proposto, realizou-se a pesquisa em três empresas multinacionais, 

utilizando-se método quantitativo, a partir de instrumento contendo três questionários (o 

primeiro para mensuração de valores pessoais, o segundo visando mensurar a realização dos 

valores pessoais no ambiente organizacional e o terceiro para mensuração de valores 

organizacionais). Para o tratamento de dados utilizou-se estatística descritiva, bi e 

multivariada. 
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O presente relatório de pesquisa apresenta, além desta introdução, o referencial teórico que 

trata dos construtos envolvidos; no terceiro capítulo, contempla o problema, hipótese e 

objetivos de pesquisa; em seguida são apresentados os procedimentos metodológicos, que 

incluem a forma de coleta de dados e o seu tratamento. No capítulo quinto dá-se a 

apresentação e análise de resultados, finalizando-se com a conclusão e recomendações de 

futuras pesquisas, fechando-se com o referencial bibliográfico.  

Este estudo pretende contribuir para o melhor entendimento do construto valores 

organizacionais e inspirar gestores nas organizações, principalmente da área de Recursos 

Humanos, a refletirem sobre a importância dos valores dos indivíduos na gestão de pessoas, 

mais especificamente, na  atração, seleção e retenção dos mesmos face aos objetivos 

organizacionais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Desenvolvimento dos Estudos de Valores Humanos 

O estudo dos valores humanos tem sido tratado em diversas áreas das ciências sociais como 

na sociologia, antropologia, psicologia e ciência política (ROKEACH, 1973).  

Para o referencial teórico deste projeto foram eleitos Thomas e Znaniecki, Parsons, Rokeach e 

Schwartz, apontados no trabalho de Ros (2006) como estudiosos que apresentaram 

abordagens com orientação inovadora e cuja contribuição teve um impacto maior acerca do 

tema de valores. Também será considerado o pesquisador Kluckhohn, um antropólogo, por se 

entender que o seu trabalho teórico é um dos mais minuciosos no que se refere à explicação 

do conceito de valores. 

As primeiras contribuições sociológicas nos estudos de valores foram de Thomas e 

Znaniecki, mediante a obra The Polish Peasan in Europe and America: A Classic Work in 

Immigration History, publicada entre 1918-1920. Este estudo tinha uma combinação de 

caráter etnográfico e empírico que, inclusive, consolidou a obra como o primeiro e melhor 

trabalho científico social desenvolvido nos Estados Unidos. A pesquisa busca entender e 

interpretar os significados que os indivíduos dão à sua experiência e à sua conduta 

(ÁLVARO; GARRIDO, 2006), introduzindo a definição de valores como uma construção 

social de um grupo de pessoas dentro de um contexto. 

Ainda na perspectiva sociológica, entretanto com uma orientação radicalmente distinta de 

Thomas e Znaniecki, Parsons, quase 50 anos depois, traz à tona o termo valores, em sua obra 

Towards a general theory of action, de 1951.  

Nesta obra, Parsons fala de atores que praticam ações (ROS, 2006). Ações estas que não 

devem ser entendidas como propriedade apenas do indivíduo, mas sim devem ser 

consideradas vinculadas à cultura, ao sistema social e à personalidade. Esta relação entre ação 

humana e estrutura que Parsons apresenta como central em sua teoria de ação, tem como 

ponto marcante os processos normativos, de institucionalização dos sistemas de valores e de 

controle social (ÁLVARO; GARRIDO, 2006).  

Contemporâneo aos estudos de Parsons, Kluckhohn ficou mais conhecido por seu trabalho 

etnográfico de “Navajo” e suas contribuições para o desenvolvimento das orientações de valor 
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na teoria da ação, escrevendo um capítulo importante da obra de Parsons já mencionada, 

publicada originalmente, em 1951. 

Já Milton Rokeach (1973), um dos principais representantes da psicologia social é conhecido 

por sua obra The Nature of Human Values. Neste estudo, ele demonstrou a centralidade dos 

valores no sistema cognitivo das pessoas. Apresentou, além do conceito de valores, a 

diferença entre esse construto e outros como atitudes, interesses e traços de personalidade, 

construindo um dos instrumentos mais utilizados na pesquisa de valores.  

Durante os anos 1980 e 1990, a ênfase recaiu no desenvolvimento de estudos transculturais, 

despontando as pesquisas de Schwartz (ROS, 2006).  Schwartz destacou-se ao elaborar e 

validar uma teoria de valores pessoais focada no conteúdo motivacional dos valores e, 

também, de valores culturais. 

A seguir serão apresentadas mediante algumas categorias de análise, as principais 

contribuições para os estudos de valores dos pesquisadores aqui mencionados. A eleição de 

tais categorias foi inspirada pelo estudo de Kluckhohn (1968) e referem-se ao Lócus (o que 

possui valores), ao Conteúdo substantivo (natureza do valor), à Função (para que servem os 

valores), ao Alcance (quem possui os valores), à Explicitação (valores implícitos ou 

explícitos), à Generalidade (valores gerais e específicos), à Intensidade (prioridade ou grau 

de importância dos valores), à Modalidade (valores positivos ou negativos), à Estabilidade 

(duração e permanência dos valores) e à Organização (como os valores relacionam-se entre 

si). 

2.1.1 Lócus 

Segundo Rokeach (1973), o conceito de valor tem sido empregado em duas formas distintas 

no discurso humano. Pode-se dizer assim, que uma pessoa tem valor, mas também que um 

objeto tem valor.  

Alguns estudiosos que foram destacados na obra de Rokeach (1973), dizem que é 

fundamental decidir-se desde o início se um estudo sistemático dos valores será centrado nos 

valores que as pessoas dizem ter ou nos valores que os objetos apresentam em si.  

A filosofia, antes mesmo que a psicologia, tratava da questão do lócus dos valores. Platão já 

defendia que os valores encontram-se fora da pessoa, no reino das idéias eternas que 

constituem a realidade suprema, enquanto Ehrenfels, pelo contrário, acreditava que os valores 
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situam-se no indivíduo por estarem ligados aos desejos que este possui (TAMAYO; 

SCHWARTZ, 1993). 

Thomas e Znaniecki (2004) abordam o problema de valores do lado do objeto, ou seja, 

considerando que quem possui os valores são os objetos. Parsons (1968), Kluckhohn (1968), 

Rokeach (1973) e Schwartz (1987) consideram os valores como pertencentes ao indivíduo, já 

que as coisas são valoradas simplesmente porque alguém os possui - visão aceita de forma 

geral pelos teóricos e pesquisadores contemporâneos no campo (ROHAN, 2000). 

2.1.2 Conteúdo Substantivo  

Thomas e Znaniecki (2004, p.110) entendem valor social como “qualquer dado que tenha 

conteúdo empírico acessível aos membros de um grupo social e significado a respeito do qual 

seja ou possa ser objeto de atitude”. Os valores, segundo os autores, podem estar em um 

alimento, um instrumento, uma moeda ou até mesmo em uma poesia, ou seja, em coisas 

materiais ou abstratas. 

Parsons (1968) assume a concepção de Kluckhohn (1968, p.443) quando define “valor como 

uma concepção explícita ou implícita de um indivíduo ou própria de um grupo sobre o 

desejável”.  

Ao se referir ao termo “concepção”, Kluckhohn explica que são idéias não expressadas que 

formulam os compromissos com a ação e instigam dentro do indivíduo determinada conduta. 

E, define o termo “desejável”, como aquilo que é sentido ou pensado como correto querer ou 

aquilo que a sociedade orienta ser o correto querer. 

Já para Rokeach (1973), valor é uma crença duradoura de que um modo específico de conduta 

ou estado final da existência é pessoal ou socialmente preferível em relação ao estado ou 

conduta oposta. Schwartz (2005), por sua vez, define valores como metas desejáveis e 

transituacionais, que variam em importância, servem como princípios na vida de uma pessoa 

ou de outra entidade social e dizem respeito a interesses individuais, coletivos ou mistos. 

É possível perceber mediante as definições apresentadas, a pluralidade de conteúdos 

substantivos considerados pelos pesquisadores de valores. O valor pode ser desde um dado 

empírico (THOMAS; ZNANIECKI, 2004), uma concepção (PARSONS, 1968; 

KLUCKHOHN, 1968), quanto uma crença duradoura (ROKEACH, 1973) e uma meta 
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desejável (SCHWARTZ, 2006), sendo que Schwartz utiliza de forma um tanto intercambiável 

as palavras crenças, princípios e conceito/concepção em suas diversas publicações. 

2.1.3 Função  

Para Thomas e Znaniecki, é por meio dos valores que se consolidará a conexão ou vínculo das 

atitudes dos indivíduos com a estrutura social (ROS, 2006). Portanto, o valor social serve 

como mediador do processo no qual o indivíduo irá captar cognitivamente uma situação e 

depois decidir como agir em relação a ela. É o indivíduo interagindo, a partir da interpretação 

do que tem significado para ele e para o grupo, em um contexto. 

Parsons (1968) ao adotar a definição de Kluckhohn (1968), entende que os valores servem 

para orientar os indivíduos na escolha das formas, meios e fins de suas ações.  

Rokeach (1973) e Schwartz (2005) entendem que os valores funcionam como padrões que 

guiam a conduta do indivíduo, ou seja, orientam as suas ações, escolhas, julgamentos e 

atitudes. Outra função considerada pelos autores é a de que os valores representam 

cognitivamente as necessidades humanas.  

 

De uma forma geral, nota-se que os teóricos vêem os valores como critérios utilizados pelas 

pessoas para guiar a conduta e avaliação de ações, pessoas e eventos. 

2.1.4 Alcance  

Segundo Tamayo (2005), diversos sujeitos que possuem valores podem ser considerados nos 

estudos sobre o tema: o indivíduo, o grupo, a organização, a instituição e a sociedade. 

Thomas e Znaniecki (2004) entendem que todos os objetos podem ser tratados como valores 

sociais, porque têm um conteúdo que está disponível para os indivíduos. Para eles uma idéia 

pessoal é considerada um objeto a partir do momento que pode ser comunicada ou 

compartilhada.  Esses autores não tratam de valores do indivíduo, mas de valores nas 

interações humanas. Consideram as atitudes como contrapartidas individuais dos valores 

sociais. 

Já Parsons trata de valores das pessoas e dos grupos. Explica que a partir dos valores que as 

pessoas detêm atuam motivadas, tanto para satisfazer as suas próprias necessidades como 

considerando as expectativas das demais pessoas, no contexto social (ROS, 2006).  
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Kluckhohn (1968) explica que os valores podem dizer respeito a um indivíduo até a 

humanidade. Define que os valores podem ser idiossincráticos ou pessoais, entendendo o 

valor idiossincrático como aquele que é sustentado por apenas uma pessoa em um 

determinado grupo e que a partir dessa variabilidade individual, novos valores começam a 

aparecer no grupo. Já o valor pessoal é uma forma particular em que se manifesta um valor do 

grupo ou um valor universal. Sendo que os dois tipos de valores organizam-se ao redor dos 

problemas motivacionais do indivíduo. 

Em relação aos valores de grupo, são fins socialmente sancionados e modos e meios 

socialmente aprovados, característicos de uma pluralidade de indivíduos, que pode ser 

representada por uma família, uma associação, uma tribo, uma nação ou uma civilização 

(KLUCKHOHN, 1968).  

Rokeach (1973) estuda os valores individuais, porém em diferentes instituições. Cita alguns 

exemplos tais como religião, família, escola, política, enquanto os estudos de Schwartz 

envolvem os valores básicos do ser humano, sendo que também elaborou uma teoria de 

valores culturais (SCHWARTZ, 1999). 

2.1.5 Explicitação   

Para Thomas e Znaniecki (2004), os valores sociais são explícitos, uma vez que eles podem 

ser encontrados em um alimento, um instrumento, uma moeda, uma poesia e considerados 

objetos de atitude. 

Parsons (1968) e Kluckhohn (1968) concebem os valores como explícitos ou implícitos de um 

indivíduo ou própria de um grupo. Segundo Kluckhohn (1951), os valores pessoais e culturais 

mais profundos e penetrantes são somente parcial e ocasionalmente verbalizados, mas podem 

ser inferidos a partir da conduta do indivíduo.  

Rokeach (1973) não se refere a valores implícitos ou explícitos, mas pode-se entender que 

sendo o valor uma crença, é naturalmente implícito. Schwartz (2005) não discute a questão de 

valores implícitos ou explícitos, entretanto considera a existência de representações cognitivas 

de necessidades pessoais, ou seja, entende que as pessoas representam conscientemente essas 

necessidades como valores ou metas a serem atingidas e que o indivíduo simboliza essas 

necessidades por meio de linguagem. 
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2.1.6 Generalidade 

Para se compreender melhor essa categoria, é útil lembrar Tamayo (2005), que classifica os 

valores referindo-se à generalidade ou especificidade que podem caracterizá-los. Assim, os 

valores podem ser considerados gerais ou como ele também denomina “básicos”, ou ainda 

podem estar  relacionados com domínios específicos da vida, tais como trabalho, família, 

lazer, religião e educação.  

Thomas e Znaniecki (2004) não abordam a questão de generalidade dos valores sociais, 

entretanto à luz dessa categoria pode-se sugerir que os valores sociais são específicos, uma 

vez que o trabalho desses estudiosos é direcionado para o estudo de grupos sociais em 

determinada época e contexto. 

Para Parsons (ROS, 2006), os valores são gerais, ou seja, não são específicos de uma situação 

ou de uma função. Para defender essa afirmação, ele diferencia os valores das normas e 

explica que os valores são conceitos abstratos, sendo referência para a reflexão e a ação, 

enquanto as normas informam o que se deve fazer ou não em situações determinadas. 

Kluckhohn (1968) considera os valores tanto específicos como temáticos ou gerais. Ao tratar 

de valores específicos, refere-se a certas situações que requerem certo tipo de valor, 

denominado de “valor de rol” , que são utilizados pelos indivíduos somente quando atuam em 

determinados papéis. Já os valores temáticos ou gerais aplicam-se a uma variedade de 

situações e a diversas áreas do contexto social. 

Rokeach (1973),preocupa-se em estudar os valores pessoais gerais, enquanto Schwartz (1992) 

trata de valores básicos, gerais; mas também participou de estudos relativos a valores 

específicos, relativos ao trabalho. 

2.1.7 Intensidade  

Thomas e Znaniecki (2004) não tratam da intensidade de valores sociais, mas falam que um 

valor social produz efeitos mais ou menos diferentes, que o mesmo efeito pode ocorrer em 

momentos diferentes. Exemplificam ao mencionarem a obra “o sorriso de Monalisa”, cuja 

influência nas atitudes humanas tem sido infinitamente variada, considerando pessoas e 

momentos diferentes. 

Para Kluckhohn (1968), a intensidade de um valor pode ser determinada pela força de acordo 

com as sanções aplicadas interna e externamente ao indivíduo e medindo o grau de esforço 
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direcionado à obtenção ou manutenção de estados, objetos ou acontecimentos. A repetição 

dos comportamentos também é outro elemento que esse autor julga que pode ser considerado 

como medida de intensidade, entendendo que esta repetição trata-se da influência do valor 

sobre a conduta. 

Rokeach (1973) e Schwartz (2006) entendem que o grau de importância que o indivíduo 

aplica a cada valor leva a um sistema de prioridades de valores. E, é essa ordenação de 

prioridade de valores que caracteriza as pessoas e as diferencia umas das outras. 

2.1.8 Modalidade  

Thomas e Znaniecki (2004) não discutem a questão acerca de valores positivos ou negativos, 

tampouco Parsons. Para este último, esta diferenciação encontra-se nas normas, positivas e 

negativas.  

Para Kluckhohn (1968), os valores podem ser positivos ou negativos e explica que em todas 

as culturas, as pessoas sentem desejos para si e para o grupo, e estes desejos podem ou não 

serem considerados ou percebidos como justificáveis pelo indivíduo ou pela coletividade. 

Rokeach (1973) trata de valores como crenças proscritivas e prescritivas, sobre meios ou fins 

das ações que podem ser julgados como desejáveis ou indesejáveis. No mesmo sentido, 

Schwartz não discute a questão de valores positivos ou negativos.  Considera, como bem 

observou Tamayo e Porto (2005), que não existem valores preferenciais ou corretos, pois 

todos os valores são importantes para compreender o pensamento e ações humanas. 

Entretanto, Schwartz (2005) trata de oposições de valores, explicando que os indivíduos 

podem buscar valores antagônicos, mas não em uma única ação. 

2.1.9 Estabilidade  

Segundo Thomas e Znaniecki (2004), os valores sociais possuem certa estabilidade, eles 

acompanham o grupo ao longo de sua evolução social e durante este trajeto mudam de acordo 

com o momento ou as condições oferecidas pelo contexto. 

Parsons (1968) entende que os valores dos indivíduos modificam-se de acordo com os 

padrões culturais. Afirma que não é possível ao ator eleger apenas aqueles elementos da 

cultura que são idênticos às suas orientações e, que tampouco a mudança ocorre por acaso. De 

uma forma geral entende ser necessário que os elementos culturais escolhidos tenham alguma 

correspondência entre as orientações dos indivíduos e os padrões culturais acessíveis. 
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Segundo Kluckhohn (1968), o ator social poderá modificar seus valores quando os resultados 

das possíveis seleções provenientes dos valores forem satisfatórios, o que pode acontecer 

mediante pressões de motivação pessoal ou por sanções sociais. 

Para Rokeach (1973), sendo os valores uma crença duradoura, eles são estáveis com certa 

flexibilidade para serem modificados. A característica duradoura dá-se em função dos valores 

interiorizarem-se em cada indivíduo durante o processo de socialização mediante as 

instituições sociais, como a família, a educação ou o grupo de iguais, permanecendo estáveis 

por serem importantes para a pessoa, mas podendo mudar em função de ciclos de vida ou 

situações-limite. 

Assim como Rokeach, Schwartz (1992) entende que os valores são estáveis com certa 

flexibilidade para mudança. 

2.1.10 Organização  

Thomas e Znaniecki (2004, p.131) não abordam nenhuma relação existente entre valores 

sociais, entretanto explicam que “a causa de um valor [social] ou de uma atitude nunca é 

exclusivamente uma atitude ou um valor, mas sempre uma combinação de uma atitude e um 

valor”. Para eles, a atitude é a contrapartida individual do valor social e a atividade por sua 

vez o vínculo que os une.  

Parsons (1968), assim com Thomas e Znaniecki, não discute a relação entre valores, 

entretanto fala da relação entre os valores e as normas morais, explicando a importância dessa 

relação para a interação estável entre os atores que compõem a sociedade.  

Kluckhohn (1968) trata da organização de valores referindo-se a valores centrais e valores 

periféricos. Indo mais além, Rokeach (1973) afirma que os valores pessoais estão dispostos 

segundo um continuum de importância, em dois sistemas de valores denominados ‘valores 

terminais’ e ‘instrumentais’, sugerindo a existência de uma relação funcional entre esses dois 

tipos de valores.  

Os valores terminais podem ser pessoais, como auto-realização, felicidade, harmonia interna; 

e sociais ou interpessoais, como segurança familiar, segurança nacional, igualdade. Os valores 

instrumentais, por sua vez, servem como um meio para alcançar os fins da existência humana 

e são representados pelos valores morais, como ser honesto, ser responsável e, de 

competência, como ser eficaz, ser imaginativo (ROKEACH, 1973). 
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Rokeach desenvolveu um inventário (Rokeach Values Survey – RVS) com base nos valores 

terminais e instrumentais, distribuídos em duas listas de 18 valores cada, muito utilizado nas 

pesquisas sobre o tema. Porém, algumas críticas foram direcionadas ao seu trabalho, como 

por exemplo: a falta de representatividade dos valores humanos contidas no inventário, os 

critérios utilizados para a construção dos itens pouco adequados para atenderem às exigências 

de uma amostra representativa dos valores humanos, a falta de relação intrínseca entre os 

valores terminais e instrumentais e, finalmente, o tipo de escala utilizada no inventário de 

valores de Rokeach (ordinal), que se apresenta tediosa e complicada ao ser respondida 

(TAMAYO, 2007). 

Schwartz (1992), evoluindo no trabalho de Rokeach (1973), considerando tanto as 

contribuições quanto as oportunidades, propôs uma teoria de valores baseada na motivação 

subjacente a cada um deles, como será visto no próximo item mais detalhadamente.   
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2.2 Valores Individuais 

2.2.1 Valores Pessoais 

Schwartz (2005) explica que é importante ter consciência de que cada indivíduo detém 

numerosos valores, com variados graus de importância. E, que um valor particular pode ser 

importante para uma pessoa, mas não para outra.  

Identifica cinco principais características dos valores, a saber: 1) são crenças intrinsecamente 

ligadas à emoção: quando os valores são ativados, com ou sem consciência, eles provocam 

sentimentos positivos e negativos; 2) são um construto motivacional: referem-se a metas 

desejáveis que as pessoas se esforçam por obter; 3) transcendem situações e ações específicas 

e, por isso, são considerados objetivos abstratos; 4) guiam a seleção e avaliação de ações, 

políticas, pessoas e eventos, servindo como padrões e critérios; 5) são ordenados pela 

importância relativa aos demais (SCHWARTZ, 1992). Tomando como ponto de partida os 

estudos realizados por Rokeach, apresenta uma teoria de valores básicos, valores estes que 

indivíduos de quase todas as culturas reconhecem (SCHWARTZ; BILSKY, 1987; 

SCHWARTZ, 1992). 

O modelo de valores básicos tem como pressuposto a existência de aspectos da estrutura 

psicológica humana - as necessidades -, que são consideradas  pré-existentes em todos os 

indivíduos. São elas: as necessidades biológicas, de ação social coordenada e de 

sobrevivência e bem-estar dos grupos (SCHWARTZ; BILSKY, 1987). 

Apesar de praticamente existir consenso entre os autores de que os valores são representações 

cognitivas das necessidades, Schwartz foi o primeiro a propor uma estrutura de valores 

baseada na motivação humana (TAMAYO, 2007). Sua elaboração percorreu trajetos de ida-e-

volta, movimentos incessantes entre a teoria e a realidade observada (TAMAYO, 2007).  O 

modelo foi proposto inicialmente com 8 tipos de valores (SCHWARTZ; BILSKY, 1987). 

Depois de análises estatísticas e reflexões, passaram para 11, até finalmente ser validado com 

10 tipos motivacionais (SCHWARTZ, 1992; 2005), conforme apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1: Tipos Motivacionais de Valor 

Tipo Motivacional Meta Central Necessidades 

Poder Status social sobre as pessoas e recursos Interação/Grupo 

Realização  Sucesso pessoal mediante a demonstração 

de competência, segundo critérios sociais 

Interação/Grupo 

Hedonismo  Prazer e gratificação sensual para si 

mesmo 

Organismo 

Estimulação  Entusiasmo, novidade e desafio na vida Organismo 

Autodeterminação  Pensamento independente e escolha da 

ação, criatividade, exploração. 

Organismo/Interação 

Universalismo Compreensão, apreço, tolerância e atenção 

com o bem-estar de todas as pessoas e da 

natureza 

Grupo/Organismo 

Benevolência  Preservação ou intensificação do bem-estar 

das pessoas com as quais se está em 

contato pessoal freqüente 

Organismo/Interação/Grupo 

Tradição Respeito, compromisso e aceitação dos 

costumes e idéias oferecidas pela cultura 

tradicional ou a religião 

Grupo 

Conformidade Restrição das ações, tendências e impulsos 

que possam incomodar ou ferir os outros e 

contrariar expectativas ou normas sociais 

Interação/Grupo 

Segurança Segurança, harmonia e estabilidade da 

sociedade, das relações e de si mesmo 

Organismo/Interação/Grupo 

Fonte: Baseado em Schwartz (2006) 
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Os dez tipos motivacionais, representam um continuum de motivações que dá origem a uma 

estrutura circular, conforme contemplado pela Figura 1 (SCHWARTZ, 2005). 

 

Hedonismo

Estimulação

Autodeter-
minação

Realização

Poder
Segurança

Conformidade

Tradição

Benevolência

Universalismo

ABERTURA 
A MUDANÇA

AUTOTRANS-
CENDÊNCIA

AUTOPRO-
MOÇÃO

CONSER-
VAÇÃO

 

Figura 1. Estrutura Circular dos Tipos Motivacionais                                                
Fonte:   Schwartz (2005, p.30) 

 

A natureza desse continuum fica esclarecida quando se percebe a ênfase compartilhada pelos 

tipos de valor adjacentes (SCHWARTZ, 2005; 2006): 

• Poder e realização: superioridade e estima social; 

• Realização e hedonismo: satisfação pessoal; 

• Hedonismo e estimulação: desejo do despertar afetivo; 

• Estimulação e autodeterminação: interesse pela novidade e domínio; 

• Autodeterminação e universalismo: confiança no próprio julgamento e conforto com a 

diversidade da existência; 

• Universalismo e benevolência: bem-estar dos outros e transcender interesses egoístas; 
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• Benevolência e conformidade: comportamento normativo que promove as relações 

próximas; 

• Benevolência e tradição: devoção ao próprio endogrupo; 

• Conformidade e tradição: subordinação do indivíduo em favor de expectativas sociais 

impostas; 

• Tradição e segurança: preservação dos acordos sociais existentes para dar segurança à 

vida; 

• Conformidade e segurança: proteção da ordem e da harmonia nas relações; 

• Segurança e poder: controle das relações e dos recursos. 

As ações na busca de determinados tipos de valor têm conseqüências que podem conflitar ou 

ser congruentes com a busca de outros. A aproximação de dois tipos motivacionais demonstra 

as semelhanças existentes entre eles e o distanciamento por sua vez, traduz o antagonismo das 

motivações subjacentes (SCHWARTZ, 2005). 

As oposições entre tipos motivacionais antagônicos foram resumidas por meio de quatro 

valores de segunda ordem, organizados em duas dimensões bipolares. Como mostra a Figura 

1, uma dimensão contrasta “abertura à mudança” e “conservação”. Essa dimensão captura o 

conflito entre a ênfase no pensamento e ações independentes do indivíduo, que favorecem a 

mudança (autodeterminação e estimulação) e a auto-restrição submissa, preservação de 

práticas tradicionais e proteção da estabilidade (segurança, conformidade e tradição). A 

segunda dimensão contrasta “autopromoção” com “autotranscendência”. Essa dimensão 

captura o conflito entre a ênfase na aceitação dos outros como iguais e a preocupação com seu 

bem-estar (universalismo e benevolência) e a busca pelo próprio sucesso e domínio sobre os 

outros (poder e realização). O hedonismo tem elementos tanto de abertura à mudança quanto 

de autopromoção (SCHWARTZ, 2005). 

Para a validação da teoria, Schwartz (1992) utilizou o instrumento conhecido como Inventário 

de Valores de Schwartz (SVS). Testado empiricamente em 210 amostras de 67 países, a 

pesquisa incluiu um total de 64.217 participantes de diversos continentes, permitindo uma alta 

diversidade no que se refere à geografia, cultura, língua, religião, idade, gênero e ocupação. 

Foi possível comparar amostras múltiplas de uma mesma sociedade, possibilitando dessa 
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maneira a comparação intracultural de valores em um mesmo contexto empírico e a estrutura 

de relações entre eles (SCHWARTZ, 2005). 

A primeira versão do SVS, publicada em 1987, incluía 56 itens. A edição revisada em 1994, 

com 57 itens, abandonou um item que era freqüentemente mal interpretado e adicionou outros 

dois (SCHWARTZ, 2005). Ambas versões foram divididas em duas listas, uma vez que 

tomou como ponto de partida as listas de valores terminais e instrumentais de Rokeach. 

O SVS foi traduzido em 46 línguas. As traduções foram preparadas em cada país, baseadas na 

versão em inglês, assim como em versões em línguas cognatas. O SVS tem sido o 

instrumento mais utilizado para medir os 10 tipos motivacionais básicos (SCHWARTZ, 

2005). No entanto para superar a especificidade abstrata característica do SVS, Schwartz 

desenvolveu um instrumento adicional denominado PVQ - Portrait Values Questionnarie, 

contribuindo dessa forma para verificar se a teoria é válida independentemente do instrumento 

utilizado. Os itens descrevem objetivos, aspirações ou desejos que implicitamente apontam 

para a importância de um tipo motivacional (SCHWARTZ, 2005). 

A validação desse segundo instrumento foi feita a partir de 14 amostras de adultos, estudantes 

universitários e adolescentes de sete países: Chile, Alemanha, Indonésia, Itália, Peru, Polônia 

e Ucrânia, em um número total de 7.480 participantes. As oposições entre abertura a mudança 

e conservação e entre autopromoção e autotranscendência estiverem presentes em todas as 

amostras. O único desvio significativo da estrutura teórica foi uma reversão de posições entre 

universalismo e benevolência em metade das amostras (SCHWARTZ, 2005). 

Os resultados obtidos por meio do PVQ permitiu concluir que a teoria de valores, entendida 

aqui como a oposição entre os valores de segunda ordem,  independe do método de 

mensuração, confirmando-se dessa maneira que os valores básicos são, de fato, quase 

universais (SCHWARTZ, 2005). 

No presente estudo foram adotados o conceito de valores e a teoria de valores pessoais de 

Schwartz (2005). Tal teoria é empregada em estudos de valores organizacionais, construto 

também contemplado nesta pesquisa apresentado na seqüência deste referencial teórico. 
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2.3 Valores Organizacionais 

É natural ver as pessoas passando em frente aos edifícios e dizerem “Esta é a IBM e aquela, a 

Sony”. Isso acontece porque há uma tendência em identificar a organização com o edifício em 

que ela está instalada (TAMAYO; BORGES, 2006). Entretanto, Tamayo e Borges (2006) 

explicam que os elementos essenciais da organização não estão ligados aos equipamentos, 

nem tampouco aos edifícios, mas sim às interações entre os membros da organização, às 

atividades que são executadas por eles e ao próprio funcionamento da empresa. 

Apoiados na definição de Katz e Kahn, Tamayo e Gondim (1996) comentam três 

componentes que definem e orientam o funcionamento de uma organização: 1) os papéis, que 

discriminam os membros da organização a partir do cargo e das funções; 2) as normas, que 

têm uma função unificadora e constituem o ideal ou o modelo a que todos devem se adaptar e 

3) os valores, que são justificativas e aspirações ideológicas mais generalizadas. 

Tamayo e Borges (2006) enfatizam que, enquanto as normas têm como alvo situações 

concretas, os valores transcendem situações específicas. Além disso, os valores estão mais 

internalizados do que as normas. 

Tamayo e Gondim (1996) entendem que é possível ao empregado identificar os valores que 

predominam e determinam o clima e a cultura das organizações. Schein (1992) já afirmava 

que os valores são percebidos facilmente pelos membros da organização, que os reconhecem 

e os assumem como dela característicos.  

É, portanto, comum que o empregado identifique os valores predominantes na organização na 

qual atua e até detecte diferenças nos valores entre setores da empresa ou entre a sua empresa 

e outras que ele conhece (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000). 

Por outro lado, ao solucionar problemas próprios das organizações, mas que de certa forma 

contemplam as necessidades de seus membros, pode-se confundir valores organizacionais 

com valores pessoais. Entretanto, nos estudos de Tamayo e colaboradores, os valores 

organizacionais são entendidos como aqueles percebidos pelos empregados como 

efetivamente característicos da organização e definidos “como princípios ou crenças, 

organizados hierarquicamente, relativos a tipos de estrutura ou a modelos de comportamento 

desejáveis que orientam a vida da organização e estão a serviço de interesses individuais, 

coletivos ou mistos” (TAMAYO; GONDIM, 1996). 



35 

 

Tamayo e Gondim (1996) distinguem quatro aspectos básicos nos valores organizacionais: o 

aspecto cognitivo, o motivacional, a função e a hierarquia dos valores: 

1. Aspecto cognitivo: uma vez entendidos enquanto crenças existentes na empresa, os 

valores organizacionais constituem uma forma de conhecer a realidade da 

organização, apresentando-se como respostas a seus problemas; 

2. Aspecto motivacional: os valores expressam interesses e desejos tanto de um 

indivíduo quanto da coletividade. No caso das organizações, representam metas mais 

ou menos conscientes da empresa e podem determinar a quantidade de esforço que os 

membros dedicam para emitir um determinado comportamento, bem como a 

persistência na sua execução; 

3. A função dos valores organizacionais: orientam a vida da empresa, guiando o 

comportamento e delimitando a forma de pensar, agir e sentir de seus membros. 

4. Hierarquia: as organizações possuem diferentes graus de preferência em relação a 

comportamentos, metas ou estratégias. Assim, o que distingue uma organização de 

outra não está relacionado ao fato de terem valores diferentes, mas devido ao grau de 

importância atribuído aos valores organizacionais. 

É importante clarificar que a percepção dos valores organizacionais compartilhados acontece 

mediante as práticas que são adotadas, as atitudes dos gestores e demais empregados e as 

ocorrências do dia-a-dia da organização e não por meio de documentos oficiais da empresa, 

ou no discurso oficial de seus diretores (TAMAYO; BORGES, 2006), até porque foi 

encontrada em estudos mais recentes, incongruência entre os valores estabelecidos no 

discurso e os que são realmente praticados na organização (TAMAYO; MENDES; PAZ, 

2000). 

Para Tamayo e Gondim (1996), a percepção dos valores organizacionais não tem sido objeto 

de estudo sistemático pela falta de instrumentos de medida adequados. Para avaliar a 

percepção de valores organizacionais, Tamayo e Gondim (1996) construíram e validaram uma 

escala denominada EVO – Escala de Valores Organizacionais, aplicando um questionário a 

113 funcionários, de cinco diferentes organizações públicas e privadas. A primeira etapa de 

pesquisa teve uma abordagem qualitativa, onde os participantes escreveram num formulário, 

os cinco valores mais importantes de sua organização e deram uma sucinta definição ou 

descrição de cada um deles. Chegou-se a uma lista de 565 valores, que após analisados, foi 
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reduzida a uma relação de 48 valores. Considerando uma amostra de 547 sujeitos de 16 

organizações diferentes, os autores chegaram a um conjunto de cinco fatores, explicando 

52,8% da variância observada. Esses fatores são: eficiência/eficácia, interação no trabalho, 

gestão, inovação e respeito ao servidor. 

Visando aperfeiçoar o instrumento de mensuração de valores organizacionais, Tamayo, 

Mendes e Paz (2000) propuseram um segundo instrumento denominado IVO – Inventário de 

Valores Organizacionais. Esse novo instrumento fortalecia o anterior por possuir, além de um 

estudo empírico, também um aporte teórico, sustentado a partir de estudos de Schwartz e Ros 

(1995) e Schwartz (1999) sobre valores culturais. O pressuposto apresentado foi de que as 

organizações são sociedades que possuem culturas e que, por sua vez, devem responder a três 

necessidades a elas inerentes: a relação entre o indivíduo e o grupo, a necessidade de elaborar 

uma estrutura para garantir o funcionamento da organização e a relação da organização com o 

meio ambiente natural e social. 

As três dimensões bipolares postuladas para representar as alternativas de resposta das 

organizações aos problemas que têm de enfrentar são: autonomia versus conservadorismo, 

hierarquia versus igualitarismo e domínio versus harmonia (TAMAYO; MENDES; PAZ, 

2000). 

 

 

Figura 2. Estrutura teórica dos valores organizacionais à luz da teoria de valores 
culturais de Schwartz                                                                                                  
Fonte: Tamayo, Mendes e Paz (2000, p. 302) 

Partindo dos itens identificados empiricamente no trabalho de Tamayo e Gondim (1996), 

foram construídos outros com valores que expressavam as três dimensões. O inventário foi 

composto por 37 itens, seguidos de uma escala de 7 pontos (de 0 a 6), administrado a uma 

amostra de 1010 empregados voluntários de cinco organizações do Distrito Federal. As três 

dimensões bipolares foram encontradas, porém o antagonismo entre os pólos foi confirmado 

apenas parcialmente na dimensão hierarquia versus igualitarismo. 
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Posteriormente, outro instrumento foi construído e validado por Oliveira e Tamayo (2004), 

denominado IPVO – Inventário de Perfis de Valores Organizacionais. Esses pesquisadores 

partiram do pressuposto de que (1) o fundador, os gestores e os próprios trabalhadores já têm 

o seu sistema de valores, definido sobre o que é bom para a pessoa, para a sociedade e para a 

organização e, (2) grande parte dos valores organizacionais são uma “transferência de 

princípios e metas do indivíduo para a organização” (p.134) e se desenvolvem em interação 

com as necessidades e exigências internas e externas da organização (OLIVEIRA; 

TAMAYO, 2004). 

A construção do IPVO teve como base, do ponto de vista teórico, o modelo de valores básicos 

de Schwartz (1992), considerando-se o conteúdo motivacional de valores pessoais e a 

estrutura, constituída pelos dez tipos motivacionais de valores e as duas dimensões bipolares. 

Participaram do estudo 833 empregados de empresas públicas e privadas. Após a análise 

fatorial exploratória de dados, o IPVO ficou composto por 48 itens distribuídos em oito 

fatores.  

Uma breve descrição do conteúdo de cada um dos fatores de valores organizacionais é 

apresentado a seguir: 

• Fator 1 - Realização: a meta central é o sucesso mediante a demonstração de 

competência da organização e de seus empregados. O desempenho competente é a 

chave para a sobrevivência da organização e para a permanência do empregado nesse 

contexto; 

• Fator 2 - Conformidade: valorização do respeito às regras, estabelecendo-se  limites 

às ações e ao comportamento de seus membros, tanto no ambiente interno como no 

relacionamento com outras organizações; 

• Fator 3 - Domínio: a meta central é a obtenção de status, controle sobre pessoas e 

recursos e a busca de uma posição de domínio de mercado; 

• Fator 4 - Bem-estar dos empregados: indica a preocupação da organização em 

promover satisfação ao empregado, atentando para a qualidade de vida no trabalho; 

• Fator 5 - Tradição: reflete a preservação, respeito aos costumes e práticas 

consolidadas pela organização, que prefere manter sua forma de funcionamento; 
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• Fator 6 - Prestígio organizacional: orientação pela busca de prestígio, admiração e 

respeito da sociedade, mediante a qualidade de produtos e serviços; 

• Fator 7 - Autonomia: valorização da busca por aperfeiçoamento constante e por 

desafios do empregado e da organização, por meio de curiosidade, criatividade, 

competência, variedade de experiências e definição dos objetivos profissionais dos 

empregados; 

• Fator 8 - Preocupação com a coletividade: valorização do relacionamento cotidiano 

com indivíduos próximos e com a comunidade. 

A hipótese que se confirmou por meio da aplicação do IPVO é de que existe similaridade 

motivacional entre as metas de valores pessoais e de valores organizacionais, uma vez que 

esses oito fatores correspondem a nove das motivações pessoais indicadas por Schwartz 

(1992) em sua teoria de valores básicos, considerando-se que Autonomia representa os tipos 

motivacionais Autodeterminação e Estimulação e que estes são adjacentes na estrutura de 

valores pessoais e, portanto, têm metas semelhantes. Por sua vez, os tipos Universalismo e 

Benevolência integram um único fator chamado de Preocupação com a Coletividade, assim 

como os tipos Autodeterminação e Estimulação representados no valor organizacional 

Autonomia. O tipo motivacional Poder, por outro lado, desdobra-se em Prestígio e Domínio. 

Apenas o tipo motivacional Segurança não teve nenhum valor correspondente (OLIVEIRA; 

TAMAYO, 2004). 

Oliveira e Tamayo (2004) apresentaram, teoricamente, as relações de compatibilidade e de 

conflito entre os tipos motivacionais superiores, tomando-se as relações da teoria de valores 

básicos. Assim, a dimensão Abertura à mudança versus Conservação está representada pelos 

tipos motivacionais Autonomia e Bem-estar, num pólo, e Tradição e Conformidade, no outro. 

Na dimensão Autopromoção versus Autotranscendência observa-se que o primeiro pólo é 

representado pelos tipos motivacionais Domínio, Prestígio e Realização, enquanto no pólo 

oposto dessa dimensão encontra-se o fator Preocupação com a Coletividade. 

Com uma base diferente do que foi apresentado por Tamayo e colaboradores (1996, 2000, 

2004), Ferreira e colaboradores (2002) estudaram os valores organizacionais a partir das 

considerações de Hofstede (1990) de que os valores moldam a cultura, entretanto, são as 

práticas que afetam os membros da organização e diferenciam as organizações.  
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O objetivo principal do estudo conduzido por Ferreira et al. (2002) foi desenvolver e analisar 

as características psicométricas de um instrumento brasileiro destinado a identificar os valores 

e práticas que caracterizam a cultura de uma organização. 

Na versão final do questionário desses autores para a avaliação da cultura e das práticas 

organizacionais, tanto os itens relacionados aos valores, quanto os itens relacionados às 

práticas obtiveram índices de consistência interna. O questionário que envolveu os valores, foi 

composto por 55 itens distribuídos em 4 fatores: Profissionalismo cooperativo, Rigidez na 

estrutura hierárquica, Profissionalismo competitivo e individualista, Satisfação e bem-estar 

dos empregados. O questionário relacionados às práticas organizacionais ficou composto por 

39 itens distribuídos em 3 fatores, denominados de “Práticas de integração externa”, “Práticas 

de recompensa e treinamento” e “Práticas de promoção do relacionamento interpessoal”.  

Considerando-se que para o presente estudo de valores pessoais foram adotados o conceito de 

valores e a teoria de Schwartz (2005) e que tal teoria é empregada em estudos de valores 

organizacionais, adotar-se-á a concepção e mensuração de valores organizacionais de Oliveira 

e Tamayo (2004). 
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2.4 Valores Pessoais, Realização de Valores Pessoais no Ambiente Organizacional (RVP) 

e a Relação Indivíduo-Organização 

Vários estudos, citados em Schneider (1995), têm explorado a relação entre o indivíduo e a 

organização, tais como o de Ivancevich e Matteson, Burk e Descza, que estudaram o fit entre 

personalidade e clima organizacional. Já Krackhardt e Kilduff preocuparam-se com a relação 

de amizade e comportamentos, descobrindo que quando há uma grande diferença de 

comportamentos em um grupo de amigos dentro da organização, esses indivíduos tendem a 

ficar menos satisfeitos no trabalho, sugerindo inclusive, que eles não permanecem na 

organização.  

Outra pesquisa interessante foi conduzida por Vancouver e Schmitt, identificando que se as 

metas dos indivíduos correspondem às da organização, obtêm-se atitudes muito mais 

positivas, além de aumentar a intenção dos indivíduos de permanecerem na empresa 

(SCHNEIDER, 1995). Vários estudos foram feitos sobre a congruência (fit) entre valores 

pessoais e valores organizacionais, como o de O´Reilly, Chatman e Caldwell (1991), no qual 

mostraram que se o fit de valores pessoais e valores organizacionais é alto, os empregados são 

menos propensos a saírem da empresa e sentem-se inclusive mais satisfeitos, comprometidos 

e produtivos. 

De fato, se os valores organizacionais são metas (TAMAYO, 2005), pode-se pensar que as 

pessoas são atraídas por empresas cujos valores organizacionais estão associados a seus 

atributos individuais, tais como os valores pessoais, que representam as metas dos indivíduos 

(SCHWARTZ, 1992). 

Mas, serão as metas, ou seja, as expectativas de se alcançar algo, suficiente para os indivíduos 

permanecerem nas empresas? 

Segundo Schneider, as pessoas só permanecerão nas empresas se realmente realizarem por 

meio das metas organizacionais, as suas próprias metas pessoais. Do contrário, sentirão atrito 

e as deixarão (SCHNEIDER, 1987). As metas organizacionais, por sua vez, são 

conseqüências da personalidade, das atitudes e dos valores do fundador e de todas as pessoas 

que atuam na organização. Tais metas juntamente com a estrutura, os processos e a cultura 

organizacionais são resultantes dos comportamentos dessas pessoas e não causas dos mesmos 

(SCHNEIDER, 1995). 
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Os indivíduos são, portanto, atraídos pela organização porque, de alguma forma, se 

identificaram com ela, provavelmente comparando o que ambos valorizam em comum, 

entretanto poderão descobrir ao longo do tempo de atuação na empresa que não se encaixam, 

e conseqüentemente ter o que Schneider denomina de atrito (attrition), fazendo com que até 

deixem a organização. O atrito acontece quando as expectativas dos indivíduos não são 

correspondidas com a realidade do cotidiano organizacional (SCHNEIDER, 1987, 1995).  

Trabalhos recentes, como o de Amos e Weathington (2008) têm se preocupado em investigar 

a relação entre diferentes dimensões de valores e a intenção de sair da organização. A 

proposta principal do estudo foi mostrar que quanto maior o nível de congruência entre os 

valores dos indivíduos e da organização, maior seria o nível de comprometimento e a 

satisfação profissional e, principalmente, menor a intenção de deixar a empresa.   

Por sua vez, Vroom ressalta que os indivíduos são atraídos pelas organizações nas quais 

acreditam que poderão realizar ou praticar seus valores (SCHNEIDER, 1987). 

Portanto, pode-se pensar, considerando-se a teoria Attraction-Selection-Attrition (ASA) de 

Schneider (1987; 1995), em uma nova medida para entender as relações existentes entre 

indivíduos e organizações, além de valores pessoais em si: a realização dos valores pessoais 

no ambiente organizacional. 
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3 PROBLEMA, HIPÓTESE e OBJETIVOS DE PESQUISA 

3.1 Problema de Pesquisa 

A partir do exposto no referencial teórico, tem-se que:  

a) O indivíduo relaciona-se com o mundo físico e social não apenas como um 

observador, mas como um ator que participa, que toma partido, que se envolve nele, 

que age motivado por metas com o objetivo de alcançá-las e de realizar-se pessoal e 

profissionalmente (TAMAYO, 2005). 

b) Essas metas podem ser entendidas como valores pessoais que servem como princípios 

na vida de um indivíduo (SCHWARTZ, 1992). 

c) As organizações, por sua vez, possuem metas orientadoras das ações dos indivíduos no 

cotidiano organizacional, denominadas de valores organizacionais (TAMAYO, 2005). 

d) As pessoas são atraídas por organizações com as quais acreditam ter alguma 

identificação. Porém, a permanência nas empresas só acontecerá se as expectativas dos 

indivíduos forem correspondidas (SCHNEIDER, 1987, 1995), ou seja, continuarão na 

organização se conseguirem realizar suas metas pessoais (valores pessoais) no 

ambiente organizacional (SCHNEIDER, 1987). 

e) Por sua vez, são os indivíduos que permanecem nas organizações com os seus 

atributos pessoais, tais como valores, que influenciam o ambiente organizacional e 

definem além de sua estrutura, processos e cultura, as metas organizacionais 

(SCHNEIDER, 1987), consideradas por Tamayo (2005), como valores 

organizacionais. 

Propõe-se no presente estudo, a partir de tais considerações, responder ao seguinte problema 

de pesquisa: Qual a influência dos valores pessoais e da realização dos valores pessoais no 

ambiente organizacional (RVP) nos valores organizacionais? 

Sendo: 

Valores Pessoais: “metas desejáveis que variam de importância e servem como princípios na 

vida de um indivíduo” (SCHWARTZ, 2001, p. 55). 
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Realização de valores pessoais no ambiente organizacional (RVP): intensidade com que os 

valores pessoais, entendidos conforme supra, são realizados pelos indivíduos na organização 

onde atuam. 

Valores Organizacionais: são os princípios ou crenças compartilhados pelos empregados e 

que orientam a vida da organização (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004). Podem ser considerados 

como um projeto para a empresa (TAMAYO; GONDIM, 1996). 

 

3.2 Hipótese de Pesquisa 

Segundo Hair et al. (2005), uma hipótese é uma suposição ou proposição sem comprovação 

que tem como objetivo tentar explicar certos fatos ou fenômenos. 

É possível considerar hipóteses direcionais ou não-direcionais. Caso sejam estabelecidas 

relações entre dois grupos ou duas variáveis, a hipótese é denominada de direcional. É muito 

comum encontrar nesse tipo de hipótese termos como “mais do que”, “menos do que”, 

“positivo” ou “negativo”. Como por exemplo: “quanto maior o estresse vivenciado no 

trabalho, maior a probabilidade de um funcionário procurar outro emprego”. As hipóteses 

não-direcionais, sugerem uma diferença ou relação, mas não indicam uma direção para essas 

diferenças ou relações. Ou seja, pode-se supor uma relação significativa entre dois grupos ou 

duas variáveis, mas não é possível dizer se a relação é positiva ou negativa. Um exemplo seria 

“há uma relação entre o comprometimento com o trabalho e a probabilidade de procura de 

outro emprego” (HAIR et al., 2005). 

Considerando que a variável dependente é aquela de se deseja explicar, prever ou controlar e 

a variável independente aquela que exerce influência positiva ou negativa na variável 

dependente (CABANA; DELAHAYE; SERAKAN, 2001), neste estudo propõe-se a seguinte 

hipótese de pesquisa, direcional, a partir do referencial teórico apresentado: 

Existe influência dos valores pessoais e da realização dos valores pessoais no ambiente 

organizacional (RVP) nos valores organizacionais. 
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3.3 Objetivos da pesquisa 

O objetivo geral deste estudo consiste em verificar a influência dos valores pessoais e da 

realização dos valores pessoais no ambiente organizacional (RVP) nos valores 

organizacionais. 

Para atingir o objetivo geral, apresentam-se cinco objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Validar teoricamente os construtos mensurados de valores pessoais e 

de realização de valores pessoais no ambiente organizacional (RVP); 

Objetivo específico 2: Identificar os valores pessoais dos indivíduos, membros das 

organizações pesquisadas; 

Objetivo específico 3: Identificar a realização dos valores pessoais desses indivíduos nos 

respectivos ambientes organizacionais em que atuam; 

Objetivo específico 4: Identificar os valores organizacionais percebidos pelos indivíduos 

como praticados nas organizações em que atuam; 

Objetivo específico 5: Verificar a associação entre valores pessoais (VP), realização dos 

valores pessoais no ambiente organizacional (RVP) e valores organizacionais (VO). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Natureza da Pesquisa 

Segundo Hair et al. (2005), a pesquisa em administração pode ser caracterizada como 

exploratória, descritiva ou causal. 

A pesquisa exploratória é utilizada quando as questões de pesquisa são vagas ou quando 

existem poucas teorias disponíveis para orientação das previsões. O objetivo é conhecer a 

variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere 

(HAIR et al. 2005). 

Para Hair et al. (2005), a pesquisa descritiva em geral é estruturada e especificamente criada 

para medir as características descritas em uma questão de pesquisa, ou seja, não tem 

compromisso de explicar os fenômenos e sim descrever alguma situação.  

A pesquisa causal tem como objetivo testar se um evento causa um outro evento ou não. Uma 

relação causal significa que uma mudança em um evento provoca uma mudança 

correspondente em outro evento, isto é, uma mudança em X - a causa - faz com que ocorra 

uma mudança em Y - o efeito (HAIR et al., 2005). 

Este trabalho caracterizou-se como uma pesquisa descritivo-exploratória. Descritiva porque 

permitiu a descrição de diferentes fenômenos representados por valores pessoais, realização 

de valores pessoais e valores organizacionais. Explorátoria por entender-se que a utilização do 

construto ‘realização de valores pessoais no ambiente organizacional’ é um novo caminho a 

ser explorado no campo de estudo de valores, podendo os resultados suscitar hipóteses para 

estudos futuros. 

 

4.2 Plano Amostral 

De acordo com Hair et al. (2005), além de esclarecer um problema de pesquisa e seus 

objetivos é primordial definir a população-alvo e a estrutura da amostra. 

Uma amostra é um subconjunto pequeno da população e pode ser extraída utilizando-se 

procedimentos probabilísticos e não-probabilísticos (HAIR et al., 2005).  
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O procedimento probabilístico requer que os elementos de uma amostra sejam conhecidos e 

representativos para assim possibilitar a inferência de generalizações de uma população a 

partir de uma amostra. Já no método de amostragem não-probabilística, os elementos da 

amostra não são conhecidos. Nesse caso, o pesquisador usa métodos subjetivos, como sua 

experiência pessoal, conveniência e conhecimento especializado para selecionar os elementos 

da amostra, o que não lhe permite generalizar as descobertas para a população-alvo.  Os tipos 

de amostra não-probabilística são: por conveniência, julgamento, bola-de-neve ou referência 

e, quota (HAIR et al. 2005). 

Nesta pesquisa utilizou-se o procedimento não-probabilístico. E considerou-se que a amostra 

é do tipo ‘conveniência’ (HAIR et al., 2005), uma vez que envolveu empresas que se 

mostraram disponíveis para fazer parte deste estudo e pessoas, membros dessas organizações 

que, espontaneamente, responderam à pesquisa de acordo com seu interesse e disponibilidade. 

Dentre as nove empresas contatadas entre o período de fevereiro a maio de 2009, apenas três 

dispuseram-se a participar da presente pesquisa, aqui denominadas de Alpha, Beta e Gamma, 

apresentadas mais adiante. As duas primeiras são do segmento de tecnologia e a última, do 

segmento de serviço financeiro, totalizando 314 participantes. Os motivos que justificaram a 

não participação das demais foram diversos: disponibilidade de tempo, falta de maturidade da 

própria empresa em envolver-se em temas como o de valores, momento inoportuno por 

estarem aplicando pesquisas internas ou gerente de recursos humanos com pouco tempo de 

empresa. 

Empresa Alpha 

A empresa Alpha é uma empresa norte-americana sediada em Cincinnati, Ohio, EUA, que 

atua no segmento de tecnologia, na área de gestão de relacionamentos, soluções e serviços de 

terceirização de centros de Atendimento ao Cliente e soluções de terceirização de recursos 

humanos (recrutamento e seleção, administração de folha de pagamento e benefícios).  

 

Seu principal serviço está ligado a outsourcing em billing, sendo que gerou a primeira fatura 

para telefonia celular nos EUA, há mais de 20 anos (quando ainda Cincinnati Bell Information 

Systems) e continua produzindo mais de 540 milhões de faturas por ano, para mais de 113 

milhões de usuários, em diversos lugares do mundo. 
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Mundialmente, possui 66.000 funcionários e em São Paulo, onde acontecem as operações 

para a América Latina, possui 250 funcionários. Seus principais clientes são Vivo, Brasil 

Telecom, Telefônica e Orbitel - Colombia. 

O interesse da diretora de Recursos Humanos por esta pesquisa está relacionado à dificuldade 

que vinha tendo de identificar os reais desejos e interesses de seus funcionários, uma vez que, 

segundo ela, tais desejos e interesses têm sido percebidos muitas vezes incoerentes com o 

discurso. Acredita que por  meio da identificação dos valores desses indivíduos, poderá 

direcionar um plano de ação relacionado à retenção mais eficaz de talentos. 

Empresa Beta 

A empresa Beta é uma empresa brasileira, especialializada em serviços e operações para a 

plataforma SAP com 388 funcionários. Iniciou suas atividades em 2001 e é reconhecida no 

mercado de Tecnologia da Informação nas áreas de desenvolvimento, manutenção e suporte 

pós-implementação de soluções. Recebeu da SAP o título de melhor consultoria SAP 

brasileira de 2008. O SAP Awards of Excellence é um prêmio concedido aos parceiros que 

obtêm, segundo critérios pré-estabelecidos, os melhores resultados na Pesquisa Anual de 

Satisfação de Clientes. O grande objetivo da premiação é avaliar e reconhecer o trabalho e o 

atendimento prestado pelas consultorias parceiras que implementam as soluções 

desenvolvidas pela SAP. 

Seus principais clientes são Johnson & Johnson, Perdigão, Embraer, Eleb, Camargo Corrêa, 

Votorantim, Natura, Videolar, Whirlpool, Sanofi-Aventis, Holcim, Itaú e Deutsche Bank. 

Segundo a diretora de Recursos Humanos, este estudo poderia ser muito útil, uma vez que a 

empresa nunca realizou nenhum tipo de pesquisa interna. Para ela, identificar formalmente os 

valores dos indivíduos e os que são percebidos como praticados na organização, será um 

grande avanço para melhor planejar o desenvolvimento das pessoas e ainda rever os processos 

de atração, seleção e retenção desses profissionais. 
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Empresa Gamma 

A empresa Gamma é uma unidade de negócios de uma multinacional francesa que atua no 

segmento de produtos e serviços financeiros. Possui uma expertise de mais de 20 anos no 

segmento financeiro no mercado brasileiro, porém sua estrutura atual vem desde 2007, 

quando reposicionou sua marca e lançou um novo portfólio de produtos. No Brasil essa 

unidade de negócios possui 200 funcionários 

Em 2008, ficou entre as 50 empresas do setor bancário com maior patrimônio e entre as 

primeiras no indicador “Riqueza por empregado”, pelo ranking das 1000 maiores empresas do 

país da revista Exame. 

A concordância de participar da pesquisa foi possibilitar uma visão sobre os valores dos 

funcionários e como são vividos na organização e assim gerar insumos para o alinhamento da 

estratégia de Recursos Humanos e os objetivos do negócio. 

 

4.3 Método de Pesquisa 

As pesquisas podem envolver tanto o método quantitativo, quanto o qualitativo. Os dados 

quantitativos são coletados com números. Os dados qualitativos tendem a ser subjetivos, o 

que significa que um pesquisador ou um administrador deve interpretar o texto (palavras) ou 

imagens que representam a pesquisa. Os dados quantitativos são mais objetivos, uma vez que 

os resultados estatísticos não dependem da opinião do pesquisador (HAIR et al., 2005).  

Ao tratar de estudo de variáveis comportamentais e valores, Tamayo (2005) recomenda a 

utilização da metodologia quantitativa. Como nesta pesquisa o estudo deu-se acerca das 

relações entre diferentes tipos de valores, utilizando-se dados numéricos provenientes de 

questionários e seu tratamento estatístico, adotou-se o método quantitativo. 

 

4.3.1 Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um instrumento de pesquisa formado 

por três questionários: PVQ-40-Importância (Apêndice A), composto por 40 assertivas; 

Realização de Valores Pessoais no Ambiente Organizacional (RVP) (Apêndice A), 
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constituído por 40 assertivas e Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO) 

(Anexo F), contemplando 48 assertivas, além de um bloco de questões relativas a dados 

demográficos. 

O caminho que levou à escolha de cada questionário para composição do instrumento de 

pesquisa será detalhado a seguir. 

 

4.3.1.1 Instrumento de Pesquisa 

Mensuração de valores pessoais e da realização de valores pessoais no ambiente 

organizacional 

A escolha do questionário a ser utilizado para mensuração dos valores pessoais levou em 

conta o fato das assertivas serem passíveis de utilização para mensuração também da RVP, na 

qual as diferenças estariam apenas nas instruções e escala, uma vez que valores pessoais 

costumam ser mensurados por importância, enquanto RVP é medida pela intensidade com que 

as metas são realizadas.  Foram analisadas, então, quatro possibilidades.  

A primeira delas refere-se ao Inventário de Valores Pessoais (SVS), desenvolvido por 

Schwartz (1992), previamente mencionado no referencial teórico e disponível no Anexo A. 

Esse questionário requer que os sujeitos indiquem a importância de cada valor como um 

“princípio orientador em Minha vida” (SCHWARTZ, 2005, p. 31), em uma escala de nove 

pontos, numerada 7 (suprema importância), 6 (muito importante), 5 e 4 (não rotulados), 3 

(importante), 2 e 1 (não rotulados), 0 (não importante), -1 (oposto aos meus valores). 

Schwartz (2005, p. 31-32) justifica-a da seguinte maneira: “Essa escala não simétrica é 

esticada no extremo superior e condensada no extremo inferior porque a pré-testagem 

demonstrou que tal escala mapeia a maneira com que as pessoas pensam nos valores, vendo a 

maioria deles como variando entre medianamente e muito importantes”.  A escala de 9 pontos 

possibilita que os sujeitos expressem sua oposição a valores que eles tentam evitar expressar 

ou promover. Isso é especialmente necessário em estudos interculturais porque pessoas em 

uma cultura ou subcultura podem perfeitamente rejeitar valores de outras culturas.  

Apesar do SVS representar uma ferramenta interessante para mensurar valores pessoais, o 

instrumento é bastante extenso (57 itens), o que dificulta a adesão, considerando-se que, nos 
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dias de hoje, as pessoas não tem tanta disponibilidade de tempo nas empresas para se 

envolverem em pesquisas externas à organização. 

Assim, o segundo instrumento contemplado foi uma versão reduzida do SVS, contendo 10 

assertivas, denominada Short Schwartz´s Value Survey (SVSS), construído e validado por 

Lindeman e Verkasalo (2005), apresentado no Anexo B. Nele, são apresentados aos 

participantes os nomes de cada tipo motivacional, juntamente com exemplos de valores a eles 

relacionados. Esse questionário, assim como o SVS, requer que os sujeitos indiquem a 

importância de cada tipo de valor como um princípio orientador de suas vidas, por exemplo, 

para Universalismo (uma mente-aberta, a beleza da natureza e das artes, da justiça social, um 

mundo em paz, igualdade, sabedoria, união com a natureza, a proteção ambiental).  

Formulação semelhante é utilizada para todos os outros nove tipos de valores, mensurados a 

partir de uma escala de 9 pontos, variando de 0 (contrário a meus princípios), 1 (sem 

importância), 4 (importante) a 8 (de suprema importância). 

Diferentemente do SVS, o SVSS não possui uma versão traduzida e validada no Brasil.  

Tendo isso em vista, considerou-se como terceira opção o PVQ – Portrait Values 

Questionnarie, desenvolvido e validado por Schwartz (2005), apresentado em duas versões, 

uma delas composta por 40 itens e outra por 21 itens. 

O PVQ-40 (Anexo C) descreve objetivos, aspirações ou desejos que implicitamente apontam 

para a importância de um tipo motivacional.  Por exemplo, a assertiva “Pensar em idéias 

novas e ser criativo é muito importante para ela. Ela gosta de fazer as coisas de um jeito 

original”, descreve uma pessoa para quem valores de autodeterminação são importantes. Para 

cada item apresentado, os sujeitos da pesquisa respondem à pergunta: “Quanto essa pessoa se 

parece com você?” As alternativas são: se parece muito comigo, se parece mais ou menos 

comigo, se parece pouco comigo, não se parece comigo, não se parece nada comigo. Pede-se 

aos sujeitos que comparem cada perfil a si mesmos, ao invés de si mesmos ao perfil. Ao 

comparar uma outra pessoa a si mesma, a atenção é dirigida apenas para a pessoa que está 

descrita. Assim o julgamento de semelhança de valores é provavelmente focalizado apenas no 

tipo motivacional subjacente ao perfil. (SCHWARTZ, 2005).  

Em pesquisa realizada por Schwartz et al. (2001), a confiabilidade medida pelos alphas de 

Cronbach para os tipos motivacionais obtidos a partir do PVQ-40 variou de 0,45 

(autodeterminação) até 0,76 (hedonismo e realização).  Em outra pesquisa realizada por 
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Schwartz (2005) referente a 14 amostras de sete países diferentes, os alphas de Cronbach 

médios para cada um dos dez tipos motivacionais estavam próximos ou acima de 0,70, exceto 

tradição (0,47) e autodeterminação (0,60). Outro dado importante é que o PVQ-40 está 

traduzido para o idioma português do Brasil (PORTO, 2005). 

Os itens do PVQ-40 aos quais correspondem os tipos motivacionais estão indicados na  

Tabela 1. 

Tabela 1. Itens do PVQ-40 por tipo motivacional 

Tipos motivacionais Itens 

Conformidade 7, 16, 28, 36 

Tradição 9, 20, 25, 38 

Benevolência 12, 18, 27, 33 

Universalismo 3, 18, 19, 23, 29, 40 

Autodeterminação 1, 11, 22, 34 

Estimulação 6, 15, 30 

Hedonismo 10, 26, 37 

Realização 4, 13, 24, 32 

Poder 2, 17, 39 

Segurança 5, 14, 21, 31, 35 

                   Fonte: Schwartz, 2008 

O PVQ-21 (Anexo D), uma versão sintética do PVQ-40, tem sido empregado mais 

recentemente em pesquisas transculturais em países da Europa (ESS, 2008), na continuidade 

do desenvolvimento da teoria de valores básicos de Schwartz (1992). Porém, não havia 

pesquisa publicada que tivesse validado o instrumento no Brasil até o momento das definições 

do presente estudo. 

É importante salientar que as versões do PVQ perguntam sobre a similaridade com alguém 

cujos objetivos específicos e aspirações (valores) são descritas a cada assertiva. As assertivas 

colocadas dessa maneira dificultaria a mensuração da realização dos valores pessoais (RVP). 

Foi encontrada, então, uma outra versão, no caso, do PVQ-21, adaptada por Almeida (2007), 

traduzida do inglês para o português por meio de um processo de tradução e retro-tradução 

(Anexo E). As assertivas foram reescritas na forma direta, com uma única frase, de modo que 

cada valor representado pudesse ser mensurado segundo uma escala de importância de seis 
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pontos, sendo 6 (fundamental), 5 (muito importante), 4 (importante), 3 (pouco importante), 2 

(muito pouco importante) e 1 (nada importante), segundo a qual os participantes deveriam 

indicar a importância atribuída a cada item de valor como um princípio na vida deles.  

Essas mesmas assertivas poderiam ser utilizadas na mensuração da realização de valores 

pessoais no ambiente organizacional (RVP), utilizando-se uma escala de intensidade, 

entretanto os alphas de Cronbach encontrados para a maioria dos tipos motivacionais, como 

mostra a Tabela 2, são baixos comparativamente aos resultados originais de Schwartz et al. 

(2001) para o PVQ-40. 

     Tabela 2. Alphas de Cronbach da Escala de Valores – PVQ-21 adaptada por Almeida (2007) 

 Alphas PVQ 21  

Almeida, 2007 

Alphas PVQ-40 

Schwartz et al., 2001 

Universalismo 0,511 0,62 

Benevolência 0,474 0,67 

Poder 0,345 0,65 

Realização 0,579 0,76 

Hedonismo 0,561 0,76 

Estimulação 0,509 0,72 

Autodeterminação 0,436 0,45 

Segurança 0,305 0,70 

Conformidade 0,260 0,63 

Tradição 0,463 0,53 

   Fonte: Almeida (2007); Schwartz et al. (2001) 

Tendo em vista o que foi exposto sobre os diversos instrumentos, entendeu-se que, em função 

do PVQ-40 apresentar um menor número de itens comparativamente ao SVS, possuir uma 

versão traduzida para o Brasil e apresentar uma maior confiabilidade, apresentava-se como a 

melhor escolha como ponto de partida para mensuração dos valores pessoais. 

Contudo, foi necessário adaptar as assertivas desse questionário e a sua escala de mensuração. 

O objetivo da adaptação foi facilitar a medida tanto de valores pessoais, por importância, 

quanto a de RVP, por intensidade, como mencionado anteriormente, utilizando-se o mesmo 

conjunto de assertivas. 
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A adaptação das assertivas consistiu em transformar cada perfil em metas, uma vez que os 

valores são assim considerados por Schwartz (1992). Em outras palavras, transformou-se a 

forma indireta de fazer a pergunta em uma forma direta, mantendo-se, diferentemente de 

Almeida (2007), a estrutura original de duas frases em cada assertiva, procurando-se mudar o 

mínimo possível o original. 

Assim, o PVQ-40-Importância requer que os sujeitos indiquem a importância que cada meta 

possui em sua vida, como por exemplo: “Pensar em novas idéias e ser criativo. Fazer coisas 

de maneira própria e original”. As alternativas apresentam-se de acordo com a seguinte 

escala, já adotada por Almeida (2007): 6 (fundamental), 5 (muito importante), 4 (importante), 

3 (pouco importante), 2 (muito pouco importante) e 1 (nada importante).  

Por sua vez, o questionário para medir a realização de valores pessoais no ambiente 

organizacional (RVP) é formado pelas mesmas assertivas do PVQ-40-Importância. Porém, os 

sujeitos indicam o quanto têm conseguido realizar dessas metas na organização na qual 

trabalham. Por exemplo: Para a assertiva, “Pensar em novas idéias e ser criativo. Fazer coisas 

de maneira própria e original”, a pessoa tem de responder a seguinte pergunta: “Quanto você 

realiza desta sua meta na organização?”, escolhendo uma alternativa de acordo com a seguinte 

escala: 6 (totalmente realizado), 5 (muito realizado), 4 (realizado), 3 (pouco realizado), 2 

(muito pouco realizado) e 1 (nada realizado). 

A seleção e verificação da adequação do instrumento aos objetivos da pesquisa e ao público-

alvo são essenciais para o sucesso de qualquer pesquisa. Em geral, nos estudos de valores se 

busca comparar grupos ou indivíduos em relação aos valores que possuem. Verificar a 

equivalência de significados dos valores para diferentes respondentes é essencial, pois 

somente após confirmação de que as pessoas de diferentes grupos compreendem igualmente 

os itens do questionário é que se torna possível a comparação (PORTO, 2005). Assim, a 

adaptação do PVQ-40, dando origem às assertivas que compuseram o PVQ-40-Importância e 

o RVP passou, conforme recomendado por Porto (2005), por uma avaliação semântica. 

Na escolha dos participantes para essa etapa de validação foram consideradas as experiências 

em diversos ramos de atividades como serviços, indústria e comércio. Procurou-se formar um 

grupo heterogêneo em relação ao gênero e à formação para que não houvesse tendência nas 

respostas. Assim, participaram dessa etapa sete voluntários entre administradores, advogados, 

contabilistas, pedagogos e psicólogos. A faixa etária dos participantes variou entre 30 e 40 

anos. Algumas entrevistas foram realizadas por telefone e outras pessoalmente.  
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Os participantes responderam ao PVQ-40-Importância e ao RVP e, em seguida às seguintes 

questões:  

1) As instruções do questionário estão claras? Caso negativo, explique. 

2) As assertivas estão claras? Elas fazem sentido para você? Caso negativo, explique. 

O resultado obtido da avaliação semântica (Apêndice B) mostrou que as instruções e as 

assertivas adaptadas estavam claras para a maioria dos respondentes. 

Decidiu-se ainda, realizar um estudo mais amplo, em uma pequena empresa, nacional, do 

segmento de comércio e serviços, composta de 70 funcionários, que ficou interessada no 

tema, de forma a concluir a avaliação semântica com empregados de outros níveis de 

escolaridade e idades. Pretendia-se investigar melhor como as pessoas entendiam a questão da 

‘realização de metas pessoais no ambiente organizacional’. 

Inicialmente, procedeu-se à aplicação do instrumento auto-preenchível, realizada em uma sala 

de reunião cedida pela própria empresa, com a presença da pesquisadora para, dessa forma, 

captar quaisquer dúvidas que pudessem surgir durante o processo. Entretanto, não foi 

levantada nenhuma dúvida em relação ao objetivo, instruções e assertivas do instrumento. 

Uma segunda etapa visou aprofundar e esclarecer quanto os funcionários entendiam a 

pergunta proposta no questionário RVP e a escala oferecida para respondê-la após a leitura de 

cada assertiva. Para tanto, foram realizadas entrevistas individuais, como demonstra o 

Apêndice C, com 18 funcionários dessa mesma empresa-piloto. Considerou-se um grupo 

heterogêneo em relação ao gênero, formação e estado civil para que ter um espectro mais 

amplo de respostas, reduzindo-se eventual vieses de respostas. A área de atuação dos 

participantes foi composta de técnicos, analistas, supervisores e gerentes. A faixa etária dos 

participantes variou entre 25 e 50 anos.  

Os participantes tinham de responder às seguintes questões:  

1) Em relação à pergunta “Quanto você realiza desta SUA meta NESTA 

ORGANIZAÇÃO”,  qual foi o seu raciocínio para responder essa questão? Em que 

exatamente pensou antes de respondê-la? 
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2) Você se recorda de ter respondido alguma questão na qual uma determinada meta 

tinha pouca importância para você e em contrapartida você a realizava muito? Se 

houve essa situação, o que exatamente você pensou quando respondeu? Justifique. 

3) Você se lembra de ter considerado muito importante ou fundamental determinada 

meta e em contrapartida a realizava pouco? O que pensou quando respondeu esse tipo 

de questão? Justifique. 

De uma forma geral, os participantes atribuíram à empresa a responsabilidade de realizarem 

os seus valores pessoais, ou seja, entenderam que realizam os seus valores pessoais quando a 

empresa proporciona oportunidades para que isto ocorra. Por exemplo, em relação à pergunta 

2, na qual se investigaram situações nas quais o funcionário indicava pouca importância a 

determinadas metas pessoais, mas as realizava muito, encontramos respostas como “tenho de 

realizá-las porque está relacionado ao meu cargo”, “realizo porque é minha responsabilidade”, 

“realizo porque é uma necessidade”, “tenho que fazer para ajudar o grupo”, “tem coisas que 

têm de ser feitas”, “realizo muito por um pedido do meu gestor ou qualquer outra pessoa da 

empresa”, “realizo porque a empresa solicita”, “existem regras e temos de seguir a hierarquia 

e o que é importante para a empresa”, “realizo se determinado valor faz parte da filosofia da 

empresa”, “realizo por obrigação ou por uma norma”, “realizo por questão de ética e postura 

profissional e por uma demanda da empresa”. Em relação à pergunta 3, na qual investigamos 

as metas que são muito importantes ou fundamentais aos participantes, mas que realizam 

pouco, encontramos as seguintes respostas: “realizo pouco por falta de oportunidades, porque 

surgem outras prioridades”, “realizo pouco por falta de aceitação do grupo ou da empresa”, 

“realizo por submissão”, “realizo pouco por falta de ferramentas e recursos”, “realizo pouco 

porque atendo a dinâmica da empresa”, “realizo pouco porque tenho limitações, pois algo está 

me impedindo de realizar”. 

O resultado obtido mostrou que os participantes não encontraram dificuldade de entendimento 

sobre o que seria realizar as metas pessoais no ambiente organizacional, mas ao mesmo 

tempo, sentiram-se muitas vezes, angustiados e surpresos, ao perceberem que às vezes não 

conseguiam realizar no dia-a-dia da empresa metas pessoais às quais davam valor, levantando 

a possibilidade dos respondentes, em função disso, viesarem, eventualmente as respostas, ou 

seja, não responderem o que, de fato, acontecia, por ser de certa forma, conflitante.  

No entanto, decidiu-se pela manutenção da apresentação das escalas em paralelo, como um 

primeiro estudo exploratório de mensuração desse construto. 
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Mensuração de Valores Organizacionais 

Como já foi visto no referencial teórico, três instrumentos foram validados no Brasil para a 

pesquisa de valores organizacionais. O primeiro refere-se à Escala de Valores 

Organizacionais – EVO (TAMAYO; GONDIM, 1996). O segundo instrumento proposto foi 

de Tamayo, Mendes e Paz (2000) denominado IVO – Inventário de Valores Organizacionais, 

contemplando-se a teoria de valores culturais de Schwartz (1999). O terceiro instrumento foi 

construído e validado por Oliveira e Tamayo (2004), denominado IPVO – Inventário de Perfis 

de Valores Organizacionais. O IPVO foi construído a partir da teoria de valores básicos de 

Schwartz (1992), considerando-se a estrutura e o conteúdo motivacional de valores pessoais, 

constituída pelos dez tipos motivacionais de valores e duas dimensões bipolares. Este 

questionário ficou composto por 48 itens distribuídos em oito fatores: Realização, 

Conformidade, Domínio, Bem-estar, Tradição, Prestígio Organizacional, Autonomia e 

Preocupação com a coletividade, os quais foram relacionados com tipos motivacionais de 

primeira e segunda ordem. 

Nesse inventário, os respondentes devem responder à seguinte pergunta: “Quanto esta 

organização aqui descrita se parece com aquela na qual você trabalha?” (OLIVEIRA; 

TAMAYO, 2004, p. 134), utilizando as seguintes alternativas de resposta: 1 – É muito 

parecida com minha organização; 2 – É parecida com minha organização; 3 – É mais ou 

menos parecida com minha organização; 4 – É pouco parecida com minha organização; 5 – 

Não se parece com minha organização; 6 – Não se parece nada com minha organização. Os 

autores empregaram perfis de organizações da mesma forma que Schwartz et al. (2001) 

fizeram na elaboração do PVQ-40, no qual provocavam a comparação do respondente com 

um perfil de pessoa. 

O instrumento de mensuração dos valores organizacionais escolhido para o presente estudo 

foi o Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO) de Oliveira e Tamayo (2004), 

uma vez que tem por base a teoria de valores pessoais de Schwartz (1992), que também 

fundamenta a escala de valores pessoais e de RVP e por apresentar coeficientes de 

confiabilidade entre 0,75 e 0,87 (Alpha de Cronbach), considerados satisfatórios, como 

mostra a Tabela 3. 
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Tabela 3. Fatores do IPVO, Correspondência com os Tipos Motivacionais de Valores, Metas 
dos Valores Organizacionais e Coeficientes Alpha de Cronbach 

Fatores - 
Valores 

Organizacionais 

Correspondência 
com tipos 

motivacionais 

Correspondência 
com tipos de 

valores de segunda 
ordem (pólos) 

 

Metas 

 

Alpha de 
Cronbach 

Autonomia 
Autodeterminação 
Estimulação        

Abertura à Mudança 
Oferecer desafios e variedade no 
trabalho, estimular a curiosidade, 
a criatividade e a inovação. 

0,87 

Bem-estar Hedonismo Abertura à Mudança 
Promover a satisfação, o bem-
estar e a qualidade de vida no 
trabalho. 

0,87 

Realização Realização Autopromoção 
Valorizar a competência e o 
sucesso dos trabalhadores. 

0,80 

Domínio Poder Autopromoção 
Obter lucros, ser competitiva e 
dominar o mercado. 

0,80 

Prestígio Poder Autopromoção 

Ter prestígio, ser conhecida e 
admirada por todos, oferecer  
produtos e serviços satisfatórios 
para os clientes. 

0,81 

Tradição Tradição Conservação 
Manter a tradição e respeitar os 
costumes da organização 

0,75 

Conformidade Conformidade Conservação 

Promover a correção, a cortesia e 
as boas maneiras no trabalho e o 
respeito às normas da 
organização. 

0,75 

Preocupação 
com a 
coletividade 

Benevolência 
Universalismo 

Autotranscendência 

Promover a justiça e a igualdade 
na organização, bem como a 
tolerância, a sinceridade e a 
honestidade. 

0,86 

Fonte: Oliveira e Tamayo (2004)  

Os itens do IPVO que correspondem a cada fator estão indicados na Tabela 4. 

Tabela 4. Itens do IPVO por tipo motivacional após análise de dados 

Valores Organizacionais Itens 

Realização 36, 04, 08, 20, 24 
Conformidade 27, 17, 28, 11, 34, 41, 43 
Domínio 18, 37, 45, 42, 10, 39 
Bem-estar do Empregado 32, 09, 14, 22, 48, 05 
Tradição 31, 12, 19, 47, 06 
Prestígio 25, 35, 07, 33 
Autonomia 30, 23, 13, 29, 40, 26, 01, 46 
Preocupação com a Coletividade 03, 16, 38, 44, 15, 21, 02 

                   Fonte: Oliveira e Tamayo (2004) 
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4.3.1.2 Técnica de Aplicação do Instrumento de Pesquisa 

Decidiu-se disponibilizar o instrumento formado pelos três questionários e questões para 

levantar o perfil do respondente, via website, pois foi considerado que o acesso à tecnologia 

integra o dia-a-dia dos funcionários nas organizações atuais e assim possibilitaria mais 

privacidade e praticidade no preenchimento dos questionários. Além disso, possibilitou criar 

dispositivos que obrigaram as pessoas a não pularem questões, o que reduziu a incidência de 

dados faltantes. 

O link de acesso foi ‘www.valoreshumanos.net’, tendo sido criado login e senha de acesso, 

igual para todos os respondentes. 

As empresas que participaram do presente estudo, adotaram, segundo sugestão da 

pesquisadora, um formato de comunicação semelhante para informar, envolver e motivar os 

funcionários a participarem da pesquisa. 

Os comunicados enviados foram uma carta-convite (Apêndice D) e um email. A carta-convite 

informava o objetivo da pesquisa, prazo para preenchimento, sigilo das respostas, tempo de 

preenchimento dos questionários e finalmente informações sobre quando receberiam um 

email com link, login e senha de acesso à pesquisa.   

A empresa Gamma foi a que mais fez acompanhamento em prol da participação e, 

conseqüentemente, obteve o maior número de respostas como mostra a Tabela 5. Além dos 

dois comunicados sugeridos, enviou e-mails aos gestores, para que estes envolvessem seus 

funcionários a participarem da pesquisa . Outra estratégia de comunicação adotada foi o envio 

semanal de correios eletrônicos, informando a quantidade de funcionários por área que 

responderam a pesquisa, estimulando certa competição, que fazia com que os funcionários se 

engajassem ainda mais.  

                                                             Tabela 5 – Participação por empresa  

  
Total de 

empregados 
Total de 

Respondentes Percentual   
 Alpha 250 75 30 % 
  Beta 388 100 25,7 % 
  Gamma 250 139 55,6 % 
  Total  314  

                       Fonte: Dados da Pesquisa 
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Realizou-se a pesquisa entre os meses de maio e agosto do ano de 2009, como mostra o  

Quadro 2. 

Quadro 2 – Período de Aplicação da Pesquisa 

Empresa Período / 2009 

Alpha 19/05 a 02/06 

Beta 22/06 a 13/07 

Gamma 15/07 a 07/08 

                                     Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4.4 Tratamento de Dados 

O tratamento dos dados obtidos mediante os questionários já referenciados foi realizado por 

meio de estatísticas mono, bi e multivariada, após a preparação do banco de dados, conforme 

descrito a seguir. 

 

4.4.1 Preparação do banco de dados 

O pesquisador deve examinar os dados para certificar-se de sua validade. O processo de 

preparação envolveu, além da verificação da entrada de dados, análise e tratamento de dados 

faltantes e extremos (HAIR et al., 2005), cuidados recomendados por Schwartz (ESS, 2008) 

como a exclusão de casos com viés de discriminação de resposta. 

4.4.1.1 Tabulação e verificação de entrada de dados 

Os dados coletados via website foram exportados para uma planilha do software Microsoft 

Office Excel 2003 e a entrada de dados feita no programa estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 13.0. 

4.4.1.2 Análise de dados faltantes 

Segundo Hair et al. (2005), os dados faltantes podem ter impacto sobre a validade das 

descobertas e, portanto, devem ser identificados e o problema, resolvido. 
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Os resultados da análise dos dados faltantes do questionário de valores pessoais e de (RVP) 

mostram que tanto os dados demográficos quanto as assertivas relacionadas aos dois 

questionários apresentaram 100% de respostas válidas. Já a análise dos dados faltantes do 

questionário de valores organizacionais mostrou que 48 participantes deixaram de responder o 

bloco inteiro de assertivas e por isso foram excluídos. O percentual de dados faltantes da 

empresa Alpha foi 11%, da empresa Beta, 23% e da empresa Gamma, 12%, ficando a amostra 

reduzida para 266 casos.   

4.4.1.3 Análise de questionários com viés de discriminação de resposta 

Segundo o que é recomendado pela European Social Survey no que se refere aos estudos de 

valores humanos (ESS, 2008), foram excluídos os participantes que utilizaram uma mesma 

resposta em mais de 80% das assertivas, como mostram as Tabelas 6, 7 e 8.  

Tabela 6 – Análise de casos por questionário com viés de discriminação – Empresa Alpha 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            
                                              Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

 

 

 

Empresa Alpha 

Caso 

Qtde  
respostas 

iguais Percentual Questionário 
73 40 100% RVP 
65 48 100% IPVO 
59 48 100% IPVO 
20 48 100% IPVO 
15 48 100% IPVO 
60 47 98% IPVO 
70 38 95% RVP 
65 38 95% RVP 
54 38 95% RVP 
54 38 95% PVQ 
1 45 94% IPVO 
75 37 93% RVP 
8 40 83% IPVO 
52 39 81% IPVO 
51 39 81% IPVO 
35 39 81% IPVO 
59 32 80% RVP 
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Tabela 7 – Análise de casos por questionário com viés de discriminação – Empresa Beta 

  

                        

 

 

 

 
 

  
          
 
        Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela 8 – Análise de casos por questionário com viés de discriminação – Empresa Gamma 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Portanto, retirando-se os casos que apareceram em mais de um questionário, a amostra ficou 

reduzida para 231 respondentes. 

Empresa Beta 

Caso 

Qtde  
respostas 

iguais Percentual Questionário 
13 48 100% IPVO 
41 40 100% PVQ 
41 40 100% RVP 
41 48 100% IPVO 
58 40 100% PVQ 
58 40 100% RVP 
28 36 90% RVP 
53 43 90% IPVO 
20 32 80% RVP 

Empresa Gamma 

Caso 

Qtde  
respostas 

iguais Percentual Questionário 
94 48 100% IPVO 
139 39 97% RVP 
67 46 96% IPVO 
131 45 94% IPVO 
1 37 92% RVP 
1 36 90% PVQ 
67 36 90% RVP 
87 43 89% IPVO 
23 42 87% IPVO 
113 35 87% PVQ 
20 34 85% RVP 
41 41 85% IPVO 
37 40 83% IPVO 
110 40 83% IPVO 
50 33 82% PVQ 
30 32 80% RVP 
51 32 80% PVQ 
53 32 80% RVP 
100 32 80% RVP 
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4.4.1.4 Identificação de observações atípicas 
 
Segundo Hair et al. (2005), observações atípicas ou pontos extremos correspondem a um ou 

mais valores distintamente diferentes dos valores dos outros respondentes. Assim como os 

dados faltantes, os pontos extremos podem ter impacto sobre a validade das descobertas do 

pesquisador e, portanto, devem ser identificados e tratados.  

 

Aqueles autores mencionam três características de pontos extremos : 1) podem resultar de 

erros na coleta de dados ou na entrada de dados, 2) de uma observação precisa que representa 

as verdadeiras características da população e 3) de valores únicos apresentados pelo 

respondente, mas sem uma razão aparente. 

 

Para identificar observações atípicas, Hair et al. (2005) sugerem que o valor do escore-padrão 

varie de ±3 a ±4, desde que o tamanho da amostra seja maior do que 80 observações. 

 

A Tabela 9 ilustra o resultado desse procedimento, para o qual foram adotados os valores ±3 

para o escore-padrão. Apesar de terem sido consideradas as três empresas (Alpha, Beta e 

Gamma) e os três questionários (valores pessoais, realização de valores pessoais no ambiente 

organizacional e valores organizacionais), somente a empresa Gamma apresentou 

observações atípicas acima de 20% das respostas, especificamente no instrumento de valores 

organizacionais. Tais respondentes, por sua vez, já tinham sido excluídos por critérios 

anteriores, permanecendo a amostra total com 231 casos válidos, sendo 54 da empresa Alfa, 

71 da Beta e os demais 106 profissionais da Gamma. 

Tabela 9. Identificação de observações atípicas 

 
 
 
 
 
                                                      
 
                                                     Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

Gamma 

Caso Qtde % Questionário 

94 17 35 IPVO 

67 15 31 IPVO 

20 11 23 IPVO 



63 

 

4.4.2 Técnicas Estatísticas Uni, Bi e Multivariada 
 
A validação dos instrumentos (PVQ-40-Importância, RVP e IPVO) foi feita mediante a 

validação da estrutura teórica que os embasam, lançando-se mão da técnica de estatística 

multivariada denominada Multidimensional Scaling (MDS), conforme orientação de Schwartz 

(1992) e também de Bilsky (2009), que não recomendam a análise fatorial quando se parte da 

teoria de valores básicos. 

 

A estatística univariada foi utilizada para caracterização da amostra, empregando-se cálculos 

de freqüência e média, bem como para o cálculo dos tipos motivacionais de primeira e 

segunda ordens, no caso de Valores Pessoais, Realização de Valores Pessoais e Valores 

Organizacionais (quando também se calculou o desvio-padrão). 

 

A estatística bivariada foi considerada no cálculo de correlações, como um primeiro passo da 

análise de regressão linear. Esta última, por sua vez, multivariada, foi empregada para  

responder ao objetivo geral do estudo. Ambas serão mais detalhadas na seqüência. 

 

4.4.2.1 Correlação Bivariada de Pearson e Regressão Linear Múltipla 

A correlação e a regressão são técnicas associativas que ajudam a determinar se há uma 

relação coerente e sistemática entre duas ou mais variáveis. Há quatro conceitos básicos a 

respeito das relações entre variáveis (HAIR et al., 2005): 

1. Presença: avalia se existe uma relação sistemática entre duas ou mais variáveis. Caso 

seja encontrada uma significância estatística entre elas, há uma relação presente. 

2. Natureza das relações: refere-se ao modo como as variáveis se relacionam umas com 

as outras. Essa relação pode ser linear ou não-linear. Uma relação linear é uma 

associação que pode ser descrita por uma reta. Uma relação não-linear é melhor 

descrita por uma curva e é denominada de curvilínea.  

3. Direção: A direção de uma relação pode ser positiva ou negativa. Neste último caso, 

se uma cresce, a outra decresce. 
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4. Força de associação: As variáveis podem estar associadas desde leve, quase 

imperceptível até muito forte, como mostra o Quadro 3, o que é determinado pelo 

coeficiente de correlação.  

Quadro 3 – Força de Associação 

Variação do coeficiente Força de associação 

± 0,91 - ± 1,00 Muito forte 

± 0,71 - ± 0,90 Alta 

± 0,41 - ± 0,70 Moderada 

± 0,21 - ± 0,40 Pequena mas definida 

± 0,01 - ± 0,20 Leve, quase imperceptível 
                                  Fonte: Hair et al. (2005, p.312) 

A análise de correlação bivariada mostra se duas variáveis estão associadas linearmente, com 

que força e direção. Quando as variáveis são métricas, calcula-se o coeficiente de Pearson 

(como neste estudo, onde VP, RVP e VO são medidas por escalas consideradas intervalares). 

No entanto, não há uma definição sobre qual variável influencia ou é influenciada pela outra, 

que requer a análise de regressão. A definição de quem é a variável dependente e 

independente deve estar sustentada por um referencial teórico, como no caso deste estudo, que 

leva em consideração as teorias de Schwartz (1992), de Schneider (1985) e de Oliveira e 

Tamayo (2004) para estabelecer os valores organizacionais como variável dependente e os 

valores pessoais, bem como a realização de valores pessoais no ambiente organizacional, 

como variáveis independentes, conforme exposto no Capítulo 3.  

Os propósitos fundamentais da análise de regressão múltipla são (1) prever a variável 

dependente a partir de um conjunto de variáveis independentes e, (2) comparar dois ou mais 

conjuntos de variáveis independentes para verificar o poder preditivo de cada variável 

estatística, determinando qual a melhor combinação, ou seja, qual o melhor conjunto de 

variáveis independentes na predição de uma variável dependente – que é o principal interesse 

deste estudo, ao tentar encontrar modelos de regressão relacionando os valores 

organizacionais com valores pessoais e com realização de valores pessoais no âmbito 

organizacional.  

Em qualquer caso, a previsão do modelo selecionado deve demonstrar significância estatística 

e prática. Para verificar se o modelo selecionado é estatisticamente significativo devem ser 

considerados os seguintes passos (HAIR et al., 2005): 
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1. Avaliação da significância estatística do modelo de regressão: é feita mediante a  

estatística F, que compara a quantidade de significância explicada com a variância 

não-explicada. Se o modelo não for significante, em geral, a 0,05, então as relações 

podem ser apenas obra do acaso. 

2. Avaliação da força de associação linear: para verificar a força de associação entre a 

variável dependente e as diversas variáveis independentes usa-se o  R² múltiplo, 

também chamado de coeficiente múltiplo de determinação ou medida de adequação do 

modelo. O R² múltiplo varia de 0 a +1 e representa a quantidade de variação na 

variável dependente explicada pelas variáveis independentes combinadas. Quanto 

maior o R², maior a indicação de uma relação forte entre as variáveis independentes do 

modelo e a dependente. 

3.  Avaliação da força da relação: a medida da variância explicada por cada uma das 

variáveis independentes e a dependente em um dado modelo é feita pelo coeficiente 

padronizado (beta), que já parte das variáveis padronizadas, permitindo a comparação 

entre diferentes escalas de medida. É preciso que esse coeficiente também seja 

estatisticamente significante, do contrário, a variável independente não comparece 

como um bom indicador da variável dependente. 

Seguindo-se esses passos, é possível responder às principais questões que envolvem a análise 

de regressão múltipla, que são: “Existe uma relação [estatisticamente significativa] entre a 

variável dependente e a independente?”, “Se existe, qual a sua força?”, “A relação é positiva 

ou negativa?” e “Se há relação, qual a melhor maneira de descrevê-la?” (HAIR et al., 2005, p. 

328). 

4.4.3 Premissas para a análise de Regressão Múltipla  

Segundo Hair et al. (2005), o tamanho da amostra em regressão múltipla talvez seja o 

elemento mais influente sob o controle do pesquisador no planejamento da análise. 

Neste estudo adotou-se as condições apresentadas por Tabachnick e Fidell (DANCEY ; 

REIDY, 2006) para o tamanho da amostra requerida para a realização de regressão múltipla 

(N):  

N≥ 50 + 8M 
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Considera-se ‘M’  o número de variáveis independentes ou explicativas. A presente pesquisa 

possui oito variáveis explicativas, sendo 4 de valores pessoais (segunda ordem) e 4 de 

realização de valores pessoais (de segunda ordem) no ambiente organizacional (RVP), 

portanto: 50 + (8 * 4) = 50 + 32 = 82 participantes para testar cada conjunto de variáveis 

independentes. Este número não foi possível atingir por empresa (a menos da empresa 

Gamma, que resultou após a depuração dos dados, em 106 respondentes). Optou-se por 

realizar as análises de regressão a partir da amostra final, composta por 231 respondentes, de 

forma a aumentar a probabilidade de uma relação significante ser encontrada, se ela existir de 

fato (poder, segundo HAIR et al., 2005) e permitir o emprego do método Stepwise. Em 

relação ao método de regressão, todavia, preferiu-se utilizar inicialmente o padrão 

combinatório, uma vez que no Stepwise, segundo Hair et al. (2005), pode haver sérios 

problemas quando existe moderada ou forte associação entre as variáveis, o que ocorre tanto 

entre VP e entre RVP. Ao final, porém, observou-se que o melhor modelo obtido pela 

combinatória coincidiu com aquele definido pelo método Stepwise. 

Portanto, além do tamanho da amostra, é importante atentar para a associação entre as 

variáveis independentes, denominada de colinearidade. A melhor situação em uma regressão 

ocorre quando as variáveis explicativas têm correlações altas com a variável dependente, e as 

variáveis independentes não se apresentam correlacionadas ou fracamente associadas. Quando 

este último caso não ocorre, isto é, as variáveis independentes encontram-se altamente 

correlacionadas umas com as outras, medindo muito da mesma coisa, diz-se que há 

multicolinearidade (quando se tratam de mais de duas variáveis independentes).  

A maneira mais simples de identificar-se a multicolinearidade é um exame da matriz de 

correlações para as variáveis independentes. Dancey e Reidy (2006) consideram coeficientes 

de correlação de 0,8, enquanto Hair et al. (2005) mencionam coeficientes de 0,7 entre as 

independentes como sinal de multicolinearidade. No entanto, essas associações podem ser 

menores, dependendo do método utilizado na regressão, conforme comentado para o 

Stepwise.   

No presente estudo, lançou-se mão de duas medidas bastante empregadas para avaliar o grau 

de associação entre duas ou mais variáveis em um modelo de regressão: (1) o valor de 

tolerância e (2) o fator de inflação de variância (VIF). Essas medidas indicam, de formas 

opostas, quanto cada variável independente é explicada pelas demais variáveis independentes. 

Tolerância é a quantia de variabilidade da variável independente selecionada não explicada 
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pelas outras variáveis independentes, enquanto o VIF mede as correlações entre elas (ou seja, 

quanto da variância é explicada). Um valor de referência comum é uma tolerância de 0,10, o 

que corresponde a um valor VIF acima de 10) (HAIR et al.,2005). 

Para garantir que os resultados obtidos (modelos de regressão) fossem realmente 

representativos da amostra e, de fato, significativos, fez-se a verificação de dados influentes 

das três outras suposições da análise de regressão, a saber (HAIR et al., 2005) : 

1. Linearidade do fenômeno medido; 

2. Normalidade da distribuição dos termos de erro (resíduos);  

3. Homoscedasticidade ou variância constante dos termos de erro. 

Linearidade 

Foi avaliada por meio de um gráfico de resíduos (diferença entre o valor estimado pelo 

modelo de regressão e o valor observado, isto é, atribuído pelos respondentes da amostra) 

plotados em relação aos valores previstos da variável dependente, procurando-se por uma 

inexistência de tendências como, por exemplo, um padrão curvilíneo (HAIR et al., 2005).  

Normalidade da distribuição dos termos de erro 

Para verificar a não-violação da suposição da normalidade das variáveis independentes e 

dependente, foi empregado o gráfico de probabilidade normal dos resíduos, no qual uma reta 

diagonal e os resíduos padronizados são comparados. Caso a distribuição de resíduos se 

aproxime da normal, a normalidade da distribuição está assegurada (HAIR et al.,2005). 

Também foram verificados os pontos extremos (casos) que podem levar a um valor de resíduo 

padronizado acima de 3 em valor absoluto. Com erros normalmente distribuídos, os resíduos 

devem estar fora desses limites não mais do que 5% dos casos (HAIR et al., 2005).  

Homoscedasticidade ou variância constante do termo de erro 

Foi utilizada novamente a representação gráfica dos resíduos padronizados em função dos 

valores dependentes previstos e a sua comparação com o gráfico nulo, no qual os pontos 

encontram-se dispersos, sem a presença de tendências tais como formas triangulares ou de 

diamante, que representariam heteroscedasticidade (HAIR et al. 2005).  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados a seguir, estão organizados de acordo com os objetivos específicos 

definidos no Capítulo 3. Contudo, primeiramente, apresentar-se-á a caracterização da amostra, 

e, em seguida, a validação teórica dos construtos mensurados que compuseram o instrumento 

de pesquisa. 

 

5.1 Caracterização da amostra  
 
Como já mencionado no item de Coleta de Dados, a amostra inicial deste estudo foi composta 

por 314 participantes de três empresas multinacionais, duas do segmento de tecnologia e uma 

de serviços financeiros, denominadas nesta pesquisa de Alpha, Beta e Gamma. Após a 

depuração da base de dados, a amostra foi reduzida para 231 registros (73,5% da população). 

 

A caracterização será apresentada para a amostra final, bem como por empresa, segundo os 

diversos dados demográficos levantados, conforme pode ser observado nas tabelas a seguir. 

 

Como se nota na Tabela 10, as três amostras mostraram-se equilibradas na questão de gênero, 

sendo que no total, 46% dos respondentes são do sexo feminino e 54% do sexo masculino. 

Tabela 10 – Caracterização da Amostra - Sexo 

Feminino Masculino Total 

  Freqüência % Freqüência % Freqüência % 

Alpha 30 55,6 24 44,4 54 100 

Beta 24 33,8 47 66,2 71 100 

Gamma 52 49,1 54 50,9 106 100 

Total 106 46% 125 54% 231   
          Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação à faixa etária (Tabela 11), a predominância nas três amostras foi de respondentes 

entre 26 e 30 anos. Na empresa Alpha o percentual foi de 37%, na Beta, 32,4% e, na empresa 

Gamma, 33%. É uma população jovem, que tem como características principais, segundo 

depoimento dos profissionais da área de Recursos Humanos das respectivas empresas, buscar 

uma ascensão profissional de curto e médio prazos. 
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Tabela 11 – Caracterização da Amostra – Faixa Etária 

Alpha Beta Gamma Total 

Faixa Etária Freqüência % Freqüência % Freqüência % Qtde % 
Abaixo de 20 

anos 2 3,7 3 4,2 0 0,0 5 2,2 

de 20 a 25 anos 10 18,5 20 28,2 25 23,6 55 23,8 

de 26 a 30 anos 20 37,0 23 32,4 35 33,0 78 33,8 

de 31 a 35 anos 9 16,7 10 14,1 23 21,7 42 18,2 

de 36 a 45 anos 13 24,1 13 18,3 18 17,0 44 19,0 

de 46 a 55 anos 0 0,0 2 2,8 5 4,7 7 3,0 

Total 54 100 71 100 106 100 231 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Como neste estudo as empresas pesquisadas pertencem a segmentos distintos, a análise da 

caracterização por departamento foi realizada separadamente. Na Tabela 12, constata-se que 

na empresa Alpha, 51,9% dos respondentes estão concentrados no departamento de 

Tecnologia da Informação. 

 

Tabela 12 – Caracterização da Amostra – Departamento – Empresa Alpha 

Alpha 

Departamento Freqüência % 

Tecnologia da Informação 28 51,9 

Administrativo-Atendimento ao Cliente 6 11,1 

Administrativo-Comercial 4 7,4 

Administrativo-Informática 4 7,4 

Administrativo-Recursos Humanos 8 14,8 

Administrativos 3 5,6 

Diretoria 1 1,9 

Total 54 100 
                         Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Já na empresa Beta (Tabela 13), o maior número de respondentes está no departamento de 

Consultoria (69%). Tanto nessa área de Consultoria como na área de Tecnologia da 

Informação da empresa Alpha, encontram-se profissionais denominamos de especialistas. 
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Tabela 13 – Caracterização da Amostra – Departamento – Empresa Beta 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Dados da Pesquisa                          

 

Na empresa Gamma, como pode ser observado na Tabela 14, a distribuição dos respondentes 

por departamento se deu de forma mais homogênea. É importante salientar que, 

especificamente no departamento de Diretoria-Comercial, onde o percentual é aparentemente 

baixo (0,9%), esse número representa 100% da área. Outra informação importante é que para 

a empresa Gamma não foi possível fazer separação por Líderes, como ocorreu na empresa 

Alpha e Beta, uma vez que a mesma teve algumas experiências anteriores de pesquisa não tão 

bem sucedidas, em que a discriminação provocou retaliações.  

 

Tabela 14 – Caracterização da Amostra – Departamento – Empresa Gamma 

Gamma 

Departamento Freqüência % 
Diretoria-Comercial 1 0,9 
Diretoria-Financeira 23 21,7 
Diretoria-Marketing 17 16,0 
Diretoria-Risco 17 16,0 
Diretoria-Tecnologia da Informação 25 23,6 
Jurídico e Recursos Humanos 23 21,7 
Total 106 100 

                          Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto ao grau de instrução (Tabela 15), predominou o ensino superior (3º grau completo), 

nas três empresas, sendo 44,4% dos respondentes na empresa Alpha, 57,7% na empresa Beta 

e 41,5% na empresa Gamma. 

Beta 

Departamento Freqüência % 

Administrativo-Comercial 2 2,8 

Administrativo-Financeiro 4 5,6 

Administrativo-Infraestrutura 1 1,4 

Administrativo-Marketing 2 2,8 

Administrativo-Recursos Humanos 9 12,7 

Administrativo-Soluções 1 1,4 

Consultoria 49 69,0 

Líderes 3 4,2 

Total 71 100 



71 

 

Tabela 15 – Caracterização da Amostra – Grau de Instrução 

         

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação aos cargos (Tabela 16), o ‘técnico’ foi o que predominou nas três empresas. Na 

empresa Alpha, o técnico tem como atividades principais desenvolver e operacionalizar o 

sistema de billing (faturamento), na Beta, faz atividades de consultor e programador e, na 

empresa Gamma, exerce a função de especialista ou supervisor.  

 

Tabela 16 – Caracterização da Amostra – Cargo 

  Alpha Beta Gamma Total 

Cargo Freqüência % Freqüência % Freqüência % Qtde % 
Diretor 2 3,7 4 5,6 5 4,7 11 4,8 
Gerente 14 25,9 6 8,5 17 16,0 37 16,0 
Supervisor 5 9,3 1 1,4 7 6,6 13 5,6 
Coordenador 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Técnico 13 24,1 20 28,2 48 45,3 81 35,1 
Administrativo 4 7,4 9 12,7 0 0,0 13 5,6 
Operacional 8 14,8 8 11,3 18 17,0 34 14,7 
Estagiário 3 5,6 3 4,2 2 1,9 8 3,5 
Outros 5 9,3 17 23,9 9 8,5 31 13,4 
Terceiro 0 0,0 3 4,2 0 0,0 3 1,3 
Total 54 100 71 100 106 100 231 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pode-se observar ainda na Tabela 16, que o cargo classificado como ‘outros’ obteve um 

número razoável de respondentes, principalmente na empresa Beta. Segundo profissionais da 

área de Recursos Humanos, que foram contatados para esclarecer essa questão, 9,3% dos que 

se classificaram assim na empresa Alpha e os 23,9% da Beta, foram representados pelos 

Consultores, uma vez que os mesmos não se identificaram como técnicos. Já os 8,5% da 

empresa Gamma foram representados por advogado, ouvidor, trader e auditor. Esses últimos 

são considerados pela empresa Gamma no mesmo nível que os especialistas e supervisores. 

  Alpha Beta Gamma Total 

Grau de Instrução Freqüência % Freqüência % Freqüência % Qtde % 
Ensino médio 2º grau completo 1 1,9 1 1,4 3 2,8 5 2,2 
Ensino médio 2º grau incompleto 1 1,9 1 1,4 0 0,0 2 0,9 
Ensino Superior 3º grau completo 24 44,4 41 57,7 44 41,5 109 47,2 
Ensino Superior 3º grau 
incompleto 5 9,3 10 14,1 19 17,9 34 14,7 
Pós-graduação * 23 42,6 18 25,4 40 37,7 81 35,1 

Total 54 100 71 100 106 100 231 100,0 
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Uma outra observação da empresa Gamma se dá acerca do ‘0%’ do cargo ‘Administrativo’ 

porque foram incluídos no cargo ‘Operacional’.  

 

Em relação ao tempo de empresa (Tabela 17), a amostra nas três organizações mostra uma 

predominância de empregados com pouco tempo de serviço: nas empresas Alpha e Gamma 

44,4% e 41,5% dos participantes, respectivamente, possuem de 7 meses a 2 anos, Na empresa 

Beta, houve um percentual ainda mais elevado: 40,8% dos respondentes estão na empresa há 

no máximo 6 meses; outros 36,6%  são de pessoas com 7 meses até 2 anos. 

 

Tabela 17 – Caracterização da Amostra – Tempo de Empresa 

  Alpha Beta Gama Total 

Tempo de empresa Freqüência % Freqüência % Freqüência % Qtde % 
Ate 6 meses 11 20,4 29 40,8 7 6,6 47 20,3 
De 7 meses a 2 anos 24 44,4 26 36,6 44 41,5 94 40,7 
De 2 a 4 anos 10 18,5 11 15,5 29 27,4 50 21,6 
De 4 a 6 anos 5 9,3 4 5,6 11 10,4 20 8,7 
De 6 a 10 anos 3 5,6 0 0,0 7 6,6 10 4,3 
De 10 a 12 anos 0 0,0 0 0,0 3 2,8 3 1,3 
De 12 a 14 anos 1 1,9 0 0,0 1 0,9 2 0,9 
De 14 a 16 anos 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,4 
De 16 a 18 anos 0 0,0 0 0,0 2 1,9 2 0,9 
Acima de 20 anos 0 0,0 1 1,4 1 0,9 2 0,9 
Total 54 100 71 100 106 100 231 100,0 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A concentração de pessoas com pouco tempo de empresa leva a duas reflexões. A primeira, 

de ordem operacional para futuras pesquisas, de que é  preciso considerar maior número de 

faixas iniciais do que finais, uma vez que a realidade do mercado de trabalho mudou, 

principalmente quando se trata de organizações de determinados setores da economia como o 

de tecnologia (TI). 

A segunda observação diz respeito às conseqüências disso no presente estudo, na percepção 

dos valores organizacionais, uma vez que se poderia argumentar que, com menos de seis 

meses, os empregados não teriam permanecido o suficiente no ambiente organizacional a 

ponto de ser capaz de perceber os valores praticados. No entanto, a empresa Beta assegurou 

que nos dias de hoje, onde o senso de urgência predomina nas organizações, 6 meses 

representa muito e espera-se que em pouco tempo o colaborador possa trazer resultado, 
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acreditando-se que ele também é capaz de avaliar os valores que são compartilhados, o que 

levou à decisão de conservá-los na amostra. 

 

5.2 Objetivo Específico 1 – Validação dos instrumentos mediante a validação teórica dos 

construtos  

As escalas PVQ-40-Importância e RVP foram construídas tendo como base a teoria de valores 

básicos de Schwartz, representando adaptações de um instrumento desenvolvido e validado 

por Schwartz e colaboradores (2001) - o PVQ-40 - já traduzido para o português do Brasil 

(PORTO, 2005).  

A teoria de valores básicos foi elaborada a partir da teoria das facetas, cujo criador foi Louis 

Guttman, nos anos de 1950. Considerado um procedimento de pesquisa, visa a facilitar o 

desenvolvimento de teorias, permitindo “relacionar sistematicamente o delineamento da 

pesquisa, o registro dos dados e sua análise estatística” (BILSKY,2003, p.357). 

Um dos procedimentos mais utilizados na análise dos dados quando se lança mão da teoria 

das facetas é a análise de escalonamento multidimensional (Muldimensional Scaling – MDS), 

mais especificamente, a análise de estruturas de similaridade (Similarity Structure Analysis – 

SSA) ou análise do menor espaço (Smallest Space Analysis – SSA), pois “torna possível a 

análise confirmatória para comprovar a validade de hipóteses regionais derivadas das facetas 

e suas relações” (BILSKY, 2003, p.362). Na SSA, 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). 

 

Foi dessa forma que Schwartz verificou sua teoria de valores básicos, ou seja, a quase-

universalidade das duas dimensões bipolares, formadas pelos pólos ou tipos motivacionais de 

segunda ordem, Autotranscendência-Autopromoção e Abertura à Mudança-Conservação, 

conforme discutido no referencial teórico, a partir de dados provenientes, principalmente, do 

SVS e do PVQ-40.  

Dessa forma, entende-se que a validação do instrumento estaria relacionada com a validação 

da estrutura teórica de oposição entre os tipos motivacionais de segunda ordem, os quais 
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foram calculados de acordo com as recomendações de Schwartz, apresentadas no Tabela 1, ou 

seja, a partir das médias dos itens designados a priori como relacionados a um determinado 

tipo motivacional (SCHWARTZ, 2006). Por sua vez, consideraram-se os dados brutos, isto é, 

sem o procedimento de centralização pela média de respostas por respondente (ESS, 2009). 

Na Figura 3 é apresentado a SSA, obtida por meio do programa Proxscal, presente no pacote 

estatístico SPSS, versão 13. 

 

Legenda: VPAM: Valores pessoais de abertura à mudança, VPAP: Valores pessoais de Autopromoção, VPC: 
Valores pessoais de Conservação, VPAT: Valores pessoais de Autotranscendência. 
Fonte: Dados da pesquisa  

A configuração espacial obtida confirmou o que prediz a teoria de valores básicos, ou seja, 

encontraram-se as oposições entre os tipos motivacionais de segunda ordem, organizados em 

duas dimensões bipolares como mostra a Figura 3: uma dimensão contrasta os tipos 

motivacionais de segunda ordem Abertura à Mudança e Conservação e a outra contrasta os  

pólos de Autopromoção e Autotranscendência. 

Foi também calculada a confiabilidade dos tipos motivacionais de primeira e segunda ordem 

como mostra a Tabela 18, por meio do alpha de Cronbach, medida também adotada por 

Schwartz (2005; 2006). Os tipos motivacionais Tradição e Autodeterminação são os que 

apresentam a menor consistência interna entre as assertivas que deles fazem parte, com 

valores de alpha abaixo de 0,6, como têm ocorrido em estudos anteriores (SCHWARTZ et al., 

2001; PORTO, 2005).  

1,00,50,0-0,5

Dimension 1

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

Dimension 2

VPAT

VPC

VPAP

VPAM

Figura 3. Escalonamento multidimensional do PVQ-40-Importância 
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Assim, entende-se que o questionário PVQ-40-Importância, para a amostra pesquisada, 

consegue mensurar os valores pessoais de indivíduos, definidos a partir da teoria de valores 

básicos de Schwartz (2005b). 

Tabela 18. Coeficientes Alpha de Cronbach do PVQ-40-Importância – Tipos Motivacionais     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fonte: Dados da pesquisa 
 

Procedimento semelhante foi adotado com relação à escala de Realização de Valores Pessoais 

no ambiente organizacional (RVP), uma vez que utiliza as mesmas assertivas do PVQ-40-I, 

entendendo-se que os valores pessoais que estão sendo avaliados enquanto realizados no 

ambiente organizacional, seguem a estrutura da teoria de valores básicos. 

Aplicando-se o MDS aos dados brutos, não foi possível chegar à oposição de pólos. No 

entanto, utilizando-se os dados centrados e padronizados (por variável), obteve-se a validação 

da estrutura (Figura 4). Isto pode ter ocorrido devido ao maior viés de resposta que, 

provavelmente, é uma das características dessa escala. De fato, como foi apresentado na 

discussão da avaliação semântica no capítulo anterior, os respondentes deparavam-se com 

certos conflitos à medida que comparavam as metas pessoais com a realização das mesmas na 

empresa em que atuavam, principalmente defronte da situação de alta importância de um 

determinado valor pessoal e baixa intensidade de sua realização (e vice-versa).  

 

Tipos Motivacionais  
de Segunda Ordem 

Alpha 
Tipos Motivacionais  
de Primeira Ordem 

Alpha 

AUTOPROMOÇÃO 
  

0,752 
Poder 0,555 

Realização 0,706 

ABERTURA Á MUDANÇA 
 

  
0,799 

  

Hedonismo 0,742 

 Estimulação 0,663 

 Autodeterminação 0,512 

AUTOTRANSCENDÊNCIA 0,832 
Universalismo 0,754 

 Benevolência 0,666 

CONSERVAÇÃO 
 

 

  
0,804 

  

 Conformidade 0,725 

 Tradição 0,426 

 Segurança 0,662 
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Legenda: RVPAMC: Realização de Valores pessoais de abertura à mudança centrados, RVPAPC: Realização de 
Valores pessoais de Autopromoção centrados, RVPCC: Realização de Valores pessoais de Conservação 
centrados, RVPATC: Realização de Valores pessoais de Autotranscendência centrados. 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os alphas de Cronbach dos tipos motivacionais de realização no ambiente organizacional dos 

Valores Pessoais de primeira e segunda ordem são apresentados na Tabela 19, notando-se 

novamente, menos coerência interna no tipo motivacional Tradição (alpha abaixo de 0,4). 

Tabela 19. Coeficientes de Alpha de Cronbach da RVP para amostra geral 

RVP - Tipos Motivacionais  
de Segunda Ordem Alpha 

RVP - Tipos Motivacionais  
de Primeira Ordem Alpha 

AUTOPROMOÇÃO 
 

0,773  Poder 0,568 

 Realização 0,719 

ABERTURA Á MUDANÇA  
0,830 

 Hedonismo 0,756 

 Estimulação 0,651 

 Autodeterminação 0,630 

AUTOTRANSCENDÊNCIA 0,812 
 Universalismo 0,743 

 Benevolência 0,625 

CONSERVAÇÃO  
0,754 

 Conformidade 0,700 

 Tradição 0,360 

 Segurança 0,640 
                   Fonte: Dados da pesquisa 

0,60,40,20,0-0,2-0,4-0,6 

Dimension 1
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0,2

0,1

0,0
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-0,3

Dimension 2 

RVPATC

RVPCC RVPAPC

RVPAMC

Figura 4. Escalonamento multidimensional do RVP 



77 

 

Com os resultados obtidos, entende-se que o questionário RVP mede o construto Realização 

de Valores Pessoais no ambiente organizacional, considerando-se os valores pessoais a partir 

da teoria de valores básicos de Schwartz (2005b). 

Tendo em vista as recomendações de Hair et al. (2005) no sentido de que uma boa pesquisa 

implica em uma confiabilidade aceitável, no caso, acima de 0,7, considerou-se nas análises 

subseqüentes (correlação bivariada e regressão linear múltipla) os tipos motivacionais de 

segunda ordem, que apresentam intensidade de associação entre os itens de boa a muito boa,  

tanto no caso de valores pessoais, quanto de realização de valores pessoais no ambiente 

organizacional. 

Em relação à escala de valores organizacionais, conforme já apresentado, o IPVO foi  

validado por Oliveira e Tamayo (2004).  A rigor, poder-se-ia pensar em uma análise fatorial 

(procedimento utilizado por aqueles autores) de forma a verificar se os fatores encontrados 

por esses autores estariam presentes também na amostra utilizada. Entretanto, não houve 

número de casos suficiente (mínimo de cinco vezes o número de variáveis do questionário, 

segundo Hair et al., 2005) e nesse sentido, optou-se por realizar o MDS (SSA), como também 

sugerido por Oliveira e Tamayo (2003), já que a teoria que serviu de base para os autores foi a 

teoria de valores básicos de Schwartz. Entende-se que se os valores organizacionais podem 

ser reunidos por pólos das dimensões bipolares, então se deve encontrar oposição entre eles, 

caso o instrumento valide a teoria que tomou por fundamento. 

Os valores organizacionais de segunda ordem foram calculados pela média dos escores dos 

fatores de VO relacionados a cada um deles, conforme Tabela 4. A oposição dos pólos foi 

obtida somente utilizando-se os dados centrados e padronizados, como no caso da RVP, como 

mostra a Figura 5. É possível que os respondentes também demonstrem maior desejabilidade 

social ao responderem sobre o que é valorizado pela empresa em que atuam. 
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Legenda: VOAMC: Valores organizacionais de abertura à mudança centrados, VOAPC: Valores organizacionais 
de Autopromoção centrados, VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, VOATC: Valores 
organizacionais de Autotranscendência centrados. 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

A Tabela 20 mostra os coeficientes de confiabilidade para os fatores de valores 

organizacionais obtidos no presente estudo.  

Tabela 20. Coeficientes de Alpha de Cronbach para  Valores Organizacionais  

Valores Organizacionais  
de Segunda Ordem Alpha Valores Organizacionais Alpha 

   Realização 0,838 

AUTOPROMOÇÃO 0,856 Domínio 0,649 

    Prestígio 0,834 

ABERTURA Á MUDANÇA 0,921 Bem-estar 0,856 

  Autonomia 0,895 

AUTOTRANSCENDÊNCIA 0,872 Preocupação com a coletividade 0,872 

CONSERVAÇÃO 0,833 Conformidade 0,778 

    Tradição 0,798 
                      Fonte: Dados da pesquisa 

 

0,750,50 0,25 0,00 -0,25 -0,50-0,75
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VOATC 
VOCC

VOAPC
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Figura 5. Escalonamento multidimensional de Valores Organizacionais 
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Apenas um dos valores organizacionais apresentou confiabilidade interna abaixo de 0,6 

(Domínio) que, no estudo de Oliveira e Tamayo (2004), manteve-se assim como os demais, 

ou seja, acima de 0,7. De qualquer forma, a confiabilidade é considerada satisfatória. 

5.3 Objetivo Específico 2 – Identificação dos valores pessoais dos indivíduos, membros 

das organizações pesquisadas 

O cálculo dos valores pessoais dos respondentes que compuseram a amostra geral depois de 

realizada a depuração da base de dados é apresentada na Tabela 21, considerando-se os tipos 

motivacionais de segunda ordem.  

Tabela 21. Valores Pessoais de segunda ordem – Amostra Geral (N=231) 

Valores  Média Desvio Padrão 

Média  
(valores 

centrados) 
1. 
Autotranscendência 5,05 0,60 0,46 
2. Abertura à 
mudança 4,57 0,65 -0,03 

3. Conservação 4,42 0,64 -0,17 

4. Autopromoção 4,13 0,65 -0,47 
  Fonte: Dados da Pesquisa                                        

Dentro da escala de 1 (Nada Importante) a 6 (Fundamental), pode-se observar que os valores 

pessoais dos respondentes variaram de 4,13 (Autopromoção) até 5,05 (Autotranscendência), 

com os desvios-padrões entre 0,60 (Autotranscendência) a 0,65 (Autopromoção).  

Nesta amostra, verifica-se que as metas pessoais mais valorizadas são as relacionadas à  

Autotranscêndência (5,05). Em oposição, como prevê a teoria de valores básicos, os valores 

menos prezados estão relacionados ao tipo motivacional de segunda ordem Autopromoção 

(4,13). A maior dispersão de resposta apresenta-se em Autopromoção (0,65) e a menor em 

Autotranscendência (0,60). Por sua vez, os respondentes tendem a valorizar mais a mudança 

do que a manutenção do status quo em suas vidas pessoais.  

A hierarquia de valores encontrada na amostra final é a mesma quando se consideram os 

respondentes por empresa (Tabela 22). Em todas, o tipo motivacional de segunda ordem de  

Autotranscendência continua sendo o mais importante, enquanto o de Autopromoção 

mantém-se como o menos prezado, mesmo para os participantes da Empresa Gamma, que é 

do setor financeiro. 
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Tabela 22. Valores Pessoais de segunda ordem dos respondentes por empresa 

 Alpha (N=54) Beta (N=71) Gamma (N=106) 

Valores Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

1. Autotranscendência 4,91 0,66 5,07 0,55 5,12 0,59 

2. Abertura à mudança 4,46 0,70 4,60 0,63 4,60 0,64 

3. Conservação 4,19 0,66 4,47 0,65 4,51 0,61 

4. Autopromoção 4,10 0,66 4,05 0,72 4,20 0,66 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Assim, os respondentes, de forma geral, privilegiam o bem-estar, a compreensão, a atenção e 

o apreço tanto das pessoas com as quais se tem contato pessoal freqüente, quanto da 

sociedade, assim como a preocupação com o meio-ambiente. Por outro lado, valorizam menos 

o status social sobre pessoas e recursos, bem como o sucesso pessoal. 

 

5.4 Objetivo Específico 3 – Identificacão da realização de valores pessoais dos indivíduos 

nos respectivos ambientes organizacionais em que atuam 

Em relação à realização de valores pessoais dos respondentes nos respectivos ambientes de 

trabalho, pode-se observar em termos de amostra geral que, dentro da escala de 1 (Nada 

Realizado) a 6 (Totalmente Realizado),  houve  uma variação de 3,44 (Autopromoção) a 4,30 

(Autotranscendência). 

Nesta amostra (Tabela 23), verifica-se que a realização dos valores pessoais no ambiente 

organizacional ocorre prioritariamente para as metas de Autotranscendência (4,30), enquanto 

as de Autopromoção (3,44) são as que menos se concretizam. A maior dispersão de resposta 

apresenta-se em Abertura à Mudança e Autopromoção (0,70) e a menor em Conservação 

(0,57). Ou seja, os respondentes apresentam menos dúvidas em relação à intensidade com que 

conseguem realizar os valores pessoais de Conservação em suas empresas. 
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Tabela 23. Realização de valores pessoais de segunda ordem no ambiente organizacional – 

Amostra Geral (N=231) 

Valores  Média Desvio Padrão 
Média  

(valores centrados) 

1. Autotranscendência 4,30 0,66 0,39 

2. Conservação 4,01 0,57 0,10 

3. Abertura à mudança 3,67 0,70 -0,24 

4. Autopromoção 3,44 0,70 -0,47 
   Fonte: Dados da Pesquisa 

                           

Quando se analisa a RVP por empresa (Tabela 24), encontram-se resultados semelhantes aos 

da amostra geral. Em todas, os respondentes realizam com mais intensidade metas 

relacionadas ao bem-estar dos outros, transcendendo a interesses egoístas. Por outro lado, 

sentem mais dificuldade em realizar as que estejam ligadas a interesses próprios 

(autopromoção). 

 

Tabela 24. Realização de valores pessoais de segunda ordem no ambiente organizacional por 

empresa 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

5.5 Objetivo específico 4 – Identificação dos valores organizacionais percebidos pelos 

indivíduos como praticados na organização em que atuam  

Considerando-se a amostra geral, a Tabela 25 contempla os resultados encontrados para os 

valores percebidos como praticados nas empresas dos respondentes. 

 

 Alpha (N=54) Beta (N=71) Gamma (N=106) 

Valores  Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

1. Autotranscendência 4,19 0,70 4,37 0,69 4,31 0,62 

2. Abertura à mudança 3,63 0,82 3,76 0,65 3,63 0,66 

4. Conservação 3,95 0,58 4,06 0,61 4,01 0,54 

3. Autopromoção 3,46 0,76 3,48 0,71 3,41 0,67 
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Tabela 25. Valores Organizacionais de primeira e segunda ordem percebidos pelos 

respondentes - Amostra Geral (N=231) 

Tipos Motivacionais  
de Segunda Ordem Média Valores Organizacionais Média 

Desvio 
 Padrão 

AUTOPROMOÇÃO 
  

4,70 
Domínio 4,92 0,61 

Prestígio 4,59 0,94 

    Realização 4,58 0,92 

AUTOTRANSCENDÊNCIA 4,49 Preocupação coletividade 4,49 0,90 

CONSERVAÇÃO 
 

4,06 
 

Conformidade 4,56 0,71 

Tradição 3,56 0,96 

ABERTURA À MUDANÇA 
 

3,86 
 

 Bem-estar 3,49 1,05 

Autonomia 4,23 0,92 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Observa-se que os valores organizacionais com as maiores médias, considerando-se a amostra 

geral, são Domínio (4,92), Prestígio (4,59) e Realização (4,58), pertencentes à dimensão de 

Autopromoção, enquanto os valores organizacionais menos percebidos como praticados nas 

organizações pesquisadas são Tradição (3,56) e Bem-estar (3,49), pertencentes à dimensão de 

Conservação e Abertura à Mudança, respectivamente. Por sua vez, a maior dispersão de 

resposta de Valores Organizacionais apresenta-se em Bem-estar (1,05) e Tradição (0,96) e a 

menor em Domínio (0,61). 

Portanto, os respondentes percebem que os valores organizacionais mais praticados nas 

organizações em que atuam, em média, estão relacionados à busca da liderança de mercado 

(Domínio), à preocupação com a imagem social da empresa, seu status na sociedade, ser 

conhecida e admirada por meio da qualidade de seus produtos e serviços (Prestígio) e ainda à 

obtenção de sucesso mediante a demonstração de competência (Realização).  

Em contrapartida, os respondentes apontam que, na média, questões relacionadas com a 

promoção e satisfação da qualidade de vida no trabalho são as menos valorizadas pelas 

empresas assim como a estabilidade e preservação de práticas tradicionais.  

Mas, será que isto ocorre considerando-se cada uma das organizações pesquisadas? A Tabela 

26 contempla os valores organizacionais segundo os participantes de cada uma delas.  
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Tabela 26. Valores Organizacionais de segunda ordem percebidos pelos empregados por 

empresa  

 Alpha (N=54) Beta (N=71) Gamma (N=106) 

Tipos Motivacionais 
 de Segunda Ordem Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Autotranscendência 4,53 0,92 4,54 0,84 4,43 0,93 

Autopromoção 4,48 0,75 4,75 0,62 4,77 0,61 

Conservação 4,11 0,74 3,86 0,80 4,17 0,62 

Abertura à mudança 3,80 0,89 4,06 0,92 3,76 0,90 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Constata-se na Tabela 26 que o pólo Autopromoção destaca-se na hierarquia de valores 

organizacionais nas três empresas, sendo que para a empresa Beta e Gamma a média deste 

pólo é o mais alto (4,75 e 4,77), respectivamente e para a empresa Alpha, está em segundo 

lugar (4,53). Ao observar o desvio-padrão deste pólo nas três empresas percebe-se que 

apresentam o menor desvio-padrão, confirmando dessa maneira, que são valores mais 

compartilhados relativamente aos demais.  

Já os valores considerados como menos importante para a empresa Alpha e Gamma estão 

relacionados com o pólo de Abertura à Mudança (3,80 e 3,76) e para a empresa Beta, recai em 

Conservação (3,86).  

Para tentar analisar melhor o que acontece, consideraram-se os valores organizacionais de 

primeira ordem (Tabela 27). 

Tabela 27. Valores Organizacionais de primeira ordem percebidos pelos empregados por 

empresa  

  Alpha (N=54) Beta (N=71) 
Gamma 
(N=106) 

Tipos Motivacionais  
de Segunda Ordem Valores Organizacionais Média 

Desvio 
 Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 

  Domínio 4,83 0,58 4,87 0,62 5,00 0,61 

AUTOPROMOÇÃO Realização 4,50 1,08 4,89 0,70 4,42 0,93 

  Prestígio 4,11 1,00 4,50 0,93 4,90 0,79 

AUTOTRANSCENDÊNCIA Preocupação coletividade 4,53 0,92 4,54 0,84 4,43 0,93 

CONSERVAÇÃO Conformidade 4,68 0,76 4,42 0,79 4,59 0,61 

  Tradição 3,53 1,04 3,31 0,98 3,75 0,87 

ABERTURA À MUDANÇA Bem-estar 3,44 0,96 3,67 1,10 3,40 1,06 

  Autonomia 4,15 1,05 4,44 0,86 4,12 0,87 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Observa-se que o valor com maior média nas organizações Alpha e Gamma, é Domínio (4,83 

e 5,0, respectivamente), pertencente à dimensão Autopromoção, apresentando o menor 

desvio-padrão – mostrando que é, possivelmente, o mais compartilhado. Nota-se que na 

empresa Beta, os valores que predominam são além de Domínio (4,87), Realização (4,89) 

que, nesse caso, comparece em primeiro lugar, valorizando-se a competência e o sucesso dos 

seus empregados. Os dados nos permitem afirmar que obter lucros, ser competitiva,  dominar 

o mercado e mostrar competência são metas percebidas como das mais praticadas nas três 

empresas.  

Nas organizações Alpha e Gamma, Conformidade, pertencente ao pólo Conservação, é um 

valor também bastante destacado. As metas predominantes nessas duas empresas estão 

relacionadas também à cortesia, às boas maneiras no trabalho e ao respeito às normas da 

organização. 

Em relação aos valores menos percebidos como praticados, nas empresas Alpha, Beta e 

Gamma, estão Bem-estar, que compõe o pólo de Abertura à Mudança e, Tradição, pertencente 

ao pólo Conservação.  Portanto, não são organizações preocupadas em preservar e respeitar 

costumes da organização, nem com a promoção da satisfação e bem-estar dos empregados.  

Deve-se observar que as análises realizadas para as empresas Alpha e Beta precisam ser 

consideradas sob ressalvas quando são feitas isoladamente, já que o número de respondentes 

foi pequeno frente ao número total de empregados que possuem, apesar de ter havido 

diversidade em relação a níveis hierárquicos e cargos ocupados.  

 

5.6 Objetivo específico 5 – Verificar a relação entre valores pessoais, realização dos 

valores pessoais no ambiente organizacional (RVP) e valores organizacionais 

Para atingir este objetivo lançou-se mão de análises de correlação de Pearson e análise de 

Regressão Múltipla. Um dos pontos centrais nesta última está no tamanho da amostra, como 

foi visto em procedimentos metodológicos. Assim, a fim de se conseguir detectar coeficientes 

de determinação relativamente baixos para um dado poder e nível de significância (HAIR et 

al., 2005), optou-se por utilizar a amostra total para verificar a influência de valores pessoais e 

de realização de valores pessoais no ambiente organizacional (variáveis independentes) nos 

valores organizacionais (variável dependente), enquanto tipos motivacionais de segunda 

ordem (pólos das dimensões bipolares).  
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Justifica-se tal decisão, por sua vez, observando-se a homogeneidade relativa entre as três 

amostras parciais (por empresa), conforme apresentado no início deste capítulo. As empresas 

caracterizam-se, de forma geral, por um perfil de respondentes semelhante nos quesitos de 

gênero, faixa etária, grau de instrução, cargo e tempo de empresa. Por sua vez e, 

principalmente, as amostras apresentaram a mesma hierarquia de valores pessoais e de RVP, 

ou seja, na média, os respondentes têm a tendência a priorizarem em suas vidas metas de 

autotranscendência e, em último lugar, de autopromoção, além de realizarem essas metas 

nessa ordem em suas respectivas organizações. Em relação aos valores organizacionais, as 

metas mais valorizadas dizem respeito a domínio e as menos praticadas dizem respeito à 

tradição e ao bem-estar nas três empresas pesquisadas.  

Outro ponto a ser sublinhado é a utilização de dados centralizados, conforme recomendação 

de Schwartz (ESS, 2008), para determinados tipos de cálculos, tais como correlação e 

regressão linear múltipla. Nota-se que o procedimento de centralização dos dados segundo as 

médias de resposta por respondente foi aplicado aos escores provenientes dos três 

questionários, já que os três são escalas para mensuração de valores, fundamentadas na teoria 

de valores básicos daquele autor. 

 

5.6.1 Cálculo das Correlações entre as variáveis independentes e a dependente 

As Tabelas 28 e 29 mostram as correlações de Pearson, objetivando explorar quais pólos de 

valores pessoais e de RVP estão associados com significância estatística de 5% e 1% a cada 

um dos pólos de valores organizacionais. Segundo Hair et al. (2005), as correlações 

significativas indicam os modelos de regressão a serem verificados. 
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Tabela 28. Correlações entre Valores Organizacionais e Valores Pessoais de segunda ordem 

após procedimento de centralização das escalas 

 
VO                    VP 

 
Abertura à 
Mudança 

 
Autopromoção 

 
Conservação 

 
Autotranscendência 

 
Abertura à 
Mudança 

 
0,107 

 
-0,007 

 
0,52 

 
-0,192** 

 
Autopromoção 

 
0,088 

 
0,041 

 
-0,180* 

 
0,108 

 
Conservação 

 
-0,118 

 
-0,077 

 
0,096 

 
0,083 

 
Autotranscendência 

 
-0,068 

 
0,029 

 
0,010 

 
0,045 

** Correlações são significativas no nível 0.01 (bi-caudal). 
*   Correlações são significativas no nível 0.05 (bi-caudal). 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 28 mostra como as variáveis estão relacionadas, apontando duas correlações  

significativas. A primeira (-0,192) é da variável VO-Abertura à mudança e VP-

Autotranscendência. Possui um nível de significância de 0,01, é negativa e  considerada leve. 

A segunda correlação é da variável VO-Autopromoção com VP- Conservação (-0,180). O 

nível de significância é de 0,05, sendo também considerada uma correlação negativa e leve. 

Segundo a teoria (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004), as metas motivacionais do indivíduo e da 

organização estariam relacionadas. No entanto, para a amostra considerada, houve apenas 

duas correlações estatisticamente significativa entre VP e VO. 

Já os resultados da análise correlacional entre Valores Organizacionais e Realização dos 

valores pessoais (de segunda ordem) no ambiente organizacional (Tabela 29) mostram um 

número maior de correlações significantes em relação àquelas entre Valores Organizacionais 

e Valores Pessoais. 
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Tabela 29. Correlações entre Valores Organizacionais e Realização dos valores pessoais de 

segunda ordem no ambiente organizacional (RVP) após procedimento de centralização das 

escalas 

                 RVP 
VO 

 
Abertura à 
Mudança 

 
Autopromoção 

 
Conservação 

 
Autotranscendência 

 
Abertura 

à Mudança 

 
0,271** 

 
0,119 

 
-0,163* 

 
-0,264** 

 
Autopromoção 

 
-0,088 

 
-0,054 

 
0,050 

 
0,154* 

 
Conservação 

 
-0,192** 

 
-0,168* 

 
0,192** 

 
0,196** 

 
Autotranscendência 

 
0,008 

 
0,110 

 
-0,099 

 
-0,072 

** Correlações são significativas no nível 0.01 (bi-caudal). 
* Correlações são significativas no nível 0.05 (bi-caudal). 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os resultados na Tabela 29 mostram três correlações com a variável VO-Abertura à mudança. 

A primeira com RVP-Abertura à mudança (0,271), com nível de significância de 0,01, aponta 

uma relação positiva e força de associação pequena, mas definida. A segunda correlação é 

com a variável RVP-Conservação (-0,163). Essa possui um nível de significância de 0,05, 

uma relação negativa e uma força de associação leve. A última correlação é com a variável 

RVP-Autotranscendência (-0,264). Essa última apresenta nível de significância de 0,05, uma 

relação negativa e uma força de associação pequena. Portanto, pela análise de correlações, 

quanto mais a organização dá valor a metas relacionadas a Abertura à Mudança, mais seus 

funcionários conseguem realizar metas pessoais no ambiente de trabalho relacionadas a esse 

conteúdo motivacional (de criar, explorar, buscar novidade, desafio e qualidade de vida), 

menos realizam metas ligadas a regras, obediência, manutenção de tradição, e menos também 

conseguem realizar valores relacionados à autotranscendência). O raciocínio no sentido 

contrário (já que neste cálculo correlacional aqui não se está preocupado com a direção) 

indica que quanto mais as pessoas realizam suas metas de abertura à mudança e menos 

realizam as de conservação e de autotranscendência, mais a organização buscará metas de 

abertura à mudança.  

Já a variável VO-Conservação apresenta correlações significativas com os quatro valores 

pessoais  de  segunda  ordem. A primeira é  com  a variável  de  RVP-Abertura à mudança     

(-0,192), nível de significância 0,05 e direção negativa. A segunda correlação é com RVP-

Autopromoção (-0,168), nível de significância 0,05, relação negativa e leve. A terceira é uma 
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correlação leve, positiva com RVP-Conservação, nível 0,01 de significância. E finalmente, a 

quarta e última correlação com a variável RVP-Autotranscendência, a nível de significância 

de 0,01, é uma relação positiva e com força de associação leve. Portanto, as correlações de 

realização de valores pessoais com o valor organizacional de segunda ordem Conservação, 

indicam baixa associação com a realização de qualquer valor pessoal, sendo as únicas com 

direção positiva às relacionadas à realização dos valores pessoais conservação e 

autotranscendência. Ou seja, quanto mais a organização busca metas de conservação, mais 

seus empregados realizam, no ambiente organizacional, metas pessoais visando à manutenção 

do status quo e menos realizam valores de abertura à mudança (em oposição). Por sua vez, 

mais realizam valores de autotranscendência e, em oposição, menos realizam valores ligados 

a interesses próprios. Vale ressaltar que os resultados obtidos para o VO-Conservação, são 

praticamente opostos, como era de se esperar, aos anteriores, já que Abertura à mudança e 

Conservação estão em oposição segundo a teoria de valores básicos de Schwartz (2005). 

A variável VO-Autopromoção mostra uma correlação com a variável RVP-

Autotranscendência de 0,154. O nível de significância é de 0,05 e aponta uma relação positiva 

e força de associação leve. Portanto, pela análise de correlações, quanto mais a organização dá 

valor a metas relacionadas a autopromoção,  mais os  seus funcionários conseguem realizar 

metas pessoais no ambiente de trabalho relacionadas a autotranscendência. Ou seja, quanto 

mais a organização busca metas relacionadas a uma posição de domínio de mercado prestígio 

e reconhecimento por seus produtos e serviços, mais as pessoas realizam metas de 

compreensão e tolerância e atenção com o bem-estar dos outros. Em princípio, este resultado 

é, no mínimo, curioso, uma vez que Autopromoção e Autotranscendência são pólos opostos 

de uma mesma dimensão bipolar (SCHWARTZ, 1992). 

Por fim, não houve associações entre o valor organizacional de segunda ordem 

Autotranscendência e RVP. Ou seja, as metas da organização relacionadas a preocupação com 

a coletividade, seja esta os empregados ou outros públicos de interesse, na amostra 

pesquisada, parece não depender quer dos valores pessoais, quer da realização dos mesmos. 
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5.6.2 Regressões Lineares Múltiplas 

Partindo-se para as regressões múltiplas, os cálculos foram feitos considerando-se a cada vez, 

um valor organizacional de segunda ordem, já que esse tipo de análise multivariada, conforme 

Hair et al. (2005) considera uma única variável dependente e, um conjunto de variáveis 

independentes (valores pessoais ou realização de valores pessoais no ambiente 

organizacional). 

Observa-se que foram consideradas as variáveis independentes de segunda ordem (pólos), 

encontrando-se 3 modelos finais de maiores coeficientes de determinação ajustados (Tabela 

30), com significância estatística tanto em relação ao modelo em si, quanto aos coeficientes 

de regressão, além de estarem de acordo com as premissas exigidas para o emprego da técnica 

estatística (os testes de verificação de tais premissas são apresentados ao final deste capítulo).  

Os dois modelos com maiores coeficientes de determinação têm somente variáveis de RVP 

como preditoras de VO, podendo-se dizer que as variáveis de realização de valores pessoais 

no âmbito organizacional parecem ter mais influência nas metas organizacionais do que os 

valores pessoais de seus membros. 

Tabela 30: Resumo dos Modelos Finais de Regressão Linear Múltipla  

Valor Organizacional de Segunda Ordem Variáveis Independentes Consideradas R2 Ajustado Beta (β) 

Modelo A     Abertura à Mudança RVPAMC 

RVPATC 

 

0,083 

0,178 

-0,162 

Modelo B         Conservação RVPCC 

RVPATC 

 

0,053 

0,155 

0,160 

Modelo C         Autopromoção VPCC 0,028 -0,180 

Legenda: RVP: realização de valor pessoal no ambiente organizacional; AM, AT, C: tipos motivacionais de 
segunda ordem Abertura à mudança, Autotranscendência e Conservação, respectivamente;  C (ao final de 
cada sigla): centrado (ou seja, indica que os dados foram centralizados para realização da regressão).  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A seguir, encontra-se o detalhamento de todos os modelos encontrados utilizando-se o 

método combinatório e o modelo de regressão padrão.  
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a) Variável Dependente: Valor Organizacional de Segunda Ordem ‘Abertura à 

Mudança’ 

Foram obtidos 4 modelos significativos tendo como valor organizacional de segunda ordem 

Abertura à mudança. Apenas um deles tem como variável independente valores pessoais 

(Figuras 6), enquanto três apresentam-se associados com realização de valores pessoais no 

ambiente organizacional (Figuras 7, 8 e 9). 

Observa-se na Figura 6, um modelo bivariado. O coeficiente de determinação ajustado é de 

0,032. Isso quer dizer que a variável VP-Autotranscendência explica a variação do valor 

organizacional Abertura à Mudança em 3,2%, ou seja, de forma fraca; o coeficiente de 

regressão é negativo (-0,192). 

   
Figura 6. Modelo1- Variável Independente: Valor Pessoal de Segunda Ordem 

Autotranscendência 

Legenda: VOAMC: Valores organizacionais de Abertura à mudança centrados, VPATC: Valores  pessoais de 
Autotranscendência centrados 
 Fonte: Dados da pesquisa 
 

No segundo modelo (Figura 7) observa-se que o R² ajustado é de 0,069, ou seja, a variável 

RVP-Abertura à Mudança explica a variação no valor organizacional de Abertura à mudança 

em 6,9%. 
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Figura 7. Modelo2 – Variável Independente: Realização de valores pessoais no ambiente 
organizacional (RVP) de Abertura à mudança 

Legenda: VOAMC: Valores organizacionais de Abertura à mudança centrados, RVPAMC: Realização de 
valores  pessoais de Abertura à mudança centrados. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Constata-se na Figura 8, que a variável RVP-Conservação explica a variável dependente VO-

Abertura à mudança em 2,2% (R² ajustado de 0,022), tendo um coeficiente de regressão 

negativo de -0,163, indicando uma associação em direções opostas (quando a variável 

independente aumenta, a dependente diminui). 
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Figura 8. Modelo3 – Variável Independente: Realização de valores pessoais no ambiente 
organizacional (RVP) de Conservação 

Legenda: VOAMC: Valores organizacionais de Abertura à mudança centrados, RVPCC: Realização de valores  
pessoais de Conservação centrados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O último modelo obtido para a variável dependente VO-Abertura à mudança comparece na 

Figura 9.   
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Figura 9. Modelo4 – Variável Independente: Realização de valores pessoais no ambiente 
organizacional (RVP) de Abertura à mudança e Autotranscendência 

Legenda: VOAMC: Valores organizacionais de Abertura à mudança centrados, RVPAMC: Realização de 
valores  pessoais de Abertura à mudança centrados, RVPATC: Realização de valores  pessoais de 
Autotranscendência centrados            

Fonte: Dados da pesquisa 
  

Nesse modelo, cerca de 8,3% (R² ajustado 0,083) da variância de VO-Abertura à mudança 

pode ser explicada pela combinação das variáveis de realização de valores pessoais de 

abertura à mudança e de autotranscendência. É um modelo estatisticamente significante a um 

nível baixo, indicando um erro tipo I quase inexistente (0,000). Os coeficientes de regressão 

padronizados, neste caso, são muito próximos (0,178 e -0,162, respectivamente), indicando 

contribuições semelhantes para a predição da variável dependente. Os sentidos, no entanto, 

são contrários: as metas organizacionais relacionadas à criatividade, realização no trabalho, 

aperfeiçoamento contínuo serão tão mais percebidas pelos empregados como praticadas, 

quanto mais o valor pessoal de segunda ordem abertura à mudança for realizado e quanto 

menos as metas pessoais relacionadas à autotranscendência forem percebidas como realizadas 

por eles em seus respectivos ambientes organizacionais. 

 
A Tabela 31 contempla os quatro modelos de regressão significativos para o Valor 

Organizacional Abertura à Mudança, sendo o Modelo 4 o de maior força explicativa. 
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Tabela 31.  Resumo dos Modelos de Regressão para o Valor Organizacional de Segunda 

Ordem: Abertura à Mudança (VD) 

Variável Independente R² Ajustado Β 

Modelo1 VPATC 0,032 -0,192 

Modelo2 RVPAMC 0,069 0,271 

Modelo3 RVPCC 0,022 -0,163 

Modelo4 RVPAMC 0,083 0,178 

RVPATC -0,162 
Legenda: VPATC: Valores pessoais de Autotranscendência centrados, RVPAMC: Realização de Valores 
pessoais de Abertura à mudança centrados, RVPCC: Realização de Valores pessoais de Conservação 
centrados, RVPATC: Realização de Valores pessoais de Autotranscendência centrados 
Fonte: Dados da Pesquisa 

b) Variável Dependente: Valor Organizacional de Segunda Ordem ‘Conservação’ 

Foram seis os modelos de regressão linear múltipla significativos quando a variável 

dependente foi o valor organizacional Conservação, tendo todos eles como variáveis 

independentes realização de valores pessoais (Figuras 10 a 15). Nenhum modelo  significativo 

resultou quando se considerou o conjunto de valores pessoais de segunda ordem como 

preditores. 

 

No primeiro modelo (Figura 10), observa-se que o coeficiente de determinação é de 0,033, ou 

seja, a variável realização do valor de pessoal de segunda ordem Abertura à mudança explica 

a variação no valor organizacional Conservação em 3,3%. O coeficiente de regressão (-0,192) 

indica uma associação de oposição entre as duas variáveis. 
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Figura 10. Modelo 1 - Variável Independente: Realização dos valores pessoais no ambiente 

organizacional (RVP) de Abertura à mudança 

Legenda: VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, RVPAMC: Realização de valores  
pessoais de Abertura à mudança centrados                
Fonte: Dados da pesquisa 
                  
 
A Figura 11 mostra o segundo modelo de regressão, segundo a qual a variável RVP-

Autopromoção explica em 2,4% (R² ajustado 0,024) a variável dependente VO-Conservação. 

O coeficiente de regressão é de -0,168, indicando que as metas de conservação, visando à 

manutenção do status quo da organização são mais percebidas como praticadas à medida que 

os valores pessoais de autopromoção dos seus empregados são menos realizados. 
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Figura 11. Modelo 2 – Variável Independente: Realização dos valores pessoais no ambiente 

organizacional (RVP) de Autopromoção 

Legenda: VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, RVPAPC: Realização de valores pessoais 
de Autopromoção centrados          
Fonte: Dados da pesquisa 

O terceiro modelo de regressão (Figura 12) traz a associação do valor organizacional 

Conservação com a realização do valor pessoal Conservação, que explica 3,3% da variância 

do primeiro. O coeficiente de regressão é positivo, de 0,192. 
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Figura 12. Modelo 3 – Variável Independente: Realização dos valores pessoais no ambiente 

organizacional (RVP) de Conservação 

Legenda: VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, RVPCC: Realização de valores pessoais 
de Conservação centrados          
Fonte: Dados da pesquisa 

A Figura 13 mostra o quarto modelo de regressão com uma explicação de 3,4% para a 

variância do valor organizacional Conservação, dada pela realização do valor pessoal 

Autotranscendência. O coeficiente de regressão de 0,196, indica uma associação positiva 

entre eles: quanto mais os valores de autotranscendência são realizados na empresa, mais as 

metas dessa organização dizem respeito a valores de manutenção de regras e formas de agir. 
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Figura 13. Modelo 4 – Variável Independente: Realização dos valores pessoais no ambiente 

organizacional (RVP) de Autotranscendência 

Legenda: VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, RVPATC: Realização de valores pessoais 
de Autotranscendência centrados          
Fonte: Dados da pesquisa 

No quinto modelo para o valor organizacional Conservação (Figura 14), tem-se como 

preditoras duas variáveis de RVP, relativas à realização dos valores pessoais de abertura à 

mudança e de autopromoção. Os coeficientes de regressão padronizados, mostram uma 

influência levemente superior da primeira (-0,172) em relação à segunda (-0,144), sendo a 

força de explicação combinada das variáveis de 4,9%. Tendo em vista a direção negativa para 

ambas variáveis independentes, entende-se que quanto mais os empregados realizarem metas 

pessoais relacionadas à abertura à mudança e à ao bem-estar dos outros, próximos ou distantes 

no ambiente organizacional, menos a empresa valorizará a preservação do modo operandis e 

modelos de comportamento previamente definidos. 
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Figura 14. Modelo 5 – Variável Independente: Realização dos valores pessoais no ambiente 

organizacional (RVP) de Abertura à mudança e Autopromoção 

Legenda: VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, RVPAMC: Realização de valores   
pessoais de Abertura à mudança centrados, RVPAPC: Realização de valores   pessoais de Autopromoção 
centrados 
 Fonte: Dados da pesquisa 
 

O sexto e último modelo significativo considerando-se VO-Conservação incluiu, em uma 

associação positiva, duas variáveis de RVP, relativas à realização dos valores pessoais de 

segunda ordem Conservação e Autotranscendência, com uma explicação conjunta na variação 

da variável dependente de 5,3% (Figura 15). O nível de significância é de quase zero (0,001), 

sendo a influência dos dois preditores muito próximos, tendo em vista os coeficientes de 

regressão de 0,155 e 0,160 respectivamente.  
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Figura 15. Modelo 6 – Variável Independente: Realização dos valores pessoais no ambiente 

organizacional (RVP) de Conservação e Autotranscendência 

Legenda: VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, RVPCC: Realização de valores   pessoais 
de Conservação centrados, RVPATC: Realização de valores   pessoais de Autotranscendência centrados             
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O resumo dos modelos de regressão significativos considerando-se o valor organizacional 

Conservação comparece na Tabela 32, sendo o último deles o mais explicativo, ainda que o 

coeficiente de determinação ajustado possa ser considerado fraco. 

 

Tabela 32.   Resumo dos Modelos de Regressão para o Valor Organizacional de Segunda 

Ordem: Conservação (VD) 

Modelo R² Ajustado β  

1 RVPAMC 0,033 -0,192 

2 RVPAPC 0,024 -0,168 

3 RVPCC 0,033 0,192 

4 RVPATC 0,034 0,196 

5 RVPAMC 0,049 -0,172 

RVPAPC -0,144 

6 RVPCC 0,053 0,155 

  RVPATC   0,160 
              Fonte: Dados da Pesquisa 
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c) Variável Dependente: Valor Organizacional de Segunda Ordem ‘Autopromoção’ 

Dois modelos de regressão apresentaram-se como significativos quando considerado o valor 

organizacional Autopromoção como variável dependente, sendo um associado com valores 

pessoais (Figura 16) e outro com RVP (Figura 17). 

A Figura 16 mostra um coeficiente de determinação de 0,028. Isso quer dizer que o valor 

pessoal Conservação explica a variação do VO-Autopromoção em 2,8%. Constata-se ainda 

um coeficiente de regressão de -0,180, portanto, indicando associação oposta. Quanto menos 

as pessoas realizam valores pessoais relacionados à manutenção do status quo no ambiente de 

trabalho, mais as metas organizacionais são voltadas à busca de liderança de mercado, 

valorização da competência dos empregados e prestígio e influência na sociedade. 

 
         Figura 16. Modelo 1 - Variável Independente: Valores pessoais de Conservação 

Legenda: VOAPC: Valores organizacionais de Autopromoção centrados, VPCC: Valores pessoais de 
Conservação centrados 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O segundo modelo envolve como variável independente a realização de metas associadas ao 

valor de segunda ordem autotranscendência (Figura 17). 
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Figura 17. Modelo 2 - Variável Independente: Realização dos valores pessoais no ambiente 

organizacional (RVP) de Autotranscendência 

Legenda: VOAPC: Valores organizacionais de Autopromoção centrados, RVPATC: Realização de valores  
pessoais de Autotranscendência centrados                
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Figura 17, observa-se que o R² ajustado é de 0,019, ou seja, a realização do valor pessoal 

de segunda ordem de Autotranscendência explica apenas 1,9% a variância do valor 

organizacional de segunda ordem Autopromoção. Com um coeficiente de regressão de  em 

0,154, o mais interessante é notar a direção positiva da associação. Desta forma, ainda que 

bem levemente, a realização de valores de autotranscendência pelos empregados na empresa 

influi para que a organização persiga metas relacionadas à busca de liderança de mercado, 

competência e reconhecimento da sociedade, ou seja, valores organizacionais  de 

autopromoção.  

A Tabela 33 traz o resumo dos modelos de regressão linear múltipla para a variável VO-

Autopromoção, sendo o de maior força preditiva, apesar de fraca, aquele que traz o valor 

pessoal de segunda ordem Conservação como variável independente. 
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Tabela 33.   Resumo dos Modelos de Regressão para o Valor Organizacional de Segunda 

Ordem: Autopromoção (VD) 

Variável Independente R² Ajustado β 

Modelo 1 VPCC 0,028 -0,180 

Modelo 2 RVPATC 0,019 0,154 
                      Fonte: Dados da Pesquisa 

d) Variável Dependente: Valor Organizacional de Segunda Ordem 

‘Autotranscendência’ 

Não resultaram significativos os modelos de regressão calculados considerando-se, quer o 

conjunto de valores pessoais de segunda ordem, quer o conjunto de realização de valores 

pessoais de segunda ordem como variáveis independentes. A significância não foi 

comprovada ora para o modelo em si, ora para os coeficientes de regressão que não se 

apresentaram significativos, como já era esperado, em função de não ter havido qualquer 

correlação estatisticamente significativa.  

Entende-se que a variância do valor organizacional Autotranscendência, na amostra 

pesquisada deve ser explicada por outras variáveis que não valores pessoais, nem realização 

de valores pessoais no ambiente organizacional. É interessante notar que o pólo oposto, o 

valor organizacional de segunda ordem Autopromoção, apresentou apenas um modelo de 

regressão significativo, com poder explicativo o mais baixo de todos.  

 

Finalizando-se este capítulo de apresentação e análise de resultados, contempla-se na 

seqüência, para os modelos de regressão significativos e com maior coeficiente de 

determinação ajustado, considerando-se cada um dos valores organizacionais de segunda 

ordem como variável dependente (Tabela 29), a análise das premissas exigidas para que 

possam ser, de fato, considerados válidos. 
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Modelo A:  

• Coeficiente de Determinação Ajustado: 8,3% 

• Variável Dependente: VO – Abertura à Mudança 

• Variáveis Independentes: RVP-Abertura à Mudança (β = 0,178) e RVP-

Autotranscendência (β = -0,162) 

Modelo B:  

• Coeficiente de Determinação Ajustado: 5,3% 

• Variável Dependente: VO – Conservação 

• Variáveis Independentes: RVP-Conservação (β = 0,155) e RVP-

Autotranscendência (β = -0,160) 

Modelo C:  

• Coeficiente de Determinação Ajustado: 2,8% 

• Variável Dependente: VO – Autopromoção 

• Variáveis Independentes: VP-Conservação ((β = -0,180) 

 

5.6.3 Verificação dos pressupostos para a utilização da regressão 

Linearidade 

As Figuras 18 e 19 apresentam os gráficos de resíduos para o Modelo A que relaciona a 

variável dependente, VO-Abertura à mudança às variáveis independentes Realização dos 

Valores pessoais de Abertura à mudança e de Autotranscendência. Já as Figuras 20 e 21, 

apresentam os gráficos de resíduos para o Modelo B, que relaciona a variável dependente VO- 

Conservação às variáveis independentes: Realização de Valores pessoais de Conservação e 

Autotranscendência. O gráfico de resíduos para o Modelo C, refere-se a Figura 22 e está 

relacionado com a variável dependente: VO- Autopromoção e a variável independente, valor 

pessoal de segunda ordem Conservação. 
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Figura 18. – Gráfico de resíduos para o modelo A – Variável Dependente: VOAMC e  

Variável Independente: RVPAMC  
                                          
Legenda: VOAMC: Valores organizacionais de Abertura à mudança centrados, RVPAMC: Realização de 
Valores pessoais de Abertura à mudança centrados. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

       

Figura 19. – Gráfico de resíduos para o modelo A – Variável Dependente: VOAMC e 
Variável Independente: RVPATC 

                                          
Legenda: VOAMC: Valores organizacionais de Abertura à mudança centrados, RVPATC: Realização de 
Valores pessoais de Autotranscendência centrados 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 20. – Gráfico de resíduos para o modelo B – Variável Dependente: VOCC e Variável 
Independente: RVPCC 

                                          
Legenda: VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, RVPCC: Realização de Valores pessoais 
de Conservação centrados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 21. – Gráfico de resíduos para o modelo B – Variável Dependente: VOCC e Variável 
Independente: RVPATC 

                                          
Legenda: VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, RVPATC: Realização de Valores pessoais 
de Autotranscendência centrados 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 22. – Gráfico de resíduos para o modelo C – Variável Dependente: VOAPC e Variável 
Independente: VPCC 

                                          
Legenda: VOAPC: Valores organizacionais de Autopromoção centrados, VPCC:  Valores pessoais de 
Conservação centrados 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Como pode ser observado nas Figuras 18 e 19 (Modelo A),  20  e 21 (Modelo B) e 22 

(Modelo C),  não existem tendências, ou seja, não há forma definida para os pontos  e nenhum 

padrão não-linear foi apresentado. Sendo assim atende a premissa de linearidade das variáveis 

dependentes e independentes. 
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Normalidade da distribuição dos termos de erro 

As Figuras 23 e 24 (Modelo A), 25 e 26 (Modelo B) e 27 (Modelo C) mostram o histograma e 
o gráfico de probabilidade normal dos resíduos padronizados. Nestes últimos, os valores estão 
posicionados ao longo da diagonal, sem desvios sistemáticos, assegurando dessa forma a 
normalidade da distribuição (HAIR et al.,2005). Portanto, os modelos atendem a suposição de 
normalidade.   

 
 Figura 23. – Histograma e Gráfico de Probabilidade Normal de Resíduos Padronizados 

(Modelo A) – Variável Dependente: VOAMC e Variável Independente: RVPAMC 
Legenda: VOAMC: Valores organizacionais de Abertura à mudança, RVPAMC: Realização de Valores pessoais 
de Abertura à mudança centrados,  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Figura 24. – Histograma e Gráfico de Probabilidade Normal de Resíduos Padronizados 
(Modelo A) – Variável Dependente: VOAMC e Variável Independente: RVPATC 

Legenda: VOAMC: Valores organizacionais de Abertura à mudança centrados, RVPATC: Realização de 
Valores pessoais de Autotranscendência centrados.  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 25. – Histograma e Gráfico de Probabilidade Normal de Resíduos Padronizados 
(Modelo B) – Variável Dependente: VOCC e Variável Independente: RVPCC 

Legenda: VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, RVPCC: Realização de Valores pessoais 
de Concentração centrados.  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 

Figura 26. – Histograma e Gráfico de Probabilidade Normal de Resíduos Padronizados 
(Modelo B) – Variável Dependente: VOCC e Variável Independente: RVPATC 

Legenda: VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, RVPATC: Realização de Valores pessoais 
de Autotranscendência centrados.  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 27. – Histograma e Gráfico de Probabilidade Normal de Resíduos Padronizados 
(Modelo C) – Variável Dependente: VOAPC e Variável Independente: VPCC 

Legenda: VOAPC: Valores organizacionais de Autopromoção centrados, VPCC: Valores pessoais de 
Conservação centrados.  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Homoscedasticidade ou variância constante do termo de erro 

Nas Figuras 28 (Modelo A), 29 (Modelo B) e 30 (Modelo C) os pontos encontram-se 

dispersos, sem a presença de tendências tais como formas triangulares ou de diamante e, 

portanto, não representam heteroscedasticidade (HAIR et al. 2005). Sendo assim, os modelos 

atendem a premissa de homoscedasticidade ou variância constante do termo de erro.  

 

Figura 28. – Variância Constante de termos de erro (Modelo A) – Variável Dependente: 
VOAMC e Variáveis Indepentendes: RVPAMC e RVPATC 

Legenda: VOAMC: Valores organizacionais de Abertura à mudanças centrados, RVPAMC: Realização de 
Valores pessoais de Abertura à mudanças centrados, RVPATC: Realização de Valores pessoais de 
Autotranscendência centrados 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 29. – Variância Constante de termos de erro (Modelo B) – Variável Dependente: 
VOCC e Variáveis Indepentendes: RVPCC e RVPATC 

Legenda: VOCC: Valores organizacionais de Conservação centrados, RVPCC: Realização de Valores pessoais 
de Conservação centrados, RVPATC: Realização de Valores pessoais de Autotranscendência centrados 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 

Figura 30. – Variância Constante de termos de erro (Modelo C) – Variável Dependente: 
VOAPC e Variáveis Indepentendes: VPCC 

Legenda: VOAPC: Valores organizacionais de Autopromoção centrados, VPCC: Valores pessoais de 
Conservação centrados 
Fonte: Dados da pesquisa 
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6 CONCLUSÕES 

 

O objetivo geral desta pesquisa, de investigar a influência dos valores pessoais e de realização 

de valores pessoais no ambiente organizacional (RVP) nos valores organizacionais, foi 

alcançado. 

Para se chegar ao objetivo geral, foram analisadas as correlações entre valores organizacionais 

de segunda ordem e as variáveis independentes, também em termos de pólos. Os resultados 

dessa etapa mostraram um número maior de correlações estatisticamente significativas entre 

valores organizacionais e realização de valores pessoais no ambiente organizacional 

comparativamente às correlações com valores pessoais. Este achado chama a atenção, uma 

vez que, segundo Oliveira e Tamayo (2004), existem relações de similaridade motivacional 

entre valores organizacionais e valores pessoais. Estes resultados também são diferentes dos 

encontrados no estudo de Tamayo, em 2000, citados em Tamayo (2006), que comparou 

valores dos indivíduos e valores organizacionais. Naquele, houve uma única correlação não 

significativa. 

Portanto,  não parecem ser as expectativas, enquanto as metas que se quer alcançar na vida, ou 

seja, os valores pessoais, as variáveis que irão influenciar as metas prioritárias da organização. 

De fato, ao se aplicar a técnica de regressão linear múltipla, verificou-se um número maior de 

regressões estatisticamente significativas entre valores organizacionais e realização de valores 

pessoais no ambiente organizacional comparativamente às regressões entre valores 

organizacionais e valores pessoais.  Por sua vez, a RVP revelou-se como uma variável de 

maior influência nos valores organizacionais do que os próprios valores pessoais, tendo em 

vista de que dois dos três valores organizacionais de segunda ordem que apresentaram 

associação com variáveis independentes (VO-Abertura à mudança, VO-Conservação) são 

explicados apenas por variáveis de realização de valores pessoais no ambiente organizacional. 

O único modelo em que a associação foi com valores pessoais, associou o valor 

organizacional Autopromoção negativamente com o valor pessoal Conservação, como 

ocorreu nas correlações. Foi, por sua vez, o modelo com menor coeficiente de determinação 

ajustado, apenas 2,8% de explicação na variação do valor organizacional quase insignificante. 

Por sua vez, as correlações entre valores organizacionais (VO) e realização de valores 

pessoais no ambiente organizacional (RVP) mostraram que quanto mais a organização dá 

valor a metas relacionadas a VO-Abertura à mudança, mais seus funcionários conseguem 

realizar metas pessoais no ambiente de trabalho relacionadas RVP-Abertura à mudança, e 
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menos conseguem realizar valores relacionados à RVP-Conservação e Autotranscendência. 

Contrariamente, quanto mais a organização busca metas de VO-Conservação, mais seus 

empregados realizam no ambiente organizacional, metas pessoais visando à manutenção do 

status quo (RVP-Conservação) e menos realizam valores de RVP-Abertura à mudança (em 

oposição). Por sua vez, mais realizam valores de RVP-Autotranscendência e, em oposição, 

menos realizam valores ligados a interesses próprios (RVP-Autopromoção). Os resultados 

obtidos para VO-Conservação, são praticamente opostos, como era de se esperar, aos 

anteriores, já que Abertura à mudança e Conservação estão em oposição, segundo a teoria de 

valores básicos de Schwartz (2005). Portanto, as metas de Abertura à Mudança e Conservação 

da organização parecem ser perseguidas, em parte, à medida que os indivíduos que nelas estão 

conseguem realizar as metas pessoais relacionadas ao mesmo conteúdo motivacional.  

Os modelos de regressão para esses dois valores organizacionais confirmaram parcialmente os 

resultados das correlações, pois o valor organizacional de abertura à mudança é explicado 

pela influência positiva do RVP-Abertura à mudança, assim como o valor organizacional 

Conservação é explicado pelo RVP-Conservação, na mesma direção. Ou seja,  as empresas 

buscam mudança ou manutenção de status quo  à medida que as pessoas realizam seus valores 

pessoais de abertura à mudança e conservação, respectivamente. Ainda em outras palavras, se 

os empregados conseguem ter espaço para  criar, ter autonomia,  desafios e prazer no 

trabalho,  a organização deve estar oferecendo políticas e práticas organizacionais destinadas 

a enriquecer o trabalho de modo que seja desafiador e variado, estimulando a criatividade e a 

inovação. Contrariamente, se as pessoas conseguem realizar metas de conservação, 

relacionadas a obediência, segurança, manutenção das tradições, provavelmente as metas da 

organização também são relacionadas a manter as práticas que deram certo, manter um 

ambiente de trabalho cortês e importar-se com  o respeito às normas. Estes dois resultados vão 

ao encontro da teoria de Schneider (1987) de que são as características pessoais que 

estabelecem as metas das organizações. No entanto, deve-se atentar que não são exatamente 

os valores, enquanto expectativas, mas a efetiva realização dos mesmos. 

Deve-se notar que além da realização dos valores com metas similares, os modelos de 

regressão para os valore organizacionais de segunda ordem Abertura à Mudança e 

Conservação também apresentaram uma outra variável explicativa, comum a ambos -  a 

realização de valores de autotranscendência, associada no primeiro modelo negativamente e, 

no segundo modelo, como seria de se esperar, positivamente. Portanto, há indícios de que 

organizações que valorizam metas de abertura à mudança ou de conservação o fazem porque 
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seus empregados conseguem pouco ou muito realizar metas de autotranscendência, 

respectivamente. Quanto mais as pessoas conseguem realizar valores que não visam a seus 

próprios interesses, por um lado, menos as organizações buscam valores de abertura à 

mudança e mais elas buscam manter o status quo. 

Por outro lado, os resultados  encontrados nas correlações para os valores organizacionais de 

segunda ordem da dimensão Abertura a Mudança-Conservação, não são parecidos quando se 

trata dos outros dois pólos, Autopromoção e Autotranscendência. Foi encontrado uma única 

correlação positiva, no caso entre VO-Autopromoção e RVP-Autotranscendência, de 

conteúdos motivacionais opostos. Assim, considerando-se a amostra utilizada neste estudo, 

parece ser possível, por meio da realização de valores pessoais relacionados a 

autotranscendência, que se procure alcançar metas organizacionais relacionadas a 

autopromoção.  

Segundo Schneider (1995), as metas da organização, juntamente com a estrutura, os processos 

e a cultura organizacional são resultantes dos comportamentos das pessoas e não causas dos 

mesmos (SCHNEIDER, 1995). As pessoas, por sua vez, só permanecerão nas empresas se 

realizarem, por meio da busca das metas organizacionais, as suas próprias metas pessoais. Ou 

seja, os empregados para não terem atrito com a empresa precisam realizar suas metas 

pessoais, enquanto ajudam a empresa a buscar as delas. 

Transpondo para os resultados da presente pesquisa, ao trabalharem para que as empresas 

alcancem a liderança de mercado, obtenham reconhecimento da sociedade em função da 

qualidade de seus produtos e serviços e influenciem outras organizações (valores 

organizacionais relacionados ao pólo de autopromoção, que aparece em primeiro lugar para a 

amostra geral), as pessoas estão realizando as metas pessoais que mais priorizam, ou seja, as 

de autotranscendência. 

Como poderia ser explicado isto? 

Tamayo (2006) irá observar que para se atingir metas coletivas, abre-se mão de valores de 

autopromoção, ou seja, tenta-se buscar o que é bom para os outros, para a coletividade. Faz 

sentido, então, encontrar pessoas não só com expectativas de realizar metas de 

autotranscendência, mas realizando, de fato, tais metas, já que é preciso abrir mão dos 

próprios interesses em função do interesse maior da coletividade, representada pela 

organização. Pode-se pensar que se as empresas que buscam liderança de mercado tivessem 
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empregados predominantemente preocupados em perseguir e realizar seus próprios objetivos 

pessoais, passando, se preciso fosse, por cima de outras pessoas, inclusive colegas de trabalho 

(ou seja, com valores prioritários de conteúdo motivacional congruente com os da empresa), 

muito provavelmente os objetivos organizacionais não seriam atingidos a ponto da empresa 

chegar ou permanecer em tal posição. 

Em outras palavras, os empregados parecem estar  nas empresas pesquisadas porque 

conseguem realizar as metas de autotranscendência – as mais priorizadas por eles –, 

estabelecendo como metas para a empresa, a busca de domínio de mercado, relacionada a 

autopromoção. Portanto, dizer que indivíduos e organizações possuem metas similares em 

termos de conteúdos motivacionais (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004) não quer dizer que essas 

metas estejam hierarquizadas da mesma forma. As características pessoais, tais como os 

valores pessoais, podem determinar as metas organizacionais (SCHNEIDER, 1987), mas isto 

não quer dizer que organizações tenham de perseguir metas com o mesmo conteúdo 

motivacional daquelas que seus empregados esperam ou realizam. 

No entanto, deve-se observar que a associação encontrada entre VO-Autopromoção e RVP-

Autotranscendência foi  fraca, a ponto de na regressão, o valor organizacional autopromoção 

ser melhor explicado pelo valor pessoal conservação. O modelo com RVP-

Autotranscendência explicou apenas 1,9%, ou seja, não parece ser a realização de valores de 

autotranscendência que explicam os valores organizacionais relacionados a Autopromoção. 

Por sua vez, curiosamente,   atentando-se para o valor organizacional de autotranscendência, 

oposto teoricamente a autopromoção (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004), não foram encontradas 

quaisquer correlações estatisticamente significativas ao nível de 0,05 de significância e, 

conseqüentemente, nenhum modelo de regressão significativo, quer com valores pessoais, 

quer com realização de valores pessoais.  

Os resultados encontrados para os valores organizacionais relacionados ao eixo 

Autopromoção-Autotranscendência, parecem dar indícios de que tais metas não dependem, 

quer de valores pessoais, quer  da realização dos valores pessoais dos empregados. É como se 

fossem de uma outra natureza, frente aos valores organizacionais de Abertura à mudança e 

Conservação.  

Um resultado que também merece ser comentado é do valor de segunda ordem 

Autotranscendência ocupar o segundo lugar na hierarquia de valores organizacionais das 

empresas pesquisadas, oposto àquele que lidera o ranking (autopromoção). Ou seja, há 
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indícios de que as organizações podem  buscar domínio, prestígio e demonstrar competência 

para o mercado, sem perder de vista a valorização das relações com a comunidade e com o 

ambiente de trabalho interno. Isto parece vir ao encontro da preocupação atual das empresas 

atentarem para as necessidades e expectativas de quem está fazendo parte tanto do ambiente 

interno, os empregados quanto externo. Para a empresa obter uma significativa participação, 

ter prestígio e ser referência para o setor em que atua, não basta possuir o melhor produto, 

mas também  é importante levar em consideração interesses de outros públicos que poderão  

influenciar no alcance de suas metas, tais como a comunidade. 

Os resultados obtidos sofrem a limitação de não ser generalizáveis, devido à amostra não ser 

probabilística, além de ter contado com pessoas com pouco tempo de empresa, o que pode ser 

limitante quando se trata de mensurar valores organizacionais. Por outro lado, deve-se atentar 

que o estudo foi realizado com duas escalas adaptadas, cuja validação foi feita somente no 

presente estudo, havendo indícios de alta desejabilidade social nas respostas dadas a RVP.  

Por outro lado, o estudo proporcionou resultados instigadores que necessitam ser contrapostos 

a outros. Portanto, sugere-se ampliá-lo para outras organizações, de diferentes segmentos de 

mercado, de forma que se busque verificar se os resultados encontrados aqui se repetem, ou se 

outros serão encontrados, realizando-se a aplicação de outros testes, como por exemplo, 

ANOVA, para estudar mais afundo o construto de realização de valores pessoais, 

relacionando-o com o tempo de casa dos empregados.  

Apesar das diversas limitações, entende-se que esta pesquisa contribuiu para a academia, ao 

trazer um construto que não tem sido utilizado no estudo de valores organizacionais, no caso, 

a realização de valores pessoais no ambiente organizacional que, por sua vez, pode levar os 

gestores a refletirem sobre o ambiente das organizações e quanto ele está contribuindo para 

reter as pessoas certas para realização das metas organizacionais. 
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APÊNDICE C – Entrevistas Individuais 

 

 

ENTREVISTA EMPRESA PILOTO 08/05/2009 

 

Na segunda coluna havia uma instrução para você indicar o quanto realizava da sua meta 

na organização. Qual foi o seu raciocínio para responder esta questão? 

 

Resposta 1: Pensei no que eu aplico no dia a dia.  

Obs.: O que eu realizo está sempre abaixo do que é importante para mim, pois costumo me 

propor altos níveis para alcançar/realizar as metas. 

Percebi que neste momento da minha vida tanto o quesito “importância” quanto “realização” 

estavam bem alinhados. Isso por conta do momento de mudanças positivas que a empresa está 

passando ( revisão de visão, missão, valores, PDI competências, foco no desenvolvimento, etc). 

 

Resposta 2: Dedico muito da minha vida pessoal no trabalho. É minha demanda. Eu sou assim, 

mesmo sabendo que não deveria ser. No meu caso a primeira coluna acabou ficando muito 

próxima / alinhada a resposta da segunda coluna. 

 

Resposta 3: Eu pensei no dia-a-dia do meu trabalho e no PDI. O quanto eu aplicava de cada 

meta descrita. Dependia da pergunta eu pensava no que eu aplicava e em outras no que o 

ambiente proporcionava. 

 

Resposta 4: Foi conflitante responder, pois estou apenas 5 meses. Liguei todas as questões no 

fator humano ( integração, abertura, adaptação, etc). 

Usei mais a expectativa. 

 

Resposta 5: Penso sempre o lado humano ( minha tendência). A aplicação não depende só de 

mim. Depende também do ambiente e da receptividade das pessoas. 

 

Resposta 6: Pensei no que eu consigo de fato aplicar. Considerando as minhas limitações e as 

da empresa. 

 

Resposta 7: Pensei no dia-a-dia do meu trabalho. 

 

Resposta 8: Pensava no meu dia-a-dia. 
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Resposta 9: Pensei no momento, o que estou vivendo, o que está acontecendo agora. 

 

Resposta 10: Pensei na minha realização profissional, conciliando a estrutura da Nepos. Como 

eu aplico esses meus objetivos na Nepos. 

 

Resposta 11: No exemplo 2, na segunda coluna, pensei em como fazer a Nepos rica. No 

exemplo 4 , pensei em mim mesmo. Pensei também no dia-a-dia e na minha carreira e no tempo 

que estou na empresa (7 anos). 

 

Resposta 12: Separei o lado pessoal e o profissional. Pensei nos recursos que a empresa esta me 

oferecendo para realizar as minhas metas pessoais. 

 

Resposta 13: Pensei no que eu faço efetivamente aqui dentro. 

 

Resposta 14: Aqui é possível trazer e realizar as minhas metas pessoais. 

 

Resposta 15: Penso onde quero chegar e que nível eu estou. O ideal, o que espero. E então criei 

um parâmetro para responder o quanto realizo hoje. 

 

Resposta 16: Teve momentos que tive vontade de colocar/indicar as minhas expectativas. 

Indiquei o que realmente acontece.  

Obs: A questão 14 não se encaixou com a 2ª coluna. 

Obs: Achou melhor responder uma coluna por vez, porque sentiu que estava tendendo por 

centralizar as respostas. Tendência a ser politicamente correta. 

 

Resposta 17: Pensei se eu pratico a meta ou não. 

 

Resposta 18 Tive dúvida em algumas assertivas. Se a resposta fosse muito importante, eu 

conseguia avaliar bem a 2ª coluna. Se a avaliação fosse de baixa importância, entrava em 

conflito, pois percebia que agia diferente dos meus valores.  

As vezes o ambiente não proporciona abertura para algumas questões e outras eu relaciono 

comigo mesmo, como minha responsabilidade. 
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Você se recorda de ter respondido alguma questão onde uma determinada meta tinha 

pouca importância para você e na 2ª coluna você indicou como muito realizado? Se teve 

essa situação, o que exatamente você pensou quando respondeu? Justifique. 

 

Resposta 1: Foco exagerado em determinadas questões/metas. Um dos motivos pode estar 

relacionado a uma tendência social , como por exemplo na questão 3. 

 

Resposta 2: Tenho que aplicar porque está relacionado ao meu cargo e deve ser uma 

necessidade. 

 

Resposta 3: Eu me lembro dessa situação. Relacionei a minha responsabilidade, que é um 

desempenho meu, relacionado ao meu trabalho / cargo. 

 

Resposta 4: É muito latente que a base de trabalho se dá mais na relação pessoal do que na 

relação profissional.  

 

Resposta 5: O que tenho de realizar está relacionado a estrutura da empresa, a necessidade da 

empresa. 

Nessa situação você viveu um conflito? Não porque é importante para a empresa, faz parte da 

rotina. É uma necessidade. 

 

Resposta 6: Se realizo muito é porque tenho que fazer para ajudar o grupo, para cooperar. Tem 

coisas que tem de serem feitas. Se precisa fazer é porque tem de ter importância para o grupo. 

 

Resposta 7: Realizar muito é um desafio para mim. Se realizar as metas mesmo tendo pouca 

importância me sentirei um profissional mais completo. 

 

Resposta 8: Realizo muito por um pedido do meu gestor ou qualquer outra pessoa da empresa. 

Tenho que fazer por uma necessidade. Me incomoda realizar quando sou realmente contra 

determinadas metas, mas mesmo assim tenho que fazer. 

 

Resposta 9: Eu realizo ou realizo muito por necessidade, porque a empresa solicita, o gestor 

solicita. 

 

Resposta 10: Existem metas pessoais. Existem regras na empresa. Então temos de seguir a 

hierarquia e o que também é importante para a empresa. Regras na empresa tendem a ser mais 

rígidas do que regras na vida pessoal. Na empresa existem diretrizes que temos de seguir. 
 



131 

 

Resposta 11: Realizo, se determinado valor faz parte da filosofia da empresa. 

 

Resposta 12: Não me recordo de ter essa situação. Mas mesmo que tenha pouca importância 

para mim não significa que tenha pouca importância para a empresa e então eu realizaria sim. 

 

Resposta 13: Os motivos que me levariam a realizar muito seria por obrigação, por uma norma. 

 

Resposta 14: Não me recordo dessa situação. Mas os motivos que me levariam a realizar muito 

seria para contribuir para o todo, para o grupo. 

 

Resposta 15: Eu encaro que se eu realizo muito, de certa forma a meta é importante. Se é 

imposto ou algum procedimento que devo fazer. 

 

Resposta 16: Realizaria muito mais do que é importante para mim por uma questão de ética e 

postura profissional ( funcionária do RH). Por uma demanda da empresa. 

 

Resposta 17: Realizo muito porque é uma atividade do cotidiano. 

 

Resposta 18: Também tive alguns conflitos. Aquilo que estou fazendo está contra o que 

acredito. Tb tive dificuldade em responder. Pensei no ambiente, mas não foi o que pensei 

primeiro. Pensei: Gostaria de agir “2” , mas ajo “4”. 
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Você se lembra de ter considerado muito importante ou fundamental algumas metas e ter 

indicado na 2ª coluna pouco realizado ou muito pouco realizado? O que você entendeu 

quando respondeu essa questão? Justifique. 

 

Resposta 1: Em questões mais pessoais eu respondi pouco realizado (ex. as que estavam 

relacionadas a diversão), por motivos relacionados a necessidade/demanda pontual da empresa. 

 

Resposta 2: Aconteceu comigo. Vi como uma falha minha ( nas respostas que indiquei muito 

pouco realizado) e que devo me desenvolver mais em determinadas metas. 

 

Resposta 3: Também me lembro dessa situação. 

Ex. 11: 1ª coluna = vida pessoal “importante”, mas no trabalho preciso seguir o que é pré-

determinado. Eu não posso escolher muito. 

Ex. 19: No pessoal eu realmente me importo e pratico, entretanto na empresa não se aborda 

muito desse assunto. 

 

Resposta 4: Sim, tem algumas metas que são importantes e estou realizando pouco. Sempre fui 

pioneira em novas ações. Sou criativa e acho que sempre podemos fazer melhor. Não gosto de 

retrabalho. Acho importante redesenhar processos. Percebo que tem espaço aqui para “fazer 

melhor”. 

 

Resposta 5: Muitas coisas aqui que são importantes eu deixo de realizar. Essa questão para mim 

não é uma verdade. 

Insisti: É numa situação real, o que você pensaria sobre esse cenário? 

Realizaria pouco em função de falta de cooperação ( questões de relacionamento interpessoal). 

O que acho importante e não faço é porque não é da minha competência, responsabilidade direta 

de fazer. 

 

Reposta 6: Se não realizo é porque tenho limitações. Algo que esteja impedindo de você 

realizar.  

Algo? O que? O grupo, uma pessoa ou a empresa. 

 

Resposta 7: No exemplo 6 eu não realizo por falta de confiança. 

E no exemplo 39 eu não realizo por ser impedido pelo gestor/empresa. 
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Resposta 8: Não realizo por tempo ( ex. diversão). Outro exemplo , no que diz respeito a 

relacionamento, eu acho importante, mas realizo pouco, porque sou na maioria das vezes muito 

teimoso e orgulhoso, tendendo a achar quase sempre que estou certo. 

No exemplo 4 eu acho fundamental / realizo, mas não me sinto reconhecido o quanto deveria. 

 

Resposta 9: Realizo pouco por falta de oportunidade. Porque surgem outras prioridades, pois 

tudo é para ontem. 

 

Resposta 10: Sou curioso. Gosto de participar de tudo que está a meu alcance. De qualquer 

maneira, não posso invadir um espaço que não me pertence. Tenho de respeitar os limites de 

cada área. 

 

Resposta 11: No exemplo 37 ( é muito importante para mim), mas realizo pouco. Pensei se me 

divirto dentro da empresa, se me levanto para trabalhar motivado e não no que a empresa 

poderia proporcionar para que eu me divirta. 

 

Resposta 12: “Realizo pouco” por depender de outras pessoas. Trouxe uma situação onde esta 

criando uma nova área  (mudança) e tem enfrentado resistências, medos, etc , que o impedem 

que realizar. 

 

Resposta 13: Os motivos que me levaria a realizar pouco também estaria relacionadas a 

obrigatoriedade. Eu faço mesmo contrariado, mostro que estou contrariado, mas faço para 

seguir as normas. 

 

Resposta 14: Eu realizaria pouco, mesmo tendo a meta como muito importante, seria pelo não 

aceitação por parte do grupo ou da empresa. Realizaria por submissão, falta de ímpeto ou 

comodismo ( que não é o meu caso). 

 

Resposta 15: Pouco realizado por falta de ferramentas e recursos. 

 

Resposta 16: No exemplo 31 ( priorizava o lado profissional). No exemplo 21 ( realizo menos 

porque atendo uma dinâmica da empresa. 

 

Resposta 17:  Me remete a uma frustração.  

 

Resposta 18: Pensei no ambiente com certeza !!! 
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Apêndice E – Carta Convite Pesquisa 
 
 
 
Caro Funcionário (a)  
 

Estamos convidando você para participar da pesquisa que tem como objetivo 
investigar os valores pessoais e os valores organizacionais. 

  
Essa pesquisa faz parte da tese de mestrado de Sandra Ventura Maurino da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  
 
Todos os funcionários da empresa X receberão um email com link e senha que 

dará acesso aos questionários de valores pessoais e de valores organizacionais em 
xx/xx/2009. O prazo para preenchimento dos questionários será até xx/xx/2009. 

 
 
Você NÃO será identificado. A qualidade e veracidade dos resultados dependerá da 

sua honestidade ao responder o questionário, por isso, não existem respostas certas ou 
erradas para nenhuma das questões.  

 
Os dados desta pesquisa serão analisados através de resultados gerais; assim 

sendo, respostas individuais não poderão ser identificadas. Esses resultados serão 
posteriormente utilizados na elaboração de um relatório, que não conterá nenhuma 
informação que possa identificar os participantes da pesquisa. 

 
Em média, os questionários são respondidos em 20 minutos.  

 

 

Obrigado por sua colaboração! 

 

 

Nome da Diretora  

Recursos Humanos 

Sandra Ventura Maurino 

Mestranda 
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ANEXO A – Inventário de Valores Pessoais - SVS 
 
========================================================================== 

 
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 
ajuda-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. 
 

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).  
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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) 
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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) 

 

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) 
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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) 
 
 
Bloco II – INVENTARIO DE VALORES PESSOAIS 
=========================================================================== 

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 auto-confiante) 
 
34___MODERADO (evitar sentimentos e ações extremadas) 
 
35___LEAL (ser fiel aos amigos e grupos) 
 
36___AMBICIOSO (trabalhar arduamente, ter aspirações) 
 
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) 
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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 
 
 
42___RESPEITOSO PARA COM OS PAIS E IDOSOS (reverenciar pessoas mais velhas) 
 
43___SONHADOR (ter sempre uma visão otimista do futuro) 
 
44___AUTO-DETERMINADO (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 B – Short Value Schwartz´s Survey (SVSS) 
 
Here is the short value questionnaire 
Usually the rating scale is included to each item as here 
and the text can be above the scale. 
 
 
SSVS 
Rate the importance of the following values as a life-guiding principle for you 
 
 
 
Use the following scale for rating each value using scale 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
in which: 
0= opposed to my principles 
1= not importanty 
4= important 
8= of supreme importance 
 
 
1. POWER (social power, authority, wealth)                                      0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
2. ACHIEVEMENT (success, capability, ambition, influence on people and         0 1 2 3 4 5 6 7 8 
events) 
 
3. HEDONISM (gratification of desires, enjoyment in life, self-indulgence)      0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
4. STIMULATION (daring, a varied and challenging life, an exciting life)        0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
5. SELF-DIRECTION (creativity, freedom, curiosity, independence, choosing      0 1 2 3 4 5 6 7 8 
one's own goals) 
 
6. UNIVERSALISM (broad-mindedness, beauty of nature and arts, social             0 1 2 3 4 5 6 7 8 
justice, a world at peace, equality, wisdom, unity with nature, 
environmental protection) 
 
7. BENEVOLENCE (helpfulness, honesty, forgiveness, loyalty, responsibility)     0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
8. TRADITION (respect for tradition, humbleness, accepting one's portion in        0 1 2 3 4 5 6 7 8 
life, devotion, modesty) 
 
9. CONFORMITY (obedience, honoring parents and elders, self-discipline,           0 1 2 3 4 5 6 7 8 
politeness) 
 
10. SECURITY (national security, family security, social order, cleanliness,          0 1 2 3 4 5 6 7 8 
reciprocation of favors)  
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