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RESUMO 

 

 

As organizações, como as pessoas, possuem valores que orientam suas ações e 

refletem no comportamento de seus integrantes. Esses valores funcionam como 

parâmetros de julgamento e justificativa para comportamentos. Logo, a percepção dos 

valores que vigoram na organização pode estar intimamente relacionada ao 

comportamento dos funcionários e ao grau de comprometimento com a organização. 

Os valores são ainda componentes importantes da cultura organizacional, entendida 

como o conjunto de tudo o que constitui a vida em comum nos grupos sociais. A 

importância do conhecimento dos aspectos culturais de um contexto organizacional 

vem da estreita relação entre estes e a eficácia organizacional. As empresas 

familiares estão presentes no contexto brasileiro e mundial e seu desempenho no país 

vem superando a média mundial nos últimos anos. Assim, o objetivo deste estudo é 

relacionar a forma como os valores organizacionais são percebidos pelos membros e 

como refletem no comprometimento afetivo com a organização de cultura familiar. 

Para este estudo foi utilizada a pesquisa de campo, com aplicação de questionário 

estruturado em 360 funcionários de empresas familiares dos segmentos comércio, 

indústria e serviço. Os resultados obtidos foram tratados através da Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC), que possibilitou, através da Modelagem das Equações 

Estruturais (Structura Equations Modeling – SEM), confirmar o grau de ajuste dos 

dados apurados na pesquisa às teorias sobre as variáveis (constructos) de interesse 

na mesma: valores e comprometimento.  

 

 

Palavras-chave: Valores organizacionais, comprometimento, cultura, empresas 

familiares. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Organizations like people have values that guide their actions and reflect on the 

behavior of their members. These values function as judgment parameters and 

justification for behaviors. Therefore, the perception of the values that prevail in the 

organization can be closely related to the behavior of the employees and to the degree 

of commitment with the organization. Values are still important components of the 

organizational culture, understood as the set of all that constitutes the life in common 

in the social groups. The importance of knowledge of the cultural aspects of an 

organizational context comes from the close relationship between these and 

organizational effectiveness. Family businesses are present in the Brazilian and world 

context and their performance in the country has surpassed the world average in recent 

years. Thus, the purpose of this study is to relate how the organizational values are 

perceived by the members and how they reflect on the affective commitment with the 

family culture organization. For this study the field research was applied, with 

questionnaire application structured in 360 employees of family companies in the 

commerce, industry and service segments. The results obtained were treated through 

Confirmatory Factor Analysis (AFC), which allowed, through the Structural Equations 

Modeling (SEM), to confirm the degree of fit of the data obtained in the research to 

theories about the variables (constructs) of interest in it: values and commitment. 

 

 

Keywords: Organizational values, commitment, culture, family businesses. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Etimologicamente, a palavra valor provém do latim valere, que significa “o 

que tem valor, que tem importância” (FERREIRA, 2010). Sendo algo de 

importância, os valores atuam como princípios norteadores da vida do indivíduo 

(SCHWARTZ, 2005) e agem como importantes preditores de atitudes e 

comportamentos (ROS, 2006). 

As organizações, como os indivíduos, também possuem valores que 

orientam suas ações e refletem no comportamento de seus integrantes. Assim, 

os valores organizacionais podem ser entendidos como princípios, crenças, 

modelos que norteiam a vida das organizações (TAMAYO & GONDIM, 1996). 

Logo, os valores organizacionais associam-se aos interesses e metas 

fundamentais da organização, funcionando como parâmetros de julgamento e 

formas de justificativa para os comportamentos individuais e organizacionais 

(TAMAYO, 2005). 

Os valores organizacionais servem ao propósito de disseminar normas de 

funcionamento e regras de atuação. Esses valores, uma vez compartilhados 

entre os membros, possibilitam a criação de modelos mentais que vão definir a 

forma de perceber a empresa, o comportamento organizacional e a execução 

das tarefas. 

A missão de uma organização traduz sua razão de existir. Desta forma, a 

percepção dos valores que vigoram na organização pode estar intimamente 

relacionada ao comportamento dos funcionários e ao maior ou menor grau de 

comprometimento com a organização.  

De acordo com Meyer e Herscovitch, (2001, p.301) todas as definições de 

comprometimento fazem, em geral, referência ao fato de que comprometimento: 

a) É uma força que estabiliza e coage; 

b) Dá direção ao comportamento (restringe liberdade, liga a pessoa a um curso 

de ação). 

 

A importância da avaliação dos valores organizacionais decorre ainda do 

fato dos valores serem componentes importantes da cultura organizacional, 



 
 

entendida como um conjunto complexo e multidimensional de tudo o que 

constitui a vida em comum nos grupos sociais.  

Ao longo das últimas décadas, as organizações foram marcadas pela 

mudança. Não só as mudanças esperadas, que acompanham o ciclo de vida das 

organizações durante as etapas de criação e crescimento, mas mudanças mais 

profundas, incentivadas por necessárias adequações ao panorama social, 

econômico e cultural da sociedade. 

A globalização, internacionalização, fusões de organizações foram 

fenômenos que evidenciaram a importância de se conhecer os aspectos 

culturais de um contexto organizacional e a necessidade de entender a relação 

dos mesmos com a eficácia organizacional. 

Essa evolução do mercado marca organizações de todos os tamanhos e 

culturas, exigindo adaptações e mudanças para reunir e reter potencial humano 

em face de desafios cada vez maiores. 

Nesse sentido, quando focamos o estudo em organizações de cultura 

familiar, pode-se encontrar mudanças mais significativas e delicadas. 

Encontramos na literatura vários autores que conceituam a organização familiar. 

Lanzana (1999, p.33), a define como "aquela em que um ou mais membros de 

uma família exerce considerável controle administrativo sobre a empresa, por 

possuir parcela expressiva da propriedade do capital”. Nessa definição observa-

se a estreita relação entre propriedade e controle, ou seja, a família proprietária 

da organização quase sempre detém o controle sobre ela.  

Essa definição explicita um pré-requisito para a existência da organização 

familiar: a necessidade de um grau mínimo de concentração da propriedade do 

capital nas mãos de uma família, o suficiente para que esta tenha legitimidade 

para interferir no controle administrativo.   Esta característica de estar ligada a 

uma família torna este um tipo especial de empresa. 

Há que se mencionar ainda a intenção de perpetuação dos negócios nas 

futuras gerações da mesma família que existe nas organizações familiares 

(Chittoor & Das, 2007; Hall & Nordqvist, 2008). Sindhuja (2009) relata as 

pressões institucionais vinculadas à legitimidade, que têm levado uma parcela 

considerável das organizações familiares a profissionalizar sua gestão. 



 
 

A questão da profissionalização de grandes empresas familiares é 

abordada por Andrade, Tolfo e Dellagnelo (2012) que atribuem um sentido 

substantivo e instrumental ao trabalho e citam essa profissionalização como 

exemplo. 

  É importante ressaltar que as empresas familiares predominam em todo 

o mundo e são responsáveis por parte significativa da economia mundial. O 

interesse nesta questão vem do convívio da autora de mais de 25 anos em 

empresas familiares localizadas no estado do Rio de Janeiro, onde se observa 

que as mudanças ocorridas nas últimas décadas refletiram na forma de 

administrar essas empresas, nos modelos de gestão adotados e nos resultados. 

Assim, o propósito deste estudo foi relacionar a forma como os valores 

organizacionais são percebidos pelos membros de empresas de cultura familiar 

e como refletem no comprometimento afetivo com a organização. Para tal foram 

utilizadas as análises de confiabilidade, fatorial e de equações estruturais, com 

o intuito de confirmar o grau de ajuste dos dados apurados na pesquisa às 

teorias sobre as variáveis (constructos) de interesse na mesma: valores e 

comprometimento.  

 

1.1 Formulação da situação problema 

 

Considerando a importância das pessoas para as organizações no sentido 

de levá-las a alcançar crescimento e desenvolvimento, buscar entender os 

fatores que podem levar os funcionários a abraçarem sua missão e se 

comprometerem com os resultados da organização é de grande importância 

para a gestão.  

Algumas empresas familiares transformaram-se nos últimos anos, 

passando de geração em geração e mantendo-se no mercado de maneira sólida. 

Outras tantas, entretanto, não conseguiram sobreviver e foram passadas a 

grupos mais estruturados administrativa e financeiramente.  

As empresas familiares continuam representando importante 

empreendimento para a economia no Brasil e no mundo. Segundo dados da 

revista americana Business Family em 2011, as empresas familiares são 



 
 

responsáveis por mais de 60% dos empregos gerados, contribuindo com 64% 

do PIB. No Brasil, dados divulgados em maio de 2013 pela revista Forbes, 

indicam que dos dez maiores grupos empresariais quatro eram organizações 

familiares. Na Europa, a European Family Businesses, entidade que reúne as 

principais empresas familiares do continente, contribuem com pelo menos 9% 

do PIB da região e mais de 50% destas acreditavam em melhorias, mesmo 

diante das dificuldades econômicas enfrentadas em diversos países da Europa. 

No ambiente das organizações familiares, temas como sucessão e 

profissionalização da gestão são amplamente discutidos. 

 

 

1.2 Questão da pesquisa 

 

Partindo-se desta contextualização, essa pesquisa terá o objetivo de 

responder a seguinte questão: a percepção dos valores organizacionais pelos 

colaboradores pode influenciar no maior comprometimento afetivo destes com a 

organização? 

 

1.3 Objetivos 

 

Para responder a questão formulada no problema, o presente estudo 

apresenta os seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a relação entre a percepção de valores organizacionais e o 

comprometimento organizacional afetivo em empresas de cultura familiar. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar fatores relacionados à cultura de organizações familiares que 

refletem no comprometimento das pessoas com a organização. 



 
 

 Verificar a necessidade de adoção de novas práticas de gestão nas empresas 

familiares como forma de se obter maior comprometimento com a 

organização. 

 Avaliar como a gestão nas empresas familiares pode interferir na percepção 

de valores e no comprometimento das pessoas com a organização. 

 

1.4 Delimitação do estudo 

Esta pesquisa objetiva discutir a relação existente entre a percepção de 

valores dos funcionários de empresas familiares e seus reflexos no 

comprometimento com o trabalho e a organização.  

Para tal, foram realizadas pesquisas em organizações caracterizadas como 

empresas familiares, dos segmentos da indústria, comércio e serviços, 

localizados no interior do estado do Rio de Janeiro. As empresas enfocadas 

caracterizam-se como médias e grandes, dos segmentos indústria, comércio e 

serviços e estão no mercado há pelo menos dez anos. Participaram da pesquisa 

funcionários com o mínimo de três anos de trabalho nessas empresas. 

O procedimento de pesquisa ocorreu através da adaptação e aplicação de 

questionário que investigou a percepção de valores organizacionais e o 

comprometimento organizacional. Foram utilizadas para investigação da relação 

entre os constructos pretendidos a Escala de Valores Organizacionais – EVO de 

Tamayo (1996) e a Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo – 

ECOA, de Siqueira e colaboradores (2003), que são escalas validadas e 

fidedignas. 

 

1.5. Relevância do estudo 

Empresas familiares têm características próprias, que as diferem de 

outros tipos de organizações. Para a academia, este estudo poderá contribuir 

para um conhecimento mais profundo sobre os valores que predominam em 

organizações de cultura familiar, refletindo em sugestões para as empresas 

deste gênero. Conhecer o nível de engajamento das pessoas para com os 



 
 

valores e a cultura da organização familiar permitirá contribuir de maneira 

científica para a perenidade destas organizações. 

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir para o aprofundamento da 

compreensão acerca do real papel desempenhado pelos valores na 

configuração do comprometimento organizacional. A necessidade de 

profissionalizar a gestão é tema continuamente discutido em organizações de 

cultura familiar. 

Tal revelação poderá contribuir para que gestores de empresas familiares 

apliquem estratégias mais eficazes na conquista do comprometimento dos 

colaboradores e, por conseguinte, na definição de papéis das futuras gerações 

de gestores. 

É provável ainda, que as conclusões forneçam caminhos mais direcionados 

para empresas de cultura familiar de qualquer ramo de atividade, que estejam 

dispostas a repensar seus processos de gestão para atingir cada vez melhores 

resultados. 

 

1.6 Organização do estudo 

 

Para atingir a proposta aqui enfocada, este trabalho estrutura-se em quatro 

capítulos, distribuídos da seguinte forma: 

O capítulo 1 apresenta a introdução com a descrição do problema da 

pesquisa, a questão que se procura responder, objetivos geral e específico, 

síntese das etapas da pesquisa, delimitação e estrutura do trabalho.  

O capítulo 2 expõe a revisão da literatura e análise dos textos com base 

em bibliografia publicada em periódicos de âmbito nacional, indexados nas 

bases CAPES, SciELO e em periódicos de contexto internacional nas bases 

Scopus e ISI Web of Science, com a finalidade de buscar fundamento teórico 

para os temas discutidos neste estudo. Serão enfatizados conceitos e estudos 

de maior relevância que versam sobre percepção de valores, cultura 

organizacional, comprometimento com o trabalho e com a organização, 

organizações familiares.  

Estes conceitos serviram de base para a avaliação dos resultados do 

questionário que investigou a relação entre os valores percebidos e seu reflexo 



 
 

no comprometimento afetivo dos colaboradores em empresas de cultura familiar, 

assim como para a construção das considerações finais.  

O capítulo 3 descreve a metodologia empregada, destacando a escolha 

dos questionários e a forma de avaliação utilizada, etapas, objeto de estudo, 

coleta de dados, universo e amostra da pesquisa. 

O capítulo 4 relata a análise dos resultados obtidos com a pesquisa, 

ligando-os as ideias dos autores destacados neste trabalho. A estes capítulos, 

seguem-se as referências utilizadas no texto e o apêndice. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Fora realizada pesquisa bibliográfica sobre os seguintes temas: valores, 

cultura organizacional, cultura familiar, comprometimento com o trabalho, 

comprometimento organizacional, empresas familiares. Esta pesquisa teve o 

propósito de sustentar e aprofundar o conhecimento teórico para a aplicação da 

pesquisa. 

 

 

2.1 A influência dos Valores Organizacionais  

 

Etimologicamente, a palavra valor provém do latim valere, que significa “o 

que tem valor, que tem importância” (FERREIRA, 2010). Sendo algo de 

importância, os valores atuam como princípios norteadores da vida do indivíduo 

(SCHWARTZ, 2005) e agem como importantes preditores de atitudes e 

comportamentos (ROS, 2006). 

Valores são ordenados por sua importância. Podem ser entendidos como 

critérios ou metas que transcendem situações específicas e servem como 

princípios que orientam a vida das pessoas (SCHWARTZ, 1999). 

Os valores são representações cognitivas de necessidades e motivos, e, 

segundo Tamayo (2007, p.18), “o que diferencia um valor de outro é o tipo de 

motivação que ele expressa”. 

Valores guardam estreita relação com o que se acredita ser certo ou errado, 

bom ou ruim e normalmente são estáveis ao longo do tempo. Os valores 

adquiridos através das experiências vividas compõem o conjunto de atitudes e, 

por conseguinte, norteiam comportamentos (LEWIS, 1991; ROKEACH, 1981; 

SCHWARTZ, 1999; TAMAYOET al., 2000). 

Schwartz e Bilsky (1987) vêem os valores como princípios ou crenças que 

guiam comportamentos, são estabelecidos em ordem de importância e podem 

estar relacionados a áreas específicas da vida de uma pessoa.  

Tamayo e Borges (2006) acrescentam que os valores da organização 

contribuem para a integração interna, “motivam a consecução de metas e 

objetivos” (p. 422) e “são imperativos para a eficácia organizacional” (p. 422). 



 
 

Estudo realizado por Canova e Porto (2010) confirma os resultados obtidos 

por Oliveira e Tamayo (2004) com a validação do inventário, que sugerem que a 

estrutura dos valores organizacionais é semelhante a dos valores pessoais.  

Assim, de modo semelhante aos indivíduos, as organizações também 

possuem valores que orientam suas ações e o comportamento de seus 

integrantes.  

Nos últimos anos, o interesse sobre o estudo dos valores organizacionais 

cresceu e uma provável explicação para isto é o seu papel fundamental para o 

entendimento da cultura (CARVALHO; OLIVEIRA; SILVA, 2013). 

Os valores, juntamente com os papéis e as normas, representam um dos 

principais componentes de uma organização, uma vez que definem e orientam 

o comportamento da mesma (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004). Segundo Tamayo e 

Borges (2006), no ambiente organizacional, os valores são princípios ou crenças 

que são organizados de forma hierárquica, relativos às metas ou condutas 

desejáveis e orientam a vida em grupo, podendo se relacionar aos interesses 

individuais, do grupo ou de ambos. Uma vez que os valores são compartilhados 

por todos ou pela grande maioria dos membros da organização, eles possuem 

ainda função integradora (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004). 

Nesse sentido, Veiga (2010) enfatiza que os valores organizacionais não 

são os valores pessoais dos integrantes da organização. Os valores pessoais 

são aprendidos e desenvolvidos durante o convívio familiar, escolar e nas 

interações sociais ao longo da existência do indivíduo, enquanto os valores 

organizacionais são geralmente introduzidos pelo dono ou criador da empresa 

ou por indivíduos que exercem forte influência no ambiente organizacional. 

Os valores têm origem na interação social e são construídos com base nas 

necessidades de trabalho e para orientar as relações existentes na organização; 

atuam como elementos que definem, especificam e tornam uma organização 

singular, diferente de todas as outras existentes (HASSAN, 2007). 

Para Deal e Kennedy (1988), os valores definem uma direção comum para 

todos os trabalhadores de uma empresa e influenciam fortemente o 

comportamento organizacional, constituindo assim, o componente fundamental 

da identidade de uma organização.  

Para Katz e Kahn (1978), os principais componentes de uma organização 

são as normas, os papéis e os valores. Enquanto as normas expressam 



 
 

expectativas coletivas e os papéis prescrevem e definem formas de 

comportamento, os valores atuam como elemento integrador, pois são 

compartilhados por todos na organização.  

Os valores organizacionais precedem a existência da organização e é fácil 

entender essa origem. Segundo Nietzsche (Siqueira e cols, 2009, p.310), “os 

valores caracterizam a vontade de existir e de se afirmar de uma coletividade”. 

Assim, através dos valores, a organização pode expressar suas metas e se 

posicionar de forma individual na sociedade e no mercado.  

Para a organização, os valores constituem elemento fundamental e 

necessário para dar identidade coletiva a um grupo de pessoas e direcioná-las 

a ideais comuns, facilitando ao máximo o desenvolvimento dos talentos 

individuais. 

Assim, os valores organizacionais podem ser entendidos como princípios 

ou crenças relacionados a modelos de comportamentos desejáveis. Estes são 

capazes de nortear a vida da organização e estão ligados a interesses 

individuais, coletivos ou mistos (TAMAYO & GONDIM, 1996). Desta forma, os 

valores organizacionais associam-se aos interesses da organização e servem 

como justificativa para comportamentos individuais e organizacionais (TAMAYO, 

2005).  

A escolha e prioridade dada aos valores inspiram-se nos valores da 

sociedade e nos valores pessoais de seus membros, particularmente dos 

fundadores. Claude (2003, p.105) afirma: 

 
Os valores organizacionais enraízam-se naquilo que a empresa 
acredita, naquilo que constitui a sua força, a sua diferenciação, 
a sua vontade de se afirmar como uma coletividade e de 
perdurar enquanto tal. 

 
 

 

Os valores organizacionais só existem efetivamente na mente dos 

membros da organização. Desta forma, a aceitação e ratificação por parte dos 

trabalhadores são essenciais para a existência efetiva dos valores 

organizacionais, enquanto princípios que influenciam a vida organizacional. 

Contudo, aceitar os valores organizacionais não significa abrir mão de seus 



 
 

valores pessoais, mas sim reconhecer a prioridade dos interesses coletivos 

sobre os individuais. 

Abordando ainda a questão das dimensões fundamentais dos valores, 

Tamayo (2007) menciona algumas características que descrevem os elementos 

mais relevantes deste conceito: 

 

1. Os valores são formas de conhecer a realidade organizacional. 

2. Os valores organizacionais funcionam como necessidades que 

determinam o comportamento orientado a um fim. 

3. São elementos estruturantes da empresa. 

4. Somente assumem o status de valores quando são compartilhados. 

 

O mesmo autor destaca dois modelos que têm sido usados para 

representar a estrutura dos valores organizacionais: o modelo cultural e o modelo 

das motivações pessoais. 

O modelo cultural dos valores organizacionais baseia-se no fato de que 

toda organização possui uma cultura própria. Para trabalhar em prol de sua 

perpetuação, as organizações precisam atender a exigências universais, no 

sentido de conciliar interesses do indivíduo, do grupo, da sociedade em que está 

inserida e ainda se organizar em uma estrutura que defina papéis, normas, 

subsistemas organizacionais, estratégias de trabalho entre outras. 

Este modelo postula que os valores estão organizados em três dimensões 

bipolares que representam as alternativas de resposta da organização aos 

dilemas: autonomia versus conservadorismo, hierarquia versus igualitarismo e 

harmonia versus domínio. 

Já o modelo das motivações pessoais postula que os dois conjuntos de 

valores pessoais e organizacionais expressam e representam motivações 

semelhantes do indivíduo e do grupo, do trabalhador e da organização. Tamayo 

(2007) refere-se aos valores como representações cognitivas, socialmente 

compartilhadas, de necessidades individuais, no caso dos valores pessoais, e 

de exigências e objetivos grupais, no caso dos valores organizacionais. As 

características gerais dos valores são comuns aos dois sistemas e isso implica 

na correspondência de metas entre o trabalhador e a organização. 



 
 

A importância do conhecimento e avaliação dos valores organizacionais 

decorre ainda do fato dos valores serem componentes importantes da cultura 

organizacional, entendida como um conjunto complexo e multidimensional de 

tudo o que constitui a vida em comum nos grupos sociais.  

A partir destas considerações observa-se facilmente a importância da 

investigação da relação existente entre valores e comprometimento afetivo em 

organizações de cultura familiar. 

 

2.2 O poder do Comprometimento 

 

Envolvimento com o trabalho foi definido por Lodahl e Kejner (1965, p.25) 

como “o grau em que o desempenho de uma pessoa no trabalho afeta a sua 

autoestima”. Esses autores consideram que a ligação com o trabalho tem início 

durante o processo de socialização do indivíduo, quando lhe são transmitidos os 

valores sociais relativos ao trabalho. Posteriormente, quando ocorrem as 

experiências pessoais de trabalho, essas passam a influenciar diretamente a 

autoestima. Nesta perspectiva, Muckinsky (2004, p.305) define envolvimento 

com o trabalho como “o grau de identificação psicológica da pessoa com o seu 

trabalho e a importância do trabalho para a autoimagem”. 

 Os estudos sobre comprometimento no trabalho, especialmente o 

comprometimento organizacional, embora antigos, alcançaram crescimento a 

partir do final da década de 70 e tornaram-se um dos constructos mais 

intensamente investigados em Comportamento Organizacional. 

A pesquisa sobre comprometimento no trabalho é marcada pela 

diversidade de definições e modelos teóricos de referência. Importante marco 

sobre o tema foi o trabalho de Morrow (2011), que identificou 29 conceitos e 

medidas relacionadas a comprometimento. A autora organizou essa diversidade 

de conceitos organizando-os em cinco grandes “focos” de comprometimento: 

valores, organização, carreira, trabalho e sindicato. 

 Segundo Meyer e Herscovitch (2001, p.301), todas as definições de 

comprometimento fazem, em geral, referência ao fato de que comprometimento: 

a) É uma força que estabiliza e coage; 



 
 

b) Dá direção ao comportamento (por exemplo, restringe liberdade, liga a 

pessoa a um curso de ação). 

 

Mowday, Porter e Steers (1982) dominaram a perspectiva internacional 

enfatizando a natureza afetiva do processo de identificação do indivíduo com os 

objetivos e valores da organização. Três dimensões que evidenciam essa noção 

de identificação foram utilizadas por estes autores para definição do constructo: 

 

a) Forte crença e aceitação dos valores e objetivos da organização; 

b) O forte desejo de manter o vínculo com a organização e 

c) A intenção de se esforçar em prol da organização. 

 

Essas dimensões estabelecem a estreita relação existente entre valores e 

comprometimento, foco deste estudo. 

Três enfoques são destacados nas pesquisas sobre comprometimento 

organizacional: afetivo, instrumental/calculativo e normativo. O enfoque afetivo 

identifica e compartilha os valores organizacionais através das pessoas e são 

traduzidos por suas atitudes.  Assim, o comprometimento significa mais do que 

uma postura de lealdade para com a organização; envolve relacionamento ativo 

e busca de bem-estar. Mowday, Steers e Porter (1979, p. 226) utilizam a 

definição de Porter e Smith (1970) para definir o comprometimento: 

 

Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo 
identificado com e envolvido numa organização, em particular, e 
pode ser caracterizado por pelo menos três fatores: (1) estar 
disposto a exercer esforço considerável em benefício da 
organização; (2) forte crença e aceitação dos objetivos e valores 
da organização; e (3) forte desejo de se manter membro da 
organização.  

 

Esse comprometimento está ligado ao envolvimento ativo e ao sentimento 

de orgulho que o indivíduo tem em fazer parte dessa organização. Trabalham 

com prazer, buscando seu espaço por meio de seus conhecimentos, habilidades 

e atitudes comportamentais, o que reforça Zanelli (2004 apud ROMAN; 

STEFANO, 2011, p. 5), quando diz que comprometimento organizacional afetivo 

é 



 
 

 

[...] um estado no qual um indivíduo se identifica com uma 
organização particular e com seus objetivos, desejando manter-
se afiliado a ela com vistas a realizar tais objetivos.  
 

Nesse contexto, a forte ligação afetiva existente entre o indivíduo e a 

organização está diretamente ligada ao seu desejo de permanecer na 

organização, para que ambos alcancem os objetivos desejados. 

Chang Jr. (2001), discorreu sobre a necessidade de pesquisas 

relacionando o comprometimento das pessoas com o desempenho das 

organizações e identificando a relação existente entre um elevado nível de 

comprometimento por parte da força de trabalho e o alcance de elevado 

desempenho pelas organizações. Ainda segundo o mesmo autor, o 

comprometimento ganhará cada vez mais importância na gestão de pessoas, 

sendo um fator crítico de sucesso para o desempenho das organizações. 

Chang Jr e Albuquerque (2005) reforçam que o envolvimento dos 

colaboradores com os objetivos da empresa favorece a consecução de 

resultados. Assim, é importante identificar quais os acontecimentos ou as ações 

que influenciam um ambiente, tornando-o propício para que as metas propostas 

sejam alcançadas. 

Ainda segundo estes autores, a monitoração do comprometimento constitui 

uma ação importante para verificar até que ponto as necessidades da 

organização e de seus colaboradores estão sendo atendidas.  

Portanto, conclui-se que investir em ações que promovam o 

comprometimento dos funcionários permite construir indicadores que mensurem 

a eficácia organizacional e forneçam subsídios à gestão estratégica de pessoas, 

possibilitando um papel mais ativo de todos os gestores. 

 

2.3 Reflexos da Cultura Organizacional 

 

Cultura é um conceito que comporta múltiplas definições. Para alguns, a 

cultura é a forma pela qual uma comunidade satisfaz suas necessidades 

materiais e psicossociais, deixando implícita nesta ideia a noção de ambiente 

como fonte de sobrevivência e crescimento. Para outros, cultura é adaptação, 



 
 

uma forma pela qual uma comunidade define seu perfil em função da 

necessidade de se adaptar ao meio ambiente. Nos dois casos está presente a 

ideia de feedback, já que a busca pela adaptação evolui na direção mais 

apropriada à satisfação do sentimento de pertencimento (MOTTA e CALDAS, 

1997, P.16). 

Ainda segundo esses autores, cultura é linguagem, é código. Fornece um 

referencial que permite aos atores dar um sentido ao mundo em que vivem e a 

suas próprias ações. A cultura designa, classifica, liga, coloca em ordem.  

Segundo Hofstede (1991), cultura é a programação mental e coletiva que 

diferencia um grupo de outro e resulta do processo de aprendizagem desde a 

infância. Essa programação coletiva da mente distingue os membros de uma 

organização dos de outra, levando a administrações diferenciadas, projetos 

diferenciados e posições de mercado diferenciadas. Cultura é um conceito que 

ajuda as pessoas a entenderem o que está oculto nos comportamentos. Assim, 

nos leva a perceber que a cultura organizacional pode estar profundamente 

enraizada. 

Ouchi (1982, p.186) define cultura organizacional como “conjunto de 

crenças partilhadas entre os gestores de uma organização acerca de como 

devem comportar-se, gerir a organização e conduzir as suas atividades, bem 

como as dos funcionários”. Por esta definição chega-se a conclusão de que 

empresas de culturas diferentes terão naturalmente modos de gestão diferentes. 

Smircich (1983) considera a cultura organizacional como um conjunto 

normativo ou social que mobiliza uma organização e expressa os valores ou 

ideais sociais e crenças partilhadas pelos membros da organização. A cultura 

organizacional confere, assim, sentimento de identidade aos membros da 

organização, servindo de mecanismo de atribuição de significado ao guiar e 

modelar. Seguindo o mesmo pensamento, Hofstede (1990) relata que cultura é 

a programação coletiva da mente que distingue os membros de uma organização 

dos de outra, levando a administrações, projetos e posições de mercados 

diferenciados. 



 
 

Do ponto de vista de Lacombe (2003), a cultura organizacional pode ter as 

seguintes definições: 

 • conjunto de crenças, costumes, valores, normas de comportamento e 

formas de fazer negócios, que são definidos por cada empresa, e; 

 • conjunto de crenças e atitudes da organização em relação: à 

importância das pessoas; aos valores éticos e morais; à competição interna; à 

orientação para o mercado e produção; à capacidade de ação e de adaptação 

às mudanças externas. 

Maximiano (2005) define cultura, segundo o conceito de Schein (1985), 

como um conjunto de padrões que um grupo aprendeu a aceitar, resultado da 

solução de problemas de adaptação ao ambiente e de integração interna. Com 

isso, os funcionários agem conforme as normas determinadas pela cultura, 

ensinando aos novos integrantes a se adaptar a essas regras.  

Schein (2009) define cultura organizacional como “um conjunto de valores 

nucleares, normas de comportamento que governam a forma como as pessoas 

interagem numa organização e o modo como se empenham no trabalho e na 

organização”. 

Ainda segundo Schein, (2009) cultura organizacional é um padrão de 

premissas básicas compartilhadas que o grupo aprendeu à medida que resolvia 

seus problemas de adaptação externa e integração interna, que funcionou 

suficientemente bem para ser considerada válida e, portanto, para ser ensinada 

aos novos membros como o meio correto de perceber, pensar e sentir em 

relação àqueles problemas. 

Ainda segundo este autor, a cultura de uma organização revela a existência 

de fatores não econômicos, capazes de mobilizar os trabalhadores. Estes fatores 

seriam os valores, a tradição, a história da empresa, a personalidade do líder 

principal, os símbolos, etc. 

Para Naves e Coleta (2003), a cultura organizacional representa uma 

energia social que instiga os membros a agir, fornecendo significado e direção, 

e também um mecanismo de controle, aprovando informalmente ou proibindo 



 
 

comportamentos. Elementos como ritos, mitos, valores, crenças, pressupostos, 

normas, regras, símbolos e emoções são alguns dos componentes integrantes 

deste construto.  

A cultura é composta por um intrincado complexo de fatores que a 

constituem e, dentre eles, os valores organizacionais formam seu núcleo central, 

pois se referem a fenômenos que orientam a vida da organização, guiam o 

comportamento dos empregados e traduzem o pensamento dos trabalhadores 

(PAZ; TAMAYO, 2004; CANOVA; PORTO, 2010). 

Lacerda (2011) ressalta que a forma como as organizações lidam com as 

diferenças das culturas organizacionais podem gerar, por um lado, fator de 

vantagem competitiva e por outro, inviabilizar operações diversas, o que se torna 

crucial na subsistência da organização que está ligada à adoção de novos 

modelos de gestão que permitam a obtenção de resultados estratégicos e a 

levem a posições competitivas (ZANETI et al, 2014).  

Para Freitas 1997, decifrar uma cultura implica estabelecer a 

interdependência dela com as estruturas sociais, a sua história, a sua formação, 

o inconsciente impregnado no coletivo humano, as leis, a moral, enfim, todos os 

fatores formadores dos traços de um povo e afirmam ainda que a cultura de uma 

sociedade pode exercer influência sobre as organizações, podendo variar de 

setor para setor e de empresa para empresa. 

De acordo com Quelhas & Rodríguez, (2008) a cultura organizacional é 

heterogênea, uma vez que as crenças, as atitudes e os valores sobre a 

organização variam de grupo para grupo, seja através de grupos funcionais ou 

níveis hierárquicos, aparecendo assim as “subculturas”.  

Schein (2010) ressalta a relação entre valores e cultura, indicando que o 

comportamento do grupo será determinado pela maior ou menor internalização 

dos valores atribuídos como verdade a esse grupo.  

Esse conceito implica que a cultura pode ser identificada em unidades 

sociais estáveis. Se um grupo compartilha durante algum tempo um número de 

experiências, lidando com problemas internos e externos, pode-se concluir que 

o grupo irá compartilhar a mesma visão de mundo. Frequentemente observa-se 



 
 

que os grupos com ocupação semelhante tendem a desenvolver culturas 

próprias no interior das organizações, (SCHEIN, 2010). 

Para finalizar, Richter e Koch, (2004) demonstram que a cultura 

organizacional é o entendimento compartilhado dentro de uma determinada 

organização. Glendon&Stanton (2000) ressaltam que a cultura organizacional 

não é adquirida por qualquer grupo, e sim, criada por todos os membros da 

organização, (CHOUDHRYET al., 2009). 

Segundo Russo (2012), a cultura organizacional tem sido citada como 

responsável por muitos dos resultados indesejáveis das terceirizações. No 

entanto, por ser uma variável organizacional intangível, esse impacto não tem 

despertado o interesse de muitas organizações. 

 

 

2.4 Cultura familiar 

 

Ao estudar a relação entre pessoas e organizações, a cultura e as relações 

de poder surgem como fundamentais para a compreensão da dinâmica 

organizacional. 

Cultura é um conjunto de modos de pensar, de sentir e de agir mais ou 

menos formalizados, os quais, tendo sido aprendidos e compartilhados por um 

grupo de pessoas, serve para integrar estas em uma coletividade distinta de 

todas as outras (MACEDO, 2002). 

A cultura é aprendida pelo homem por meio do processo de aculturação, a 

partir do qual se aprende ou adquire os valores do grupo ou sociedade em que 

se está inserido. Segundo Macedo (2002), o processo de aculturação se 

encarrega de transmitir, tanto objetiva quanto subjetivamente, ao sujeito os 

valores, crenças e mitos presentes na cultura de determinado grupo. 

Verticalizando o conceito de cultura pode-se citar a definição de cultura 

organizacional de Aktouf: 

 

Um conjunto de evidências ou postulados compartilhados pelos 
membros da organização, dirigentes e empregados. Um cimento 
que mantém a organização como um todo, que lhe confere um 



 
 

sentido e engedra um sentimento de identidade e integridade na 
organização (AKTOUF, 1993, p.43). 

 

Para Hofstede (1998) é impossível compreender a cultura de uma 

organização sem conhecer o contexto em que ela se insere, pois todo ser 

humano é socializado de determinado meio, não sendo possível, portanto, 

compreender a dinâmica humana nas organizações sem conhecer a cultura e a 

sociedade na qual se insere. 

 

2.5 O que representam as Empresas Familiares? 

 

O número de empresas controladas por famílias é expressivo em todo o 

mundo, o que reflete na importância desses empreendimentos para a 

movimentação da economia (BUENO et al., 2007).  É possível observar o 

aumento do interesse acadêmico pelo tema empresas familiares pela crescente 

produção científica neste campo (DEBICKI, et al., 2009). Contudo, essa 

preocupação é recente (HECKet al., 2008; POUTZIOURIS et al., 2006). 

Grzybovski (2000) esclarece a expressão comumente utilizada para 

caracterizar empresas iniciadas por pessoas com espírito empreendedor, que 

trabalham amparadas por membros de sua própria família e outros que não são 

familiares. Considera-se então empresa familiar as organizações empresariais 

que têm sua origem e história vinculadas a uma mesma família há pelo menos 

duas gerações, ou ainda, aquela que mantém membros da família na 

administração dos negócios. 

Os pesquisadores geralmente concordam que o envolvimento da família no 

negócio é o que torna o negócio familiar diferente (Miller & Rice, 1967). A maioria 

dos pesquisadores interpreta o envolvimento familiar como propriedade e gestão 

(HANDLER, 1989).  

O tema “empresa familiar” é considerado de relevância, por diversos 

aspectos. Sabe-se da importância dessas organizações para o país em muitos 

sentidos (desde o ponto de vista histórico, social, político, econômico, etc.). 

Vidigal (1996) corrobora essa importância, destacando: 

 



 
 

A não ser as criadas pelo governo, todas as empresas, na 
origem tiveram um fundador ou um pequeno grupo de 
fundadores, que eram seus donos. As ações ou cotas da 
empresa seriam provavelmente herdadas por seus filhos. 
Praticamente todas as empresas foram familiares na origem. 
Podemos ter certeza que as empresas familiares representam 
mais de 99% das empresas não estatais brasileiras (VIDIGAL, 
1996, p. 15). 
 

 
 

Dados do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) 

mostram que entre os anos de 1985 e 2005 foram constituídas 8.915.890 

empresas no Brasil, estimando ser a expressiva parcela de 90% empresas 

familiares, responsáveis pela criação de 2 milhões de empregos diretos no País  

PRADO, (2011). 

Grzybovski (2000) discorre ainda sobre os pressupostos para que a 

ligação de dois conceitos (empresa e família) possa interagir. Em primeiro lugar, 

que haja história de gerações (duas no mínimo) e que os interesses da empresa 

sejam reciprocamente inseridos nos da família; em segundo lugar estão as 

questões afetivas, emocionais, os vínculos de parentesco, seu perfil institucional 

(hierarquia, herança, casamentos), seu histórico, convivência liberada ou 

forçada; em terceiro lugar, há os pressupostos que promovem a interação 

empresa/família, criterizados pela confiança mútua entre os seus membros na 

estruturação hierárquica e na identidade de papéis e fatores organizacionais, a 

ligação entre família e reputação da empresa, a expectativa de fidelidade, de 

ideal, entre outras variáveis. 

Lethbridge (1997, p.7) apud Grzybovski, considera empresa familiar 

“tradicional” aquela que possui características como capital fechado, pouca 

transparência administrativa e financeira e o domínio completo da família sobre 

os negócios. 

A expressão familiar deixa sempre implícita que há um envolvimento de 

duas ou mais pessoas de uma mesma família na vida da empresa. A extensão 

do envolvimento pode variar de uma para outra organização, mas sempre o 

conjunto de crenças e valores da família estará reproduzido nela (GRZYBOVSKI, 

2002). 



 
 

Esse conceito é reforçado por Lodi (1993), que considera como empresa 

familiar a organização empresarial que tem sua origem e sua história vinculadas 

a uma mesma família há pelo menos duas gerações, ou que mantém membros 

da família na administração dos negócios. 

O segmento empresas familiares diz respeito a famílias que possuem ou 

administram as próprias empresas, de lojas de conveniência com alguns 

funcionários, até conglomerados multinacionais com muitos funcionários.  A 

variedade é enorme, mas todas essas empresas possuem uma característica 

central: estão ligadas a uma família. E é esta ligação que as torna um tipo 

especial de empresa. 

Algumas delas se identificam gloriosamente como empresas familiares, 

onde, na terceira geração, vários membros da família ocupam todos ou quase 

todos os cargos gerenciais.  Outras são controladas por famílias, mas não se 

veem primordialmente como empresas familiares, mas sim como empresas de 

“capital fechado”. Em qualquer dos casos, as pessoas envolvidas sentem a 

diferença.  

Mas o que torna as empresas familiares um tipo especial de empresa? Os 

proprietários de empresas familiares sabem que exercem papel diferente de 

acionistas de empresas de capital aberto.  Os funcionários de empresas 

familiares conhecem a diferença que os laços de família faz em suas vidas no 

trabalho, na cultura da empresa e em suas carreiras.  Os profissionais de 

marketing consideram a imagem da empresa familiar como vantagem junto aos 

clientes. E as famílias sabem que o fato de estarem juntas nos negócios é uma 

peculiaridade importante em suas vidas. 

Segundo dados da Revista Veja de 09 de junho de 2015, baseados em 

pesquisa que ouviu mais de 120 empresas no Brasil, a maioria de grande porte 

e 2.400 pessoas em mais de 40 países, no ano de 2014 o desempenho das 

empresas familiares no país superou a média mundial. Enquanto 79% das 

brasileiras cresceram em 2014 e 76% esperavam manter os resultados positivos 

nos cinco anos seguintes, globalmente esses índices foram de 65% e 85%, 

respectivamente. 

http://www.exame.com.br/topicos/empresas-familiares


 
 

Na Europa, os associados da European Family Businesses, entidade que 

reúne as principais empresas familiares do continente, estas respondem por pelo 

menos 9% do PIB da região. Segundo pesquisa realizada pela KPMG e 

divulgada em março de 2014, 54% das empresas familiares locais acreditavam 

em um avanço positivo para o ano seguinte, mesmo diante das dificuldades 

econômicas enfrentadas em diversos países da Europa. Estes dados 

demonstram claramente a importância deste tipo de empreendimento para a 

economia. 

Se as empresas familiares são tão constantes e comuns, como podem 

também ser tão especiais? Certa vez, Freud, o fundador da psicanálise, foi 

questionado sobre o que, no seu entender, seria fundamental para a saúde 

mental de uma pessoa. Enquanto se esperava uma complexa relação entre os 

diversos aspectos da vida humana, o pai da Psicanálise surpreendeu a todos ao 

responder com apenas duas palavras: "Liebenundarbeiten" (amar e trabalhar).  

Para grande parte das pessoas, as duas coisas mais importantes em suas 

vidas são suas famílias e seu trabalho.  Assim, é fácil perceber a diferença nas 

organizações que combinam essas duas coisas.  Estar em uma empresa familiar 

é algo que afeta todos os que participam da organização.  O papel do diretor 

principal é diferente quando a empresa foi fundada por seu pai e ele interage 

com irmãos e primos tanto nas reuniões, como nas comemorações em família. 

Essa diferença não é apenas um sentimento.  Está enraizada no dia a dia 

da empresa.  As empresas administradas por famílias constituem uma forma 

organizacional diferenciada, e esse “caráter especial” pode trazer resultados 

positivos ou negativos. A história da organização familiar, junto com sua 

identidade e a linguagem comum às famílias são capazes de gerar uma força 

especial. Quando os dirigentes são parentes, alguns conceitos, interesses e 

valores veem de uma fonte comum e a comunicação pode ser acelerada nas 

famílias. 

Entretanto, esta mesma proximidade pode diminuir o profissionalismo, 

muitas vezes fundamental ao comportamento empresarial.  Antigas histórias da 

família podem refletir nas relações dentro da organização. Exercer autoridade 

com parentes nem sempre é fácil. Os papéis na família e na empresa podem 



 
 

tornar-se confusos.  As pressões da empresa podem sobrecarregar e destruir 

relacionamentos familiares e, em alguns casos, até a própria empresa. 

Para Lethbridge (1997), podemos destacar três tipos básicos de empresa 

familiar: a tradicional, que mais corresponde ao estereótipo da instituição, o 

capital é fechado, existe pouca transparência administrativa e financeira e a 

família exerce um domínio completo sobre os negócios; a híbrida, onde o capital 

é aberto, mas a família ainda detém o controle, havendo, contudo, maior 

transparência e participação na administração por profissionais não-familiares; e 

a de influência familiar, em que a maioria das ações está em poder do mercado, 

mas a família, mesmo afastada da administração cotidiana, mantém uma 

influência estratégica através de participação acionária significativa.  

Muitas empresas familiares encontram-se em fase de transição neste 

momento de reestruturação da ordem econômica internacional. As pequenas e 

médias empresas, mesmo eficientes e eficazes buscam, com urgência, 

dependendo dos setores em que atuam ganhar mercado para concorrer a nível 

nacional, regional ou mundial.  

Neste contexto insere-se nosso interesse de pesquisa.  Os laços de 

família existentes entre diretores e funcionários tornam perceptíveis os valores 

da organização familiar, contagiando de forma positiva o cenário, incentivando 

um ambiente competitivo, flexível e aberto a mudanças?  Os funcionários de 

empresas familiares são mais comprometidos com os valores e objetivos de suas 

organizações? Ou, ao contrário, o clima de família e a segurança proporcionada 

geram acomodação e estagnação dos indivíduos inseridos nesta cultura? 

  



 
 

3. Metodologia  

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para realizar o 

estudo proposto, qualificando-se o desenho da pesquisa, identificando a 

população e composição da amostra, os meios de coleta de dados e a 

abordagem utilizada para tratamento dos dados. 

 

3.1. Classificação da pesquisa 

 

A estrutura desse trabalho encontra-se fundamentada de acordo com sua 

natureza, objetivos, abordagens e procedimentos técnicos de execução 

conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

Tabela 1 – Estrutura dos tipos de pesquisa científica aplicados no estudo. 

TIPOS DE PESQUISA 

Quanto à natureza Quanto aos objetivos Quanto à abordagem Quanto aos procedimentos 

Aplicada Confirmatória  Qualitativa Bibliográfica 

 Descritiva Quantitativa De Campo 

 Explicativa  Survey 

Fonte: construção da autora 

 

Quanto à sua natureza,esta pesquisa é classificada como aplicada, pois 

foram utilizadas técnicas desenvolvidas para identificar a relação entre valores 

organizacionais e comprometimento afetivo dos funcionários. O objetivo 

confirmatório justifica-se pelo fato de confirmar o grau de ajuste dos dados a 

duas teorias que medem as variáveis (constructos) de interesse nesta pesquisa: 

valores e comprometimento. Foi alcançado através da utilização da análise 

fatorial confirmatória e das relações de causa e efeito por meio de análise de 

equações estruturais. O objetivo descritivo tem sua aplicação direcionada para 

apresentar características de uma população específica. Neste estudo o objetivo 

descritivo foi representado pelos profissionais que atuam em empresas 

familiares nos segmentos da indústria, comércio e serviços. Nesse sentido, 

buscamos identificar e explicar como ocorre a relação entre valores e 

comprometimento na visão dos funcionários das empresas familiares 

pesquisadas. 



 
 

As abordagens quantitativa e qualitativa foram utilizadas desde a coleta dos 

dados até o tratamento das informações, utilizando modelos estatísticos para 

evitar prováveis distorções nas análises e interpretações dos dados, gerando 

uma margem de segurança mais consistente. Ambas as abordagens auxiliaram 

na análise e interpretação das relações entre as dimensões aqui enfocadas 

(valores organizacionais e comprometimento).  

O levantamento bibliográfico juntamente com a pesquisa de campo, a partir 

do procedimento de survey, proporcionou as condições para agrupar as 

informações e demonstrar a relação existente entre as variáveis. 

.  

3.2 População e amostra 

 

Para Guimarães (2008), a população são os elementos sob análise, dos 

quais se busca obter informações, investigando suas características. Assim, o 

presente trabalho considerou como população funcionários com um mínimo e 

três anos em empresas caracterizadas como familiares localizadas na região sul 

fluminense do estado do Rio de Janeiro, com o mínimo de dez anos de 

existência. Foram pesquisadas empresas de grande porte no segmento do 

comércio e de serviços e de médio e grande porte na indústria, segundo a 

definição do porte de empresas e número de empregados utilizados pelo 

SEBRAE: 

 

Tabela 2: Estabelecimentos segundo porte 

Porte Comércio e Serviços Indústria 

Microempresa (ME) Até 9 empregados Até 19 empregados 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) De 10 a 49 empregados De 20 a 99 empregados 

Empresa de médio porte De 50 a 99 empregados De 100 a 499 empregados 

Grandes empresas 100 ou mais empregados 500 ou mais empregados 

Fonte: SEBRAE-NA/Dieese. Anuário do trabalho na micro e pequena empresa (2013) 

 

Foi utilizada a amostragem não-probabilística por conveniência, devido ao 

fácil acesso da pesquisadora às empresas, seus funcionários (MARÔCO, 2014) 



 
 

e à proximidade geográfica (todas do sul fluminense) e ainda a disponibilidade e 

vontade de responder (FARROKHI e MAHMOUDI-HAMIDABAD, 2012). 

Para viabilizar a pesquisa foi realizado um teste piloto durante o mês de 

agosto/2016, que teve o objetivo de validar o questionário e identificar aspectos 

como clareza e objetividade. Foi aplicado a 30 pessoas, sendo 10 funcionários 

de empresa do segmento do comércio, 10 funcionários de empresa do segmento 

da indústria e 10 funcionários do segmento de serviços. 

Essa pequena amostra foi aproveitada nos dados finais coletados, pois o 

instrumento apresentou-se suficientemente robusto e não necessitando de 

alterações significativas. 

Participaram da pesquisa funcionários de oito empresas do segmento 

comércio, cinco empresas do segmento indústria e duas empresas do segmento 

serviços. 

Para verificação do tamanho total da amostra foi utilizada a tabela de Hair, 

1995 (Tabela 3) que define o número de 360 respondentes e o valor do 

carregamento 0,30. Este total foi dividido entre respondentes dos três 

segmentos: comércio, indústria e serviços e fixado o tempo mínimo de três anos 

de trabalho nas organizações familiares, tempo considerado pela pesquisadora 

como suficiente para a compreensão e assimilação dos valores organizacionais.  

 

Tabela 3 – Testes Utilizados e Recomendações de Amostra 
Método Tamanho de Amostra Fonte 

Regressão Linear Simples 20 casos por preditor; mínimo de 

100 observações 

(Francis, p. 

128) 

Analise Fatorial Exploratória 50-200 casos; 10 observações para 

cada variável 

Hair et al(2010) 

Analise Fatorial Confirmatória 50-200 casos; 10 observações para 

cada variável 

Hair et al(2010) 

SEM – Modelagem de Equações 

Estruturais - Método de Estimação 

– ML  

100 observações mínimo, 

dependente da complexidade do 

modelo; 200 observações número 

crítico (Hoelter) 

Hair (2010); 

Hoelter (1983) 

Fonte: Hair et al (1995). 

 

 



 
 

3.3 Instrumentos de medida 

 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário, 

que reuniu duas escalas existentes e validadas na literatura: a Escala de Valores 

Organizacionais – EVO de Tamayo (1996) e a Escala de Comprometimento 

Organizacional Afetivo – ECOA, de Siqueira e colaboradores (2003).Ambas as 

escalas apresentam distancia intervalar que segundo Likert permite verificar o 

grau de concordância dos respondentes com as afirmações. A escala tipo Likert 

é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Apresenta uma 

série de cinco proposições, nas quais os respondentes devem selecionar uma 

entre as seguintes opções: concorda totalmente, concorda, sem opinião, 

discorda, discorda totalmente. É necessário observar a ocorrência de 

proposições negativas, casos em que a pontuação atribuída é invertida. 

As duas escalas passaram a fazer parte de um mesmo instrumento 

(questionário) e sofreram uma adaptação, com a padronização das opções de 

respostas conforme demonstra a tabela 4.Tal adaptação foi feita com o intuito de 

tornar os questionários de fácil entendimento para o perfil dos respondentes de 

interesse. 

 

Tabela 4: Padrão de respostas do questionário 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Mais ou 
menos 

importante 

Importante Extremamente 
importante 

0 1 2 3 4 
Fonte: construção da autora 

 

Assim, na Escala de Valores Organizacionais (EVO), o 0 significa que o 

valor é nada importante, ou seja, não é relevante como um princípio orientador 

na vida da organização. Quanto maior o número (1, 2, 3,4), mais importante é o 

valor como um princípio orientador na vida da organização. 

O mesmo aconteceu na Escala de Comprometimento Organizacional 

Afetivo (ECOA), onde os respondentes identificaram a existência dos 

sentimentos atribuindo os mesmos valores de 0 a 4, com os significados: 0para 

nada, 1 para pouco, 2 para mais ou menos, 3 para muito e 4 para extremamente. 



 
 

A Escala de Valores Organizacionais (EVO) é composta de 38 valores 

sobre os quais os respondentes avaliam a existência na organização. A 

apuração dos resultados produz um perfil de escores composto pelos cinco 

fatores da escala. A tabela 5 apresenta a distribuição dos elementos usados para 

cálculo do escore de cada um dos fatores. 

 

Tabela 5: Guia para apuração dos resultados da EVO 

Fatores Itens Divisor 

Eficácia/eficiência 

Interação no trabalho 

Gestão 

Inovação 

Respeito ao funcionário 

05,07,10,12,13,25,28,31,32 

01,02,03,04,06,08,09,11,15,36 

14,17,23,24,29,37,38 

19,20,22,30 

16,18,21,26,27,33,34,35 

09 

10 

07 

04 

08 

Fonte: Tamayo (1996) 

 

 

A Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA) é uma 

medida unidimensional que permite avaliar a intensidade com que um 

empregado nutre sentimentos positivos e negativos frente à organização que o 

emprega. Portanto, permite aferir o compromisso de base afetiva. A escala é 

composta por 18 sentimentos (sendo 15 positivos e 3 negativos) que 

representam o vínculo afetivo do empregado com a organização. Os 

respondentes usaram uma escala apresentada anteriormente para avaliar a 

intensidade com que haviam vivenciado cada um dos 18 sentimentos.  

Os 18 sentimentos foram agrupados conforme a análise confirmatória, 

porém, os itens se apresentaram de forma diferente da pesquisa de Siqueira e 

colaboradores (2003). Após a análise fatorial confirmatória foi possível agrupar 

as variáveis de forma a fazer interpretações sobre os três fatores identificados. 

Foram ainda nomeados pela pesquisadora por palavras que simbolizam esse 

agrupamento.Talvez uma explicação plausível para essa diferença seja o 

tamanho da amostra, neste caso, bem superior ao tamanho da amostra com a 

qual a escala original foi testada. A tabela 6 demonstra este agrupamento. 

 

Tabela 6: Grupos de sentimentos 



 
 

Grupos Sentimentos 

 

 

 

 

Interesse pela Empresa 

Confiante nela 

Empolgado com ela 

Apegado a ela 

Orgulhoso dela 

Contente com ela 

Entusiasmado com ela 

Preocupado com ela 

Encantado com ela 

Fascinado por ela 

Interessado por ela 

Animado com ela 

 

Dedicação pela Empresa 

Fiel a ela 

Responsável por ela 

Dedicado a ela 

Envolvido com ela 

 

Distanciamento 

Desgostoso com ela 

Distante dela 

Desiludido com ela 

Fonte: construção da autora 

 

Foram aplicados 120 questionários a funcionários de empresas do ramo do 

comércio, 120 questionários em funcionários de empresas do ramo da indústria 

e 120 questionários em funcionários de empresas do ramo de serviços, 

totalizando 360 questionários aplicados. A aplicação foi presencial, realizada 

pela pesquisadora a partir de visitas às empresas que aceitaram o convite para 

participação na pesquisa. Inicialmente foram montadas turmas que reuniram 

grupos de cinco a vinte funcionários, em horário disponibilizado pelas empresas. 

A pesquisa foi também aplicada de forma individual em algumas empresas, 

baseando-se na disponibilidade dos funcionários que se enquadravam na 

população alvo desta pesquisa. A pesquisa foi realizada nos meses de abril e 

maio de 2017, em empresas localizadas na região sul fluminense do estado do 

Rio de Janeiro.  



 
 

Para a análise fatorial dos resultados foram utilizados os softwares IBM 

SPSS– Statistical Package for the Social Sciences e IBM AMOS, ambos em sua 

versão 21, que permitiu a estruturação dos dados, e obtenção dos resultados. 

 

3.4 Tratamento dos dados 

 

Inicialmente foi realizada a análise de confiabilidade (alfa de Cronback>0,7) 

com o objetivo de se verificar a inter-relação entre as variáveis de cada 

constructo. 

Posteriormente foi verificada a possibilidade de utilização da análise fatorial 

naquele conjunto de dados. Para isso foram aplicados os testes KMO e 

Esfericidade de Bartlett. 

Após essas análises foi possível identificar todas as variáveis que estavam 

relacionadas aos constructos, tanto de valores quanto de comprometimento 

afetivo. Para isso, foram verificados os fatores de carregamento das variáveis 

que estavam relacionadas aos constructos (fator de carregamento > 0,3). 

A partir da validação dos constructos foram verificadas as relações de 

causa e efeito entre os constructos de valores e os constructos de 

comprometimento afetivo. Foi utilizada a análise de equações estruturais para 

verificar essas relações de causa e efeito. 

Os resultados de todas as análises encontram-se no apêndice 2. 

 

 

  



 
 

 

4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir das análises e testes realizados foi possível observar os resultados 

demonstrados a seguir. 

  

4.1 Análise descritiva da amostra 

 

4.1.1 Perfil demográfico dos respondentes 

 

O perfil da população composta pelos respondentes dessa pesquisa é 

apresentado através dos Gráficos 1 a 6, divididos por segmento. 

 

Gráfico 1: Tempo de casa – Serviço 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Tempo de casa - Comércio 

 

 

 

38%

9%

53%

3 a 5 anos

6 a 9 anos

mais de 10 anos

Serviço 



 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Tempo de casa – Indústria 

 

 

 

 

Com relação ao tempo de casa, observa-se que no segmento Serviço, a 

maioria dos respondentes da pesquisa (53%) tem mais de 10 anos de trabalho 

nas empresas. No segmento Comércio, a maioria dos respondentes (41%) 
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encontra-se também com mais de 10 anos de trabalho nas empresas. Porém, 

as demais faixas (3 a 5 anos e 6 a 9 anos) encontram-se mais próximas, 31% e 

28% respectivamente, o que acontece também no segmento Indústria com os 

três valores na casa dos 30% (32%, 38%, 30%). 

 

Quanto ao nível de escolaridade dos respondentes da pesquisa, observa-

se maior homogeneidade nos três segmentos, como demonstram os gráficos 4 

a 6. 

 

Gráfico 4: Escolaridade – Serviço 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Escolaridade – Comércio 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

11%

9%

36%

16%

6%

2%
Fundamental incompleto

Fundamental completo

Médio incompleto

Médio completo

Superior incompleto ou
em curso

Superior completo

Serviço 



 
 

 

 

 

 

Gráfico 6: Escolaridade – Indústria 

 

 

 

 

É possível observar que a maioria dos respondentes nos três segmentos 

encontra-se com o nível de escolaridade de Ensino Médio completo (Serviço: 

36%, Comércio: 52% e Indústria: 54%). Os demais níveis de escolaridade 

encontram-se bastante distribuídos nos três segmentos, exceto pelo nível de 
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Superior completo encontrado em 25% dos respondentes do Comércio, bastante 

acima dos outros segmentos (6% e 7%). 

A população foi escolhida de forma aleatória, sendo estabelecidos apenas 

os critérios de distribuição nos três segmentos e de exigência do tempo mínimo 

de três anos de permanência nas empresas. Apesar desse estudo não se 

debruçar sobre as características específicas dos funcionários de organizações 

familiares, talvez no futuro seja interessante incluir nessa pesquisa 

características como sexo e escolaridade. 

 

 

4.2  Análise dos resultados 

 

O tratamento dos dados foi feito, num primeiro momento, separando as duas 

escalas (valores e comprometimento). Foram analisadas as relações entre os 

valores pesquisados na Escala de Valores e também a relação entre os 

sentimentos investigados na Escala de Comprometimento Organizacional 

Afetivo. 

Posteriormente, foi analisada a relação encontrada nesta pesquisa entre 

valores e comprometimento. 

A Escala de Valores Organizacionais (EVO) revelou a relação das variáveis 

com cada um dos fatores pesquisados na população deste trabalho. Foram 

Identificadas as três variáveis que mais contribuíram para a existência dos 

valores investigados, como demonstra a tabela 7. 

 

Tabela 7: Composição dos Valores 

 

Inovação 

Incentivo a pesquisa 0,38 

Modernização 0,36 

Integração 0,24 

 

Eficiência / 

eficácia 

Comprometimento 0,60 

Eficácia  0,59 

Planejamento 0,58 

 

Gestão 

Organização 0,72 

Postura profissional 0,65 

Supervisão 0,63 

 Cooperação 0,67 



 
 

Interação no 

trabalho 

Democracia 0,60 

Abertura  

Benefícios 

Sociabilidade 

 

0,57 

 

Respeito 

Reconhecimento 0,76 

Respeito 0,70 

Qualificação RH 0,69 

   Fonte: construção da autora 

  

 Pode-se ainda identificar a variável de maior contribuição para a 

existência dos valores pesquisados na tabela 8: 

 

 

Tabela 8: Principais variáveis relacionadas aos valores 

 

Inovação 

 

Incentivo a pesquisa 

 

0,62 

 

Eficiência / eficácia 

 

Planejamento 

 

0,68 

 

Gestão 

 

Organização 

 

0,72 

 

Respeito 

 

Reconhecimento 

 

0,76 

Fonte: construção da autora 

 

Assim, nas empresas familiares pesquisadas, observa-se que a variável 

Reconhecimento é a mais significativa na existência do valor Respeito; para o 

valor Gestão, a variável de maior peso é a Organização; o Planejamento 

relaciona-se ao valor Eficiência/Eficácia como mais significativo e a variável 

Incentivo à pesquisa ao valor Inovação. 

Outra forma de avaliação que demonstra a relação existente entre os 

valores investigados é a relação de causa e efeito entre eles. Nessa análise os 

valores guardam entre si a relação demonstrada na Figura 1: 

 

Figura 1: Relação de causa e efeito entre valores 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (2017) 

 

 

 

O valor Gestão influencia diretamente o valor Inovação (0,79), o valor 

Eficiência/Eficácia (0,99) e o valor Interação no Trabalho (0,85). Porém, não 

indica influência direta no valor respeito (0,7). Por outro lado, o valor Gestão 

influencia diretamente o valor Interação no Trabalho (0,85) e este valor influencia 

de maneira significativa o valor Respeito (0,91). 

Esses dados confirmam as ideias de Tamayo e Borges (2006) que relatam 

que os valores da organização contribuem para a integração interna, “motivam 

a consecução de metas e objetivos” (p. 422) e “são imperativos para a eficácia 

organizacional” (p. 422). 

Ouchi (1982, p.186) define cultura organizacional como o “conjunto de 

crenças partilhadas entre os gestores de uma organização acerca de como 

devem comportar-se, gerir a organização e conduzir as suas atividades, bem 

Inovação 

Eficiência / 

Eficácia 

Gestão 

0,79 

0,00 

0,99 

Interação no 

Trabalho 

0,85 

Respeito 
0,91 

0,7 



 
 

como as dos funcionários”.  Confirmando esse autor, a análise realizada 

demonstra que o valor Gestão está fortemente relacionado aos demais valores 

pesquisados e ainda à importância da cultura organizacional. 

Pode-se ainda relacionar valores à cultura organizacional, pois Schein 

(2009) destaca que essa é aprendida entre os membros da organização, já que 

consiste em um padrão de premissas básicas compartilhadas que o grupo 

aprendeu, resolvendo seus problemas de adaptação externa e integração 

interna, que funcionou suficientemente para ser ensinada aos novos membros.  

Assim observa-se nesses resultados a relação entre valores e cultura e a 

capacidade da gestão em perpetuar valores, consolidando a cultura 

organizacional. 

Outra relação encontrada foi a influência da variável Interação no Trabalho 

na variável Respeito. Pode-se entender que os fatores que compõem a Interação 

como Coleguismo, Amizade, Democracia, Sociabilidade refletem no valor 

Respeito. No entanto, a variável Inovação não sugere relação direta com a 

variável Eficiência/Eficácia. Pelos resultados encontrados, a variável Gestão é 

capaz de influenciar a variável Eficiência/Eficácia e esta influência é bastante 

significativa. 

Passando ao Comprometimento, o tratamento dos dados da Escala de 

Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA) permitiu agrupar os 

sentimentos e identificar cada grupo de sentimentos pela palavra que melhor os 

sintetiza.  

A tabela 9 identifica os três sentimentos de maior relevância em cada grupo 

do Comprometimento. 

 

Tabela 9: Variáveis relacionadas a comprometimento 

 

Interesse 

Entusiasmo ,89 

Animação ,86 

Encantamento ,86 

 

Dedicação 

Envolvimento ,76 

Responsabilidade ,75 

Dedicação ,71 



 
 

 

Distanciamento 

Desilusão  ,87 

Desgosto  ,62 

Distanciamento  ,61 

 

Entre os três grupos de sentimentos que demonstram Comprometimento é 

possível observar a seguinte relação: 

 

 Figura 2: Relação entre sentimentos de maior relevância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (2017) 

 

É possível observar na relação entre os sentimentos que promovem o 

Comprometimento que há uma relação inversa entre os sentimentos Interesse, 

Dedicação e Distanciamento. O sentimento Interesse reflete inversamente no 

sentimento Distanciamento (- 0,44), ou seja, pode-se entender que quanto maior 

o Interesse dedicado pelos funcionários à organização, menor o Distanciamento 

destes com a organização. O mesmo acontece com o sentimento Dedicação. 

Sua relação com o sentimento Distanciamento é inversa (- 0,16). 

Por outro lado, o sentimento Interesse relaciona-se ao sentimento 

Dedicação (0,70), o que sugere que, quanto maior o sentimento de Interesse 

pela organização, maior também o sentimento de Dedicação dos funcionários à 

ela. 

Interesse 

- 0,16 

0,70 

Dedicação 

Distanciamento 

- 0,44 



 
 

Finalmente, passaremos as análises relacionadas ao objetivo principal 

desta pesquisa: a relação entre valores e comprometimento. 

Na figura 3, a seguir, é possível observar todas as relações apuradas entre 

Valores Organizacionais e Comprometimento Afetivo: 

 

  



 
 

Figura 3: Relação entre Valores Organizacionais e Comprometimento 

Afetivo 

 

Fonte: a autora (2017) 

 



 
 

As relações entre os valores pesquisados e os sentimentos que refletem 

comprometimento com a organização estão destacadas na Figura 4:  

 

Figura 4: Relação entre valores e sentimentos do comprometimento afetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (2017) 

 

 

Os Valores Gestão e Interação no Trabalho se relacionam com os três 

grupos de sentimentos que representam o Comprometimento. A maior relação 

do valor Gestão é com o sentimento Dedicação (0,37).  

Inovação 

Gestão 

0,14 

0,05 

0,58 

Distanciamento 

0,72 

0,80 

Interação no 

Trabalho 
Interação no 

Trabalho 

Interesse 

Dedicação 

0,37 

- 0,31 

Respeito 

- 0,98 



 
 

Contudo, no modelo aplicado nesta pesquisa, o valor Gestão teria 

influência baixa nos sentimentos de Interesse e Distanciamento, o que não 

condiz com alguns autores enfocados nesta pesquisa. Macedo (2002) revela que 

o processo de aculturação se encarrega de transmitir ao sujeito, tanto objetiva 

quanto subjetivamente, os valores, crenças e mitos presentes na cultura de 

determinado grupo.  Revendo a definição de cultura organizacional de Aktouf 

(1993, p.43) observa-se que este autor a compara a “um cimento” capaz de unir 

a organização e lhe conferir uma identidade. Naves e Coleta (2003) relacionam 

a cultura organizacional a um mecanismo de controle, aprovando ou proibindo 

comportamentos de maneira informal. E finalmente Schein (2009) indica que a 

cultura de uma organização revela a existência de fatores não econômicos, 

capazes de mobilizar os trabalhadores e a personalidade do líder principal 

estaria entre esses fatores. Portanto, o valor Gestão não demonstrar influência 

direta nos sentimentos de Interesse e Distanciamento pode ser um dado para 

aprofundamento futuro em outras pesquisas. 

Por outro lado, Hofstede (1998) sugere que é impossível compreender a 

cultura de uma organização sem conhecer o contexto, a cultura e sociedade na 

qual se insere. Assim, um viés para futura pesquisa será separar os resultados 

obtidos nos três segmentos, o que pode revelar resultados diferentes na 

influência do valor Gestão nos sentimentos de Interesse e Distanciamento. 

Outro dado que merece investigação futura é o valor Interação no Trabalho 

que se relaciona de forma significativa com o sentimento Interesse (0,58), mas 

apresenta relação maior com o sentimento Distanciamento (0,72), o que 

representa um resultado contrário ao senso comum, onde se supõe que quanto 

maior o valor Interação no Trabalho, menor o sentimento de Distanciamento 

existente na organização. 

Ao mesmo tempo, o valor Respeito está diretamente relacionado ao 

sentimento Distanciamento (-0,98), ou seja, quanto maior o valor Respeito, 

menor o sentimento de Distanciamento dos funcionários com a organização e 

vice versa. Quanto menor o valor Respeito mais os funcionários têm a tendência 

a se distanciar da organização. 

Assim, pode-se concluir que os altos sentimentos que retratam Interesse e 

Dedicação pela organização relacionam-se negativamente com os sentimentos 

que indicam Distanciamento dos funcionários pela organização. 



 
 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O propósito deste estudo foi investigar a relação entre a percepção dos 

valores organizacionais de funcionários de organizações familiares e seus 

reflexos no comprometimento afetivo com o trabalho e a organização.  

Os valores atuam como princípios norteadores da vida do indivíduo e agem 

como importantes preditores de atitudes e comportamentos ((SCHWARTZ, 

2005, ROS, 2006). 

Os valores organizacionais têm papel fundamental para o entendimento da 

cultura organizacional (CARVALHO; OLIVEIRA; SILVA, 2013), entendida como 

o conjunto de tudo o que constitui a vida em comum nos grupos sociais. A 

importância do conhecimento dos aspectos culturais de um contexto 

organizacional vem ainda da estreita relação entre estes e a eficácia 

organizacional (Tamayo e Borges, 2006). 

Com esse intuito, procurou-se identificar fatores relacionados à cultura de 

organizações familiares que refletem no comprometimento afetivo das pessoas 

com a organização e ainda, entender como a gestão das empresas familiares 

pode interferir na percepção de valores e no comprometimento das pessoas com 

a organização. 

Para tal, foram realizadas pesquisas em organizações caracterizadas como 

empresas familiares, que estão no mercado há pelo menos dez anos e que 

representam os segmentos da indústria, comércio e serviços, localizados no 

interior do estado do Rio de Janeiro. Com o objetivo de confirmar a compreensão 

e assimilação dos valores organizacionais pelos respondentes, participaram da 

pesquisa funcionários com o mínimo de três anos de trabalho nessas empresas. 

Os resultados obtidos sugerem que há alta relação entre os valores Gestão, 

Inovação e Interação no Trabalho e que o valor Respeito sofre influência direta 

do valor Interação no Trabalho, dados que confirmaram a ideia de que os valores 

da organização contribuem para a integração interna (Tamayo e Borges, 2006). 

A relação direta entre os valores Gestão, Inovação e Interação no Trabalho 

confirma ainda as ideias de Ouchi (1982, p. 186) quando indica a importância da 

gestão como disseminadora da cultura organizacional. Foi possível observar 



 
 

nesses resultados a capacidade da gestão em perpetuar valores, consolidando 

a cultura organizacional. 

Outro objetivo do presente estudo foi pesquisar sobre a necessidade de 

adoção de novas práticas de gestão nas empresas familiares como forma de se 

obter maior comprometimento com a organização, já que as empresas familiares 

estão presentes no contexto brasileiro e mundial e seu desempenho no país vem 

superando a média mundial nos últimos anos. Essa necessidade foi confirmada 

quando se observou o papel da gestão na consolidação da cultura 

organizacional. 

Fora ainda observada a relação entre valores e comprometimento através 

da variável Gestão influenciando o sentimento de Dedicação e da relação 

negativa entre a variável Respeito e o sentimento de Distanciamento da 

organização, indicando que quanto menor o valor Respeito mais os funcionários 

têm a tendência a se distanciar da organização. 

Pode-se ainda mencionar o destaque encontrado nesta pesquisa para os 

valores subjetivos e sociais. 

Por fim, de acordo com os resultados obtidos nesse estudo sobre a relação 

entre valores e comprometimento, pode-se recomendar outro tipo de recorte nos 

dados, separando os resultados obtidos nos três segmentos (indústria, comércio 

e serviços) e ainda levar em consideração a época de realização da mesma, o 

que pode revelar resultados diferentes na influência do valor Gestão nos 

sentimentos de Interesse e Distanciamento, já que, para compreender a cultura 

de uma organização é necessário o conhecimento do contexto e da sociedade 

em que ela está inserida.  
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APÊNDICE I 

Questionários 

Escala de Valores Organizacionais – EVO  

Identificação 
 

Empresa: (   ) Indústria            (   ) Comércio           (   ) Serviços  

Cargo/função:_______________________ Escolaridade:_________________________  

Tempo na empresa: ______________________________________________________ 

 
 
Instruções 
 
Valores organizacionais são os princípios que orientam a vida das organizações. 
Neste questionário você deve perguntar a si próprio: “Que valores são importantes para 
a organização (empresa) em que trabalho?”. 
A seguir há uma lista de valores. Entre os parênteses que seguem cada valor encontra-
se uma explicação que pode ajuda-lo (a) a compreender o seu significado. 
Sua tarefa é avaliar quão importante é para a sua organização cada valor, como uma 
prática que orienta a vida da organização. 
Observe bem que não se trata de avaliar os seus valores pessoais, nem os valores que 
você gostaria que existissem na sua organização, mas sim as práticas que em sua 
opinião orientam a vida da sua empresa. 
Avalie a importância dos fatores da sua empresa em uma escala de 0 a 4. A escala de 
avaliação encontra-se abaixo: 
Como princípio orientador da vida da minha organização, este valor é: 
 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Mais ou 
menos 

importante 

Importante Extremamente 
importante 

0 1 2 3 4 

 
0 = significa que o valor é nada importante; não é relevante como um princípio 
orientador na vida da sua organização. 
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4), mais importante é o valor como um princípio 
orientador na vida da sua organização. 
 
Escala de Valores Organizacionais – EVO 
No espaço antes de cada valor escreva o número (0, 1, 2, 3 ou 4) que corresponde à 
avaliação que você faz deste valor. Tente diferenciar, tanto quanto possível, os valores 
entre si, usando para isso todos os números. Evidentemente você poderá repetir os 
valores da escala em suas respostas. 
Preencha da seguinte forma: 



 
 

Antes de começar, leia os valores de 1 a 32, escolha aquele(s) que, segundo você é (são) 
o(s) valor(es) supremo(s) da sua organização e avalie-o(s) com 4. A seguir, identifique 
o(s) valor(es) oposto(s) ao(s) valor(es) da sua organização e avalie-o(s) com 0. Se não 
houver valor algum deste tipo, escolha aquele que tem menor importância. Depois 
avalie os demais valores até o de número 38. 
Lista de valores organizacionais 
LEMBRE-SE QUE NÃO SE TRATA DE AVALIAR OS SEUS VALORES PESSOAIS, NEM OS 
VALORES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE EXISTISSEM NA ORGANIZAÇÃO, MAS SIM OS 
VALORES QUE, SEGUNDO VOCÊ, ORIENTAM A VIDA NA SUA ORGANIZAÇÃO. 
 

1 _____ Abertura (promoção de um clima propício às sugestões e ao diálogo). 
2 _____ Amizade (clima de relacionamento amistoso entre os empregados). 
3 _____ Benefícios (promoção de programas assistenciais aos empregados). 
4 _____ Coleguismo (clima de compreensão e apoio entre os empregados). 
5 _____ Competência (saber executar as tarefas da organização). 
6 _____ Competitividade (conquistar clientes em relação à concorrência). 
7 _____ Comprometimento (identificação com a missão da organização). 
8 _____ Cooperação (clima de ajuda mútua). 
9 _____ Criatividade (capacidade de inovar na organização). 
10 _____ Dedicação (promoção ao trabalho com afinco). 
11 _____ Democracia (participação dos empregados nos processos decisórios). 
12 _____ Eficácia (fazer as tarefas de forma a atingir os objetivos esperados). 
13 _____ Eficiência (executar as tarefas da organização de forma certa). 
14 _____ Fiscalização (controle do serviço executado). 
15 _____ Flexibilidade (administração que se adapta às situações concretas). 
16 _____ Harmonia (ambiente de relacionamento interpessoal adequado). 
17 _____ Hierarquia (respeito aos níveis de autoridade). 
18 _____ Honestidade (promoção do combate à corrupção na organização). 
19 _____ Incentivo à pesquisa (incentivo à pesquisa relacionada com interesses da 

organização). 
20 _____ Integração interorganizacional (intercâmbio com outras organizações). 
21 _____ Justiça (imparcialidade nas decisões administrativas). 
22 _____ Modernização de recursos materiais (preocupação em investir na aquisição de 

equipamentos, programas de informática e outros). 
23 _____ Obediência (tradição de respeito às ordens). 
24 _____ Organização (existência de normas claras e explícitas). 
25 _____ Planejamento (elaboração de planos para evitar a improvisação na organização). 
26 _____ Plano de carreira (preocupação com a carreira funcional dos empregados). 
27 _____ Polidez (clima de cortesia e educação no relacionamento cotidiano). 
28 _____ Pontualidade (preocupação com o cumprimento de horários e compromissos). 
29 _____ Postura profissional (promover a execução das funções ocupacionais de acordo 

com as normas da organização). 
30 _____ Probidade (administrar de maneira adequada o dinheiro público). 
31 _____ Produtividade (atenção voltada para a produção e a prestação de serviços). 
32 _____ Qualidade (compromisso com o aprimoramento dos produtos e serviços). 
33 _____ Qualificação dos recursos humanos (promover a capacitação e o treinamento dos 

empregados). 



 
 

34 _____ Reconhecimento (reconhecimento do mérito na realização do trabalho). 
35 _____ Respeito (consideração às pessoas e opiniões). 
36 _____ Sociabilidade (estímulo às atividades sociais fora do ambiente de trabalho). 
37 _____ Supervisão (acompanhamento e avaliação contínuos das tarefas). 
38 _____ Tradição (preservar usos e costumes da organização). 

 
 
  



 
 

Escalas de Bases do Comprometimento Organizacional Afetivo – ECOA  

 
Abaixo estão listados vários sentimentos que alguém poderia ter em relação à empresa 
onde trabalha. Gostaríamos de saber o quanto você sente estes sentimentos. 
Dê suas respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, o número de 0 
a 4 que melhor representa sua resposta. 
 

0 = Nada 
1 = Pouco 
2 = Mais ou menos 
3 = Muito 
4 = Extremamente 

 
A empresa onde trabalho faz-me sentir... 
 
 

(     ) Confiante nela. 
(     ) Desgostoso com ela. 
(     ) Empolgado com ela. 
(     ) Fiel a ela. 
(     ) Apegado a ela. 
(     ) Orgulhoso dela. 
(     ) Contente com ela. 
(     ) Responsável por ela. 
(     ) Distante dela. 
(     ) Dedicado a ela. 
(     ) Entusiasmado com ela. 
(     ) Preocupado com ela. 
(     ) Encantado com ela. 
(     ) Desiludido com ela. 
(     ) Envolvido com ela. 
(     ) Fascinado por ela. 
(     ) Interessado por ela. 
(     ) Animado com ela. 

 
 

                                                                Agradeço muito a sua colaboração. 
 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE II 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 


