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RESUMO 

 

O objetivo com esta dissertação foi investigar a percepção de valores 
organizacionais percebidos e desejados pelos colaboradores de uma empresa de 
serviços de energia, e sua correspondente adesão aos valores organizacionais 
instituídos de forma oficial pela empresa. Para atingir este objetivo a metodologia 
utilizada baseou-se na identificação das preferências axiológicas dos valores 
organizacionais. A amostra investigada foi composta por 40 colaboradores da áreas 
de suporte e de negócios, escolhidos aleatoriamente em cada setor integrante das 
áreas correspondentes, o que resultou em trinta por cento do total de colaboradores 
que compõem a Unidade sediada no Rio de Janeiro. A composição da amostra 
considerou o tempo de serviço na empresa, sexo e área a qual pertence. Para fins 
de identificação dos valores praticados na organização e desejáveis na percepção 
dos respondentes, utilizou-se o Inventário de Valores Organizacionais, conforme 
proposto por Tamayo, Mendes e Da Paz. Os dados foram submetidos à análise 
estatística descritiva, com a finalidade de identificar a consistência interna dos itens, 
a média, desvio padrão e coeficiente de rendimento da amostra no geral, por gênero 
e por área. Os polos foram analisados a luz dos valores oficialmente instituídos pela 
empresa. O instrumento apresenta-se consistente, com um coeficiente alpha acima 
de 0.8, tanto para escala do real quanto do desejável. Em cada dimensão as 
diferenças de média são praticamente desprezíveis, assim como não se observa 
uma aderência clara da percepção dos respondentes aos valores oficiais. É possível 
hipotetizar dos dados coletados quando confrontados com os documentos oficiais da 
empresa que esta acena e/ou estimula a autonomia e o igualitarismo, mas cultiva os 
valores correspondentes a conservadorismo e a hierarquia. As variáveis de gênero e 
a de área de atuação não afetam a percepção dos respondentes de modo geral. 
Como conclusão é possível dizer que apesar do caráter exploratório do estudo, ele 
contribui para a compreensão dos valores organizacionais e para gestão da cultura 
corporativa. O conhecimento da percepção que os colaboradores têm da dimensão 
do real e do desejável pode subsidiar o estabelecimento de políticas e estratégias de 
gestão de pessoas mais articuladas com as estratégias de negócio da empresa. 

Palavras chave:  Valores, Cultura organizacional, Gestão



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The main purpose of this thesis was to investigate how organizational values are 
perceived and desired by employees of a services company that works mostly in the 
field of energy, and its corresponding adherence to organizational values set by the 
company in official’s procedures. To achieve this goal the methodology used was 
based on identification of axiological preferences of organizational values. The study 
sample consisted on 40 employees of support and business areas, randomly 
selected, which resulted in thirty percent of all employees that belongs to the unit 
based in Rio de Janeiro. The sample was further detailed regarding time of service 
in the company, gender and area to which it belongs. To identify the values 
practiced in the organization and desirable in the perception of the respondents we 
choose to use the Inventory of Organizational Values, as proposed by Tamayo, 
Mendes e Da Paz. All information was subjected to descriptive statistical analysis, in 
order to identify the internal consistency of the items, the averages, standard 
deviations and coefficient of income, by gender and area. The poles were analyzed 
considering the values officially established by the company. The inventory has 
showed to be consistent with an alpha coefficient above 0.8, for both the real and 
desirable scales. In each dimension the average differences are practically 
worthless, as it indicates that there´s no compliance to official figures. Generally the 
variables gender and area of work does not affect the perception of respondents. As 
a conclusion we can say that despite the exploratory nature of the study, 
it contributes to the understanding of the values of the organization perceived 
and desired by its employees. Knowing the perception that employees have the of 
real and desirable dimensions can subsidize thee establishment of policies and 
management strategies more articulated with the business strategies. 

Key words:  Values, Organizational culture, Managemen
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INTRODUÇÃO  
 

As discussões relacionadas à temática da cultura organizacional atraem, cada 

vez mais, a atenção de pesquisadores e gestores organizacionais em decorrência de 

mudanças tecnológicas que alteraram a arquitetura organizacional, da crescente 

diversidade na composição da força de trabalho como, também, da acelerada 

acumulação e disponibilização de conhecimento cientifico. Compreende-se que 

estas mudanças, seja de modo isolado e/ou de modo articulado, alteram os 

parâmetros e as referências pelas quais as pessoas se orientam para atingir tanto os 

objetivos organizacionais, quanto os pessoais.  

Consequentemente, amplia-se o interesse por parte de gestores 

organizacionais e pesquisadores sobre as possíveis formas de gestão da cultura 

organizacional. Segundo DOMENICO, LATORRE e TEIXEIRA (2006) a cultura pode 

ser gerenciável e o seu entendimento é um elemento fundamental na gestão, 

principalmente no que tange as constantes mudanças do ambiente organizacional e 

a necessidade de adaptação interna e integração externa das organizações. 

Conforme SCHEIN (1999), compreender os elementos que compõe a cultura 

organizacional é essencial para aprendizagem, transmissão e mudança da própria 

cultura. Nesta perspectiva, é por meio do entendimento dos valores que 

desenvolvemos os processos de gestão, isto porque eles referem-se às crenças 

básicas em qualquer organização, e representam a essência de sua filosofia para a 

busca do sucesso, uma vez que fornecem referência para ação dos funcionários. 

A compreensão da palavra valor adquire diferentes conotações conforme o 

ângulo pelo qual é analisada. Comumente ela é utilizada como verbo (valer) e refere-

se à algo que está em curso. De acordo com o Dicionário de Ciências Sociais 

(1976), em seu emprego mais geral nas ciências sociais, valor designa o objeto, seja 

qual for, de uma necessidade, atitude ou desejo. Em alguns casos, o termo é usado 

não para designar o objeto em sua concretude total, e sim os elementos do objeto 

que mostrem de fato relação entre as pessoas observadas e os objetos.  Ainda de 

acordo com este Dicionário o termo não mais designa o objeto ou seus elementos, e 

sim a relação do objeto ou de seus elementos com as atitudes, necessidades e 

desejos das pessoas observadas e os objetos. Nesta acepção o conceito de valor 
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orienta-se mais para a reflexão. É o caso da perspectiva filosófica no estudo dos 

valores.  

Na acepção sociológica, os valores fundamentam e justificam as ações. Os 

cientistas sociais, de modo geral, tem restringido sua atenção aos valores, como 

quer que sejam definidos, como variáveis empíricas na vida social, cuja importância 

científica não depende tanto de sua validade e correção como de serem 

considerados verdadeiros e corretos para aqueles que os tem. A evolução do 

conceito de valor, nesta área do conhecimento, indica que valor passou a designar 

não todas as normas sociais, mas apenas os seus padrões mais amplos, os quais 

quando relacionados com as realidades da vida social, podem dar origem a 

complexos de normas institucionalizadas. Neste sentido, pode-se chamar de valor 

um elemento de um sistema simbólico compartilhado que serve de critério ou padrão 

para a seleção entre alternativas de orientação que são intrinsecamente viáveis em 

determinada situação.  

Ainda, de acordo com o Dicionário de Ciências Sociais (1976, p. 1288), o 

conceito de valor identifica-se com normas amplas, fundamentais, compartilhadas 

pelos membros de uma sociedade ou subgrupo e que servem para integrar, para 

guiar e canalizar as atividades dos seus membros. O problema axiológico da 

subjetividade ou objetividade dos valores não é explicitamente considerado, embora 

sejam concebidos pelas pessoas que os compartilham como dotados de validade 

objetiva.  

Segundo o Dicionário Pensamento Social do Século XX (1996, p.792), muito 

embora se verifique uma forte oscilação no significado do conceito de valor, no 

interior das ciências sociais, verifica-se que o ressurgimento do estrutural 

funcionalismo nestas ciências sociais dá-se em termos de modelos sistêmicos e 

cognitivistas mais sofisticados. Assim, criaram-se as condições para os numerosos 

estudos sociológicos e sociopsicológicos de sistemas de valores, cujo enfoque em 

dados subjetivos é adequado aos instrumentos de pesquisa exploratória. Nesta 

perspectiva, valor é definido por BIROU (1976), em seu Dicionário das Ciências 

Sociais, como “capacidade que um objeto (coisa, ideia ou outra pessoa) tem de 

satisfazer um desejo, uma necessidade ou uma aspiração humana”.  

As concepções mais recentes, segundo TAMAYO (1996), os compreendem 

os valores como princípios ou crenças organizados hierarquicamente. Assim, os 
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valores relacionam-se a modos de ser ou a modelos de comportamento desejáveis 

que guiam as relações em um dado contexto.  

OLIVEIRA e TAMAYO (2004), ampliam essa compreensão para o contexto 

organizacional ao afirmarem:  

“....os valores estão organizados de forma hierárquica, indicando o grau de 
preferência por determinados comportamentos, metas ou estratégias. 
Assim, as prioridades axiológicas distinguem uma organização da outra, não 
por terem valores diferentes, mas devido ao grau de importância atribuído 
aos valores”. (OLIVEIRA e TAMAYO, p.130). 

Por consequência, as organizações ampliam suas intervenções com intuito de 

alinhar seus recursos humanos às estratégias do negócio; bem como para cultivar, 

estimular e desenvolver valores que as tornem mais competitivas e permanentes. 

Isto é facilmente evidenciado quando constatamos nos planejamentos 

organizacionais, a missão da empresa, sua visão de futuro e os valores que a guiam 

ou que supostamente deveriam guiá-la. Entretanto, esta busca de alinhamento entre 

os valores da organização e de seus colaboradores se insere em uma realidade 

cultural, social, educacional e econômica muito diversa, e em um contexto onde seus 

integrantes têm os seus valores próprios e seus interesses específicos.  

Conhecer, portanto, em cada empresa, quais os valores predominantes, o 

grau em que ocorre adesão ou conformação a cada um deles, é fundamental para o 

sucesso pretendido neste campo. 

Cabe destacar, conforme apontado por TAMAYO (2008, p.310), que “os 

valores só existem efetivamente na mente dos seus membros e deste modo, cada 

um dos funcionários constitui um ponto fundamental para que os valores da 

organização sejam efetivos”. Sob a ótica deste autor, os valores compõem a 

dimensão afetiva das atitudes, onde ocupam papel central na força com que se 

apresentam e, portanto, direcionam o funcionamento da organização.  

Consequentemente, a área de Recursos Humanos de uma organização 

necessita de informações que expressem as percepções, os sentimentos e as 

avaliações que os integrantes da organização fazem do contexto organizacional, do 

ambiente de trabalho, do trabalho e das atividades que realizam, bem como o 

quanto acreditam que há correspondência entre os valores instituídos e seus valores 

pessoais. Trata-se de indagar até que ponto as percepções dos funcionários são 

congruentes com os valores estabelecidos pelas organizações; e estes, por sua vez, 

serão mais ou menos presentes, dependendo dos processos de socialização e 

assimilação da cultura organizacional.  
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O nosso propósito com esta dissertação é contribuir para gestão da cultura 

organizacional, através de levantamento, junto a um grupo de funcionários, sobre 

quais os valores predominantes e desejáveis são percebidos por eles em uma 

organização de serviços de energia, a Empresa Z, situada no Rio de Janeiro e da 

apresentação de um plano de ação que propicie maior aderência entre o que a 

empresa definiu como base e o que os funcionários percebem como real. Através 

desta ação espera-se obter informações que permitam melhor compreensão das 

seguintes questões: Quais são os valores predominantes na organização em 

questão, na ótica dos colaboradores? Existe correspondência entre os valores 

instituídos pela organização e os valores desejados pelos funcionários da empresa? 

A área a qual o trabalho pertence interfere na percepção? As diferenças de 

características biográficas dos colaboradores interferem e/ou moderam na 

percepção dos valores? Como propiciar maior aderência ao que foi instituído pela 

empresa? 

Nos documentos oficiais como, por exemplo, intranet, folders explicativos, 

manuais e site corporativo, a Empresa Z assume como valores para si a energia, a 

excelência e o entusiasmo. Porém, estudos que tenham verificado como os valores 

foram estabelecidos pela empresa e se são compartilhados pelos seus funcionários 

não estão disponíveis.  Cabe, portanto, questionar: de que natureza são os valores 

predominantes na Unidade Rio de Janeiro? Com qual configuração os valores 

investigados se apresentam nos diferentes setores que a compõem? Características 

como gênero, tempo de serviço na organização e setor de trabalho, são elementos 

moderadores na percepção destes valores? 

Essa dissertação está estruturada da seguinte forma: o primeiro capítulo 

apresenta os fundamentos conceituais relacionados aos estudos sobre valores 

organizacionais, sua relação com o conceito de cultura organizacional, bem como do 

instrumento utilizado para identificação dos valores predominantes, além do 

panorama teórico da pesquisa. O capítulo se inicia enumerando as principais 

definições de valores organizacionais encontradas na literatura, partindo da primeira 

teoria relacionada à questão dos valores, proposta por ROKEACH (1973), até a 

elaboração do instrumento utilizado nesta pesquisa. É explorada a relação dos 

valores organizacionais com os valores pessoais, e a importância da percepção dos 

colaboradores sobre o tema. Para finalizar, o capítulo apresenta uma breve 

explanação sobre a relação dos valores com a cultura organizacional.  
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No segundo capítulo é apresentada a empresa na qual a pesquisa foi 

conduzida: seu histórico, sua fundação, finalidades e ramo de negócios ao qual se 

direciona; bem como da sua missão, visão de futuro e visão dos valores oficialmente 

instituídos. Apresenta, ainda, os diferentes programas e ações conduzidos pela área 

de Recursos Humanos, com destaque para aqueles que são mais associados à 

temática dos valores organizacionais. Tanto por razões éticas, como também devido 

ao ambiente competitivo no qual a empresa opera, optou-se por não identificar 

claramente a empresa, visando preservar sua imagem junto aos concorrentes. 

Prima-se como objetivo contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

gestão, e não expor suas contradições internas. A fim de manter preservado o nome 

da empresa, esta foi denominada neste estudo como Empresa Z. Ressalta-se que, 

em razão do exposto, alguns documentos oficiais que contribuiriam para a melhor 

compreensão da cultura e dos valores da empresa, ou foram suprimidos por 

identificarem claramente a empresa em questão, ou foram reproduzidos 

parcialmente para serem apresentados no presente trabalho. 

No terceiro capitulo é abordado o método de tratamento correspondente aos 

dados coletados. Neste segmento são tratados os objetivos da pesquisa, a 

amostragem utilizada, o procedimento para coleta de dados e os instrumentos 

utilizados. No que diz respeito ao instrumento utilizado, relacionado à investigação 

dos valores organizacionais que caracterizam a identidade coletiva dos funcionários 

de uma determinada organização, buscou-se a descrição do seu formato, como, 

também, a sua fundamentação teórica. Neste sentido, para investigar esta 

identidade coletiva, foi utilizado o Inventário de Valores Organizacionais (IVO), 

proposto por TAMAYO, MENDES e DA PAZ (2000). Este instrumento examina a 

percepção dos funcionários em relação aos valores de Autonomia, 

Conservadorismo, Hierarquia, Igualitarismo, Domínio e Harmonia, elementos 

percebidos como reais e desejáveis. 

Por fim, cabe ressaltar que o objetivo desta dissertação, no desenho 

proposto, atende ao que VERGARA (2007) postula para considerar um bom trabalho 

de pesquisa: importância, originalidade e viabilidade. Com relação à estes 

postulados podemos dizer que: 1) Desconhecemos, ou não estão disponíveis, na 

empresa em questão, estudos que abordem direta ou indiretamente o grau de 

aderência dos colaboradores aos valores estabelecidos oficialmente como 

característicos da empresa; 2) O estudo nos termos propostos, traz importantes 
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contribuições para a gestão; 3) Na literatura encontramos diversos estudos que 

tratam de questões relacionadas à cultura, ao clima e comprometimento 

organizacional, e à relação entre valores pessoais e organizacionais. Contudo, é 

relativamente recente a abordagem que os investiga, conforme são percebidos e 

desejados pelos funcionários da organização em questão.   

1. VALORES ORGANIZACIONAIS: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Reconhece-se que, o vínculo do indivíduo com o seu trabalho, compreende a 

relação com o trabalho em si, com o emprego, com a equipe de trabalho, com a 

carreira ou ocupação, com o sindicato e com a organização na qual trabalha. De 

uma mesma forma, observa-se que diferentes fatores se inter-relacionam no 

processo motivacional: dinheiro, aspectos sociais, o trabalho em si e as perspectivas 

de crescimento.  

É, portanto, com o sentido, anteriormente exposto, que se afirma que toda 

organização gera sua própria cultura, seu próprio clima de trabalho, com crenças, 

tradições, usos, rituais, rotinas, normas, valores e tabus. Assim, a cultura 

organizacional adquire importância nos estudos atuais sobre as organizações, pois, 

considera-se que ela é determinante do desempenho individual, do 

comprometimento, da satisfação no trabalho e da produtividade organizacional.  

Os principais componentes de uma organização são os papéis, as normas e 

os valores, uma vez que estes definem e orientam o funcionamento da organização. 

Os papéis diferenciam as funções e os cargos exercidos pelos indivíduos, definem e 

prescrevem formas de comportamento que estão associados às normas que, por 

sua vez, são expectativas transformadas em exigências. Em paralelo, os valores  

“são as justificações e aspirações ideológicas mais generalizadas” (KATZ E KHAN, 

1978). Os papéis, as normas e os valores são elementos integradores, no sentido de 

que são compartilhados por todos ou por boa parte dos membros de uma 

organização. Portanto, os valores organizacionais constituem o núcleo fundamental 

da cultura organizacional, conforme ressaltam DE FREITAS (1994); HOFSTEDE, 

NEUIJEN, et all (1990); ROS e SCHWARTZ (1995); TAMAYO (1998).  

O conceito de valor  remete, ainda, à uma associação entre a estrutura social 

e as atitudes. Para a sociologia, segundo SCHWARTZ (2006, p.21), valor é definido 

como “qualquer dado que tenha conteúdo empírico acessível aos membros de um 

grupo social e significado a respeito do qual se seja ou se possa ser objeto de 
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atitude”. E, assim, os valores têm significado para o indivíduo e também para a 

sociedade onde se encontra inserido. Neste caso especificamente, é o grupo social 

quem dá sentido ao valor e a atitude. Para PEARSONS (apud LOUBACK, 2006, 

p.54), os valores são “uma concepção, explícita ou implícita, distinta de um indivíduo 

ou característica de um grupo sobre o desejável e que influencia as formas, meios e 

fins da ação”. E isto ocorre porque os indivíduos agem a partir de suas 

personalidades, do contexto social e da cultural em que se inserem. 

COLLINS e PORRAS (1995) entendem que os valores compõem a ideologia 

essencial e duradoura de uma organização, um conjunto resumido de princípios 

orientadores gerais que, ao atender a interesses amplos, não se confunde com as 

práticas organizacionais, nem estabelece relações de conveniência com objetivos 

imediatistas ou com uma única situação específica. Dessa forma, os valores 

organizacionais teriam um caráter trans-situacional, orientando múltiplos 

comportamentos e ações no contexto organizacional. 

SPRANGER (1928) entende os valores como um conjunto de princípios 

gerais, hierarquicamente organizados, que determinam a visão de mundo de cada 

indivíduo, e se constituem, assim, como um critério racional de referência que, 

consciente ou inconscientemente, guia a tomada de decisão.  

Ainda neste âmbito, TAMAYO; SCHWARTZ (1993, p.330), afirmam que 

valores são “princípios trans-situacionais organizados hierarquicamente, relativos a 

estados de existência ou modelos de comportamento desejáveis, que orientam a 

vida do indivíduo e expressam interesses individuais, coletivos ou mistos”. Nesta 

perspectiva, para estes autores, é possível afirmar que os valores têm uma 

dimensão motivacional, que é fundamental para sua compreensão. Identificam-se as 

necessidades universais do ser humano como raiz desta dimensão motivacional.  

Tais necessidades são, basicamente, de três tipos: as necessidades 

biológicas, as necessidades sociais relativas à regulação das interações 

interpessoais, e as necessidades sócio-institucionais, que se referem à 

sobrevivência e ao bem-estar dos grupos (ROKEACH, 1973; SCHWARTZ & 

BILSKY, 1987). Nesta premissa, para poder dar conta da realidade, o indivíduo tem 

de reconhecer essas necessidades e planejar, criar ou aprender respostas 

apropriadas para a sua satisfação, o que deve acontecer através de formas que 

sejam aceitas pelos demais membros do grupo. Sendo assim, a busca pela 

satisfação de necessidades pessoais, sejam elas fisiológicas, de segurança ou 
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relativas a aspectos sociais, é motivadora de comportamentos, que se configuram 

como os fundamentos do que as pessoas creem ser necessário atingir. 

De acordo com TAMAYO (1998), cada indivíduo estabelece para si mesmo o 

que é principal e o que é secundário e, assim, elabora sua própria escala de valores. 

Esta escala individual assume gradações extremas, do mais ao menos desejado por 

cada pessoa, em função do significado, da importância que atribui a algo. Convém 

ressaltar que, embora cada pessoa disponha de uma escala própria, esta é 

influenciada pelos grupos sociais dos quais esta pessoa participa.  

SCHWARTZ (2006), de certa forma, reforça a associação dos valores com a 

Teoria de Necessidades de Maslow, ao considerar que os valores respondem a 

imperativos de sobrevivência dos coletivos. Isto se dá tanto para satisfazer 

necessidades primárias, como também para satisfazer àquelas necessidades 

relacionadas ao viver em grupo, de se sentir parte de comunidades; e para isto 

ocorrem adaptações sociais em suas ações. 

Por considerar que as pessoas visam satisfazer suas necessidades pessoais 

de modo referenciado nos seus valores, as empresas, por sua vez, na sua busca por 

lucros, buscam utilizar as qualidades dos seus funcionários para maximizá-los, ou 

dito de outro modo, como vantagem competitiva. Sendo assim, o sucesso de ambos 

os empreendimentos devem estar alinhados.  

Pode-se afirmar, por outro ângulo de análise, que a necessidade de viver em 

conjunto fortalece o compartilhamento de princípios, de crenças que passam a ser 

orientadores da vida de uma comunidade, como uma organização, por exemplo. 

Estes princípios e crenças organizados hierarquicamente, dos mais importantes aos 

menos importantes, é que constituem os valores organizacionais, de acordo com 

TAMAYO (1996).  

È reconhecido que é necessário partilhar de aspectos característicos de um 

grupo para ter um nível mínimo de aceitação por parte dele. Isto inclui acreditar em 

coisas semelhantes, estabelecer determinados padrões de comportamento e certas 

esperanças, ou seja, partilhar valores. Deste modo, a convivência de indivíduos em 

um determinado contexto sócio cultural, contribui significativamente para o modo 

como se internalizam os valores e o significado que a eles atribui. 

 Para fins da gestão de pessoas, busca-se além de alinhar os valores 

individuais com os organizacionais, unificar os caminhos entre eles. Ao assim 

proceder, direciona-se os esforços organizacionais na obtenção do 
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comprometimento organizacional por parte dos funcionários, pois, quanto mais o 

funcionário se identifica com os valores organizacionais, mais ele estará 

comprometido. Isto porque a realização dos valores organizacionais satisfaz, de 

algum modo, suas necessidades individuais.   

É possível considerar os valores como núcleo da cultura, na medida em que, 

indiretamente, representam objetivos comuns que derivam de comportamentos e 

predisposições a agir, consideradas como desejáveis ou, então tidas pelo coletivo 

como adequadas às demandas sociais, que se aplica à organizações produtivas, e 

que são também apropriados às necessidades pessoais, conforme afirma DE 

FREITAS (1994). Sua manifestação se dá de diferentes formas: torna-se discursos 

orais ou escritos, reverte-se em práticas, costumes e comportamentos que agem 

através e sobre processos mentais. 

Ainda para DE FREITAS (1994), a incorporação cognitiva dos valores ocorre 

quando estes são reconhecidos como adequados àquilo que o grupo, em sua 

totalidade, almeja. Por outro lado, ROS (2001), considera que os valores são 

também dependentes de fatores políticos, econômicos, religiosos ou sociais; ou, 

então, podem ser considerados independentes e servirem para justificar 

comportamentos de pessoas e de sociedades. 

Depreende-se do exposto anteriormente que estas diferentes perspectivas 

sobre os valores têm algo em comum: o fato de se configurarem como princípios que 

exercem influência nas ações das pessoas. Assim como também pode-se afirmar 

que eles tendem a conduzir os comportamentos individuais, pois, isto favorece o 

convívio mais harmonioso no contexto social em que se inserem.  

  

1.1. T

eoria dos Valores Humanos de Milton Rokeach  

 

A psicologia e as ciências sociais da metade do Século XX em diante foram 

responsáveis pelas maiores contribuições teóricas na identificação e categorização 

de valores motivadores da conduta humana. Milton Rokeach, psicólogo polonês, foi 

o primeiro a postular uma teoria sobre valores humanos. Para este estudioso, valor 

era uma crença duradoura de que um modo específico de conduta ou estado-final 

de existência é pessoal ou socialmente preferível a outro; ou, então, a um estado-

final de existência oposto (1973 apud ALMEIDA e SOBRAL, 2009).  
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O conceito de valores humanos, segundo ROKEACH (1973), toma por base 

as seguintes premissas: a) que cada pessoa possui um pequeno conjunto de 

valores, e que, independente do contexto no qual se inserem, elas os partilham, 

embora com diferentes intensidades. E isto acontece devido ao fato de os valores 

organizarem-se em um sistema, ou por ser possível identificar os antecedentes dos 

valores na história dos indivíduos, das organizações ou sociedades, bem como de 

distinguir manifestações que representam os valores humanos. 

De uma mesma forma, também ROKEACH (1973), classifica os valores como 

instrumentais e terminais. Os primeiros estão relacionados às questões morais e a 

habilidades, em termos do que se deseja socialmente. Por sua vez, os terminais 

referem-se à um estado fim, e apresentam caráter funcional. Esta distinção, no 

entanto, não é absoluta, pois segundo este referido autor, os valores instrumentais, 

num determinado contexto, podem se constituir, em outro contexto, em valores 

terminais, e vice versa. Alguns destes valores são apresentados no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valores instrumentais e terminais, segundo Rokeach 

Valores Instrumentais Valores Terminais 

Ambição  Vida confortável  

Visão ampla  Vida emocionante  

Capacidade  Realização  

Alegria  Mundo em paz  

Limpeza  Mundo de beleza  

Coragem  Igualdade  

Perdão  Segurança familiar  

Ser prestativo  Liberdade  

Honestidade  Felicidade  

Imaginação  Harmonia interior  

Independência  Amor maduro  

Intelectualidade  Segurança nacional  

Lógica  Prazer  

Afetividade  Salvação  

Obediência  Respeito  

Polidez  Respeito próprio  

Responsabilidade  Reconhecimento social  

Confiança  Amizade verdadeira  

Autocontrole  Sabedoria  

Fonte: Reproduzido de Souza e Silva (2011, p.27). 
 
 

1.2. T

eoria dos Valores Humanos Básicos de Schwartz 

 

As necessidades humanas de caráter universal se organizam em torno de 

três demandas básicas: suprir necessidades biológicas, interagir e conviver com 
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outros, para prover a subsistência e satisfação coletiva (SCHWARTZ E BILSKY, 

1987).  

O reconhecimento pelo indivíduo das necessidades de um grupo do qual ele 

deseja participar (ou continuar a integrar), dependerá de quanto ele se ajusta a elas. 

Para ter um bom convívio no grupo, o indivíduo tende a partilhar das necessidades e 

acaba assumindo comportamentos a elas relacionados; e assim, estes 

comportamentos passam a figurar como valores do próprio indivíduo (SCHWARTZ E 

BILSKY, 1987). Em consonância com SCHWARTZ E BILSKY (1987) é possível dizer 

que o grau de estimulação que cada valor propicia nas pessoas é diferente. Isto 

inclusive foi o que motivou Schwartz a postular os dez tipos motivacionais, 

apresentados no quadro abaixo. 

 

Quadro 2 – Descrição dos tipos motivacionais, segundo Schwartz 

Tipos motivacionais  Definição Valores que representam Interesses 

1. Poder  
Controle e dominação 
sobre os outros, busca de 
status e prestígio.  

Poder social, riqueza, 
autoridade.  

Individuais  

2. Realização  
Sucesso pessoal mediante 
demonstração de 
competência  

Sucesso, capacidade, ambição 
e influência.  

Individuais  

3. Hedonismo  
Prazer e senso de 
gratificação para si próprio.  

Prazer, desfrute da vida e auto 
indulgência.  

Individuais  

4. Autodeterminação  
Pensamento 
independente, escolha de 
ações.  

Criatividade, liberdade, 
curiosidade, autodeterminação.  

Individuais  

5. Universalismo  
Busca compreensão, 
tolerância, bem-estar de 
todos e da natureza.  

Tolerância, igualdade, 
sabedoria, mente aberta, justiça 
social, mundo de paz, proteção 
do meio ambiente.  

Mistos  

6. Benevolência  
Preservação e promoção 
do bem-estar das pessoas  

Honestidade, prestatividade, 
responsabilidade, lealdade, 
amizade.  

Coletivos  

7. Tradição  

Sentimento de respeito, 
compromisso e de 
aceitação dos valores e 
ideias da cultura e da 
religião  

Humildade, religioso, moderado, 
respeito pela tradição  

Coletivos  

8. Conformidade  
Controle de impulsos, 
transgressão das normas 
sociais.  

Polidez, autodisciplina, 
obediência.  

Coletivos  

9. Estimulação  
Busca de entusiasmo, 
novidades e desafios na 
vida, mudança.  

Audácia/ousadia, vida excitante, 
vida variada.  

Individuais  

10. Segurança  

Defesa da estabilidade 
social, das relações, 
integridade pessoal e com 
as pessoas.  

Segurança da família, 
segurança nacional, ordem 
social, saúde e limpeza.  

Mistos  

Fonte: Reproduzido de SOUZA e SILVA (2011, p.31). 
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Para SCHWARTZ (2005), a forma circular é a melhor maneira de representar 

os valores, pois possibilita identificar as polaridades dos diferentes tipos 

motivacionais. Estes, por sua vez, representam as harmonias, os choques e as 

contrastações entre os valores. A partir desta perspectiva, SCHWARTZ (2005), 

estabeleceu as seguintes dimensões bipolares: abertura à mudança e conservação, 

autopromoção e autotranscendência. A representação destas dimensões pode ser 

observada na Figura 1, apresentada a frente, da qual se depreende que os valores 

se relacionam de forma dinâmica e diferenciada.  

Depreende-se, ainda, da figura 1, que a primeira dimensão estimula a 

mudança, a preservação de práticas tradicionais e a estabilidade. E a segunda 

dimensão relaciona-se ao conflito e a questão da aceitação, assim como a 

preocupação para com o bem-estar e a busca pela dominação do ambiente. Verifica-

se também, que os interesses individuais estão expressos de forma oposta aos 

valores coletivos, e que alguns tipos motivacionais situam-se na fronteira das 

divisões propostas, ressaltando que os interesses individuais e coletivos muitas 

vezes  confundem-se e, portanto, são denominados pelo autor como mistos. 

 

Figura 1 – Estrutura Circular de Valores segundo Schwartz 

 
Fonte: Reproduzido de PORTO E TAMAYO, 2007, p.65. 
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GOUVEIA (2001), baseado nas contribuições de Schwartz e Bilsky, 

apresentou uma Tipologia dos Valores Humanos Básicos, fundamentada na relação 

entre os valores e as necessidades humanas básicas. Na forma apresentada por 

este autor, esta tipologia expressa que, por atenderem às necessidades humanas, 

os valores são universais e relacionam-se entre si. Para GOUVEIA (2001, p. 56), 

esta a tipologia de valores é orientada pelos seguintes critérios: a) pessoais - 

alcançar metas pessoais; b) sociais - primar pela convivência mútua; e c) centrais - 

compatível com valores pessoais e sociais, portanto possui um sentido misto. Esta 

tipologia é apresentada com maior riqueza de detalhes no quadro 3.  

 

Quadro 3 – Tipologia dos Valores Humanos Básicos de Gouveia 

Critérios Funções Valores 

Pessoais  Experimentação  

Emoção  
Estimulação  
Prazer  
Sexual  

Realização  

Êxito  
Poder  
Prestígio  
Autodireção  
Privacidade  

Sociais  Normativa  

Obediência  
Religiosidade  
Tradição  
Ordem social  

Interacionais  

Afetividade  
Apoio Social  
Convivência  
Honestidade  

Centrais  Existência  
Estabilidade pessoal  
Saúde  
Sobrevivência  

Suprapessoal  

Justiça social  
Conhecimento  
Beleza  
Maturidade  

Fonte: GOUVEIA (2001, p.51) 

Na premissa de GOUVEIA (2001), a primeira e a segunda função têm por 

objetivo guiar os comportamentos dos indivíduos em uma orientação pessoal e 

social. Neste sentido, as pessoas, por meio dos valores pessoais, ressaltam suas 

próprias necessidades; e, por meio dos valores sociais, ressaltam as necessidades 

dos grupos a que pertencem, estes compreendidos como fonte de sobrevivência. 

Por outro lado, ressalta-se a existência de um grupo caracterizado como misto, uma 

vez que não se caracterizam definitivamente como de ordem pessoal ou social.   
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TAMAYO e SHWARTZ (1993) asseveram que, na medida em que os valores 

humanos são elementos orientadores compostos por dimensões individuais e 

coletivas, eles perpassam o nível individual e organizacional. Deste modo, a 

investigação sobre eles ocorre na dimensão individual quando se afirma que as 

pessoas possuem valores, mesmo que em diferentes graus. E, na dimensão coletiva 

estes estudos ocorrem quando os valores individuais são estudados nas culturas, 

sociedades e organizações diversas.   

 

1.3. Os Valores Individuais e os Organizacionais  

 

De acordo com ROKEACH (1973), os valores individuais são moldados pelas 

experiências emocionais e cognitivas que cada pessoa experimentou ao longo da 

sua vida. O modo como vivenciaram estas experiências orienta as pessoas desde 

sua infância, e constitui-se como aspecto do processo de socialização, com 

repercussões por toda sua vida; bem como no modo como interagem com seu 

contexto social. Acrescente-se, ainda, que por se estabelecerem no decorrer da vida 

das pessoas irão se refletir nos modos de ser, pensar e agir, inclusive na esfera 

profissional. 

É com base nos valores que cada indivíduo possui que ele orienta ou planeja 

sua vida, em busca de sua satisfação. Essa compreensão corrobora o pensamento 

de SCHWARTZ (2006), para o qual os valores são metas trans-situacionais, 

portanto, atuam como guias na vida de uma pessoa, voltados para as exigências 

universais do ser humano, conforme enfatiza TAMAYO (1996).  

A relação existente entre valores individuais e organizacionais fundamenta-se, 

conforme ressaltam OLIVEIRA e TAMAYO (1996, 2004), no pressuposto de que as 

pessoas identificam em cada situação o que é melhor para si e o que lhes convém. 

Assim, no contexto de trabalho, no qual se inserem, procedem do mesmo modo, isto 

é, orientadas, sempre que possível, pela satisfação de suas necessidades. Pode-se 

dizer, portanto, que os valores têm a função de orientar a vida das pessoas, e os 

valores organizacionais têm a função de orientar a vida da/ na organização.  

De acordo com ROKEACH (1973, apud FERREIRA; FERNANDES; SILVA, 

2009, p.86), “os valores pessoais consistem em crenças relativamente estáveis, 

associadas a preferências por determinados comportamentos e modos de vida, as 

quais orientam e justificam as ações, atitudes e os julgamentos dos indivíduos”. 
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Por serem baseados em crenças associadas a preferências por certos 

comportamentos e modos de ser, os valores orientam e muitas vezes justificam o 

comportamento das pessoas. Na dimensão organizacional, ocorre o mesmo, visto 

que sua ação também está baseada em crenças, sendo estas voltadas para as 

metas e/ou objetivos organizacionais.    

Os valores organizacionais, a partir desta perspectiva, são julgamentos, que 

exprimem uma percepção e um desejo de como deve ou deveria ser a realidade 

organizacional, conforme sublinham autores como TAMAYO e GONDIM (1996), 

BORGES et al. (2004) e SILVESTRE (2006). Ainda para estes autores, por serem 

crenças que os indivíduos possuem sobre o contexto organizacional no qual estão 

inseridos, os valores organizacionais envolvem sentimentos com relação ao contexto 

de trabalho, induzindo considerações sobre o que é bom e desejável para a 

empresa.  Nesta perspectiva, se configuram como atribuições de valor e julgamentos 

sobre o contexto organizacional, os quais guiam e justificam suas decisões e seus 

comportamentos.   

A estrutura organizacional envolve um conjunto muito mais amplo de 

aspectos do que suas partes físicas ou materiais. Ela envolve fundamentalmente, 

para fins do seu funcionamento, a ação humana com a finalidade de atingir seus 

objetivos. Neste sentido, KATZ e KAHN (1978) consideram que os principais 

componentes de uma organização são os “seus papéis, normas e valores”. São 

estes componentes que definem, orientam e realizam o funcionamento de qualquer 

organização. Os papéis estão relacionados com o posicionamento de cargos e 

funções das pessoas na organização. Por outro lado, as normas e valores, exercem 

uma função integradora dos esforços individuais. 

Partindo desta premissa, é possível afirmar que os valores assumem um 

papel estruturante no contexto organizacional. Eles estabelecem padrões que 

permeiam as práticas diárias e assim tornam-se comum no meio organizacional. Isto 

gera, reforça e/ou molda nos funcionários formas de pensar e de agir semelhantes, o 

que para as organizações é fundamental. Tornam-se, portanto, os valores 

organizacionais extremamente relevantes para a constituição da identidade 

organizacional e para o alcance dos objetivos de longo prazo. 

Apesar das possíveis afinidades e ajustes dos valores individuais aos 

organizacionais, que pode levar a coincidências parciais entre eles, não deve-se 

esquecer que o ambiente e a forma como uma empresa funciona, associam-se às 
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características e crenças que lhe conferem seu caráter corporativo; logo os 

indivíduos podem ter valores incongruentes com os da empresa, mas mesmo assim 

desejarem se manter nela. Neste tipo de situação, visando manterem-se no 

ambiente organizacional, os indivíduos não expressam algumas das próprias 

crenças, e abrem mão, neste ambiente, de princípios seus considerados de menor 

relevância (TAMAYO e GONDIM, 1996). 

Considerando as características e funções desempenhadas pelos valores 

organizacionais, TAMAYO e GONDIM (1996) ressaltam a importância de serem 

consideradas as dimensões cognitiva, motivacional, hierárquica e funcional do 

construto. O aspecto cognitivo é um elemento fundamental, uma vez que os valores 

representam crenças relativas sobre o que é desejável ou não para a organização, 

traduzindo-se em comportamentos aceitos por ela. O aspecto motivacional pode ser 

entendido como metas fundamentais da organização, que direcionam os esforços de 

seus membros na emissão e manutenção de certos comportamentos. O aspecto 

hierárquico salienta que, assim como as pessoas, as organizações diferem entre si, 

não tanto pelo fato de possuírem valores diferentes, mas pelo grau de importância 

atribuído a cada um deles. 

Esta compreensão fundamenta-se na ideia de que o estudo dos valores deve 

considerar, pelo menos, quatro aspectos ou dimensões: cognitiva, emocional, 

funcional e hierarquia de valores. Segundo TAMAYO e GONDIM (1996) e TAMAYO, 

MENDES e DA PAZ (2000), a dimensão cognitiva toma por base que os valores são 

crenças, e definem, assim, o que é desejável ou não para organização. Para que 

isto se configure, torna-se necessário que os valores funcionem como padrões 

cognitivos, capazes de orientar o indivíduo nos julgamentos ou justificativas quanto a 

um determinado comportamento.  

A segunda dimensão relaciona-se ao aspecto motivacional, núcleo dos 

valores individuais e organizacionais. Seu entendimento se dá com base nas metas 

fundamentais da organização, que direcionam os esforços de seus membros na 

emissão e manutenção de certos comportamentos. Ela expressa necessidades, 

interesses e desejos dos membros da organização, tanto no que se refere à 

dimensão individual, quanto na coletiva, ou do grupo.  

A terceira dimensão relaciona-se ao aspecto funcional, e indica que os 

valores representam diretrizes que orientam a vida da organização, influenciando o 

comportamento dos seus membros. Refere-se, assim, aos padrões de 
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comportamento, cuja função é a orientação das pessoas nas suas ações e 

julgamentos e, consequentemente, orientam a vida da organização. Assim, este 

aspecto funcional, gera modelos mentais semelhantes, ou padrões de 

comportamento, para guiar os membros de uma organização nas questões a eles 

relacionadas.  

Por fim, a última dimensão refere-se ao aspecto hierárquico dos valores. As 

pessoas e as organizações diferem entre si, não tanto pelo fato de possuírem 

valores diferentes, mas pelo grau de importância atribuído a cada um deles. Nesta 

perspectiva, os valores organizacionais tendem a apresentar um ordenamento 

hierárquico. Este ordenamento hierárquico considera tanto suas necessidades 

pessoais, quanto o modo pelo qual os funcionários assimilam o ideário 

organizacional, ou seja, é a missão, a visão e os objetivos da organização. Esta 

assimilação diferenciada do ideário corresponde ao grau de aderência dos 

funcionários aos valores oficialmente instituídos pela organização, que se traduzem 

em comportamentos preferenciais específicos.  

 

1.4  Relação entre cultura e valores organizacionais  

 

Para ROBBINS (2006), o conceito de cultura organizacional se refere a um 

sistema de valores compartilhado pelos membros de uma organização, e que o 

diferencia das demais. Este autor ressalta a cultura organizacional como um 

conceito descritivo, isto é, elemento que se refere à maneira pela qual os 

funcionários percebem as características da empresa, e não ao fato de gostarem ou 

não delas. Depreende-se do exposto que a questão da percepção assume um papel 

fundamental, assim importa que esta dimensão cognitiva seja melhor explorada. 

  
1.4.1 O papel do processo perceptivo na constituição dos valores 
 

Conforme ressalta ROBBINS (2006), pode-se ainda afirmar que a observação 

do mundo se dá através dos sentidos, que operam com diferentes intensidades e 

prioridades. A percepção é uma forma de interpretação e organização das 

ocorrências nas quais os sujeitos estão envolvidos, e servem para dar sentido e/ou 

significado àquilo que é vivenciado (ROBBINS, 2006). É reconhecido que, qualquer 

que seja a realidade, esta não é apreendida pelos indivíduos em sua integralidade. 

Os estímulos externos que as pessoas recebem passam por filtros de memória, de 
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sentidos e/ou de racionalidade, favorecendo a própria interpretação do 

acontecimento que é vivenciado.  

As interpretações da realidade vivenciada, por sua vez, segundo ROBBINS 

(2006), conduzem à mecanismos de simplificação, visto que o indivíduo destaca da 

situação os aspectos que lhe são mais familiares, em decorrência de sua percepção 

seletiva da situação. Além disso, há também a possibilidade de enxergar os fatos 

supondo que o(s) outro(s) ator(es) envolvidos têm a mesma forma de compreender e 

ver o mundo, resultando em percepção onde presume-se alguma similaridade de 

aspectos.    

Assim, pode-se deduzir que duas pessoas não avaliam uma mesma coisa de 

uma mesma forma, uma vez que tendem a enxergar a mesma realidade de modo 

diferente. Estas pessoas avaliam, descrevem ou chegam à determinada conclusão 

de formas diferentes. Consequentemente, por conta do modo com as pessoas 

aprendem e das diferentes interpretações da realidade, também agem de modo 

diferente. O processo de percepção, fundamental na constituição dos valores, é 

influenciado também, conforme ressalta ROBBINS (2006), pelo estereótipo que se 

faz a respeito de uma pessoa, ou mesmo de uma determinada organização.  

O processo perceptivo, especialmente dos valores organizacionais, além de 

auxiliar na realização de como algo deve ser conduzido, também indica o que é 

esperado e/ou desejável, no âmbito organizacional.  Deste modo, para TAMAYO e 

GONDIM (1996), os valores organizacionais, seja por seus aspectos afetivo ou 

cognitivo, tendem a dar forma ao que se denominam atitudes ou predisposições 

para a ação. Por modelar e constituir uma motivação para ação indica o 

comportamento considerado adequado ou não na organização em questão; bem 

como o modo pelo qual as pessoas devem nela se manter.  

Por outro lado, o modo como as pessoas compõem e moldam suas 

percepções, contribui para configurar um sistemas de valores. Este sistema envolve 

tanto os aspectos de ordem cognitiva (o que é correto ou incorreto), quanto os 

aspectos de ordem afetiva (emoções e sentimentos envolvidos), além do aspecto 

comportamental (o que foi feito de fato, ou que pode ser feito). 

 Cabe destacar o fato de que, quando a percepção dos valores 

organizacionais é congruente com os valores pessoais, tende a ocorrer não só 

satisfação individual, mas também estabelecem-se condições favoráveis tanto para 

ele quanto para a organização, uma vez que isto fomenta sua identificação para com 
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esta organização, fazendo-o sentir-se parte da mesma. Em paralelo, isto contribui 

tanto para sua integração com o grupo de trabalho ao qual pertencem, como sua 

integração também ao conjunto da organização.   

1.4.2  O papel dos valores na constituição da cultura organizacional  
 

Para ROBBINS (2006, p. 317), a cultura organizacional pode ser definida 

como: “Normas de comportamento e valores compartilhados entre um grupo de 

pessoas”. Consideram-se como normas de comportamento as formas de ação 

comuns ou difundidas, que são encontradas em um grupo, e que persistem porque 

os membros do grupo tendem a se comportar de maneira que ensinam essas 

práticas aos novos membros, recompensando os que se ajustam e castigando os 

que não o fazem (ROBBINS, 2006). Os valores compartilhados são preocupações 

importantes e metas compartilhadas pela maioria das pessoas em um grupo, que 

tendem a estabelecer um comportamento grupal e que, com frequência, persistem 

através do tempo, mesmo quando os membros do grupo mudam. 

Para SCHEIN (1999), a cultura organizacional é o modelo dos pressupostos 

básicos, inventado, descoberto ou desenvolvido por determinado grupo, durante o 

processo de aprendizado sobre como lidar com os problemas de adaptação externa 

e integração interna na organização. O autor ainda argumenta que, na medida em 

que modos tenham sido considerados válidos e/ou aceitáveis para o grupo, são 

repassados aos demais integrantes como a maneira correta de relacionar-se com 

aquele problema.  

As culturas surgem nas organizações baseadas nas suas próprias histórias e 

experiências. Iniciam com os fundadores, aqueles membros de uma organização 

que compartilharam seu crescimento de sucesso e desenvolveram suposições sobre 

o mundo e como ter sucesso nele, e que tem passado essas suposições para os 

novos membros. Em alguns estudos, apresentam-se também culturas provenientes 

do status quo profissional do indivíduo na organização. (SCHEIN, 1999).  

MOSIMANN e FISCH (1999, p. 22), citam que “as crenças e valores dos 

proprietários irão impactar nas crenças e valores de toda a organização, porque, 

somadas às expectativas de seus investidores, se converterão em diretrizes-

mestras, que nortearão os demais subsistemas do sistema da empresa”. Por isso é 

necessário conhecer e entender a cultura das organizações, ou seja, a forma como 
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funcionam, como se instituíram e os elementos que influenciam na estratégia 

empresarial.   

A cultura, ao se consolidar, confere identidade aos seus membros, que 

passam a ter uma visão compartilhada do mundo que os rodeia e do lugar que 

ocupam. Ela é, por definição, algo sutil, intangível, implícito e sempre presente. Toda 

organização desenvolve seu próprio conjunto básico de premissas, convicções e 

regras implícitas que governam o comportamento do dia a dia do trabalho. Nesse 

sentido, cada organização possui uma cultura única (JOHANN, 2004). 

A cultura desempenha diversas funções dentro da organização, segundo 

JOHANN (2004, p.56):  

“...ela pode atuar como definidora de fronteiras, ou seja, cria distinção entre uma 
organização e as outras; ela pode proporcionar um sentido de identidade aos membros 
da organização; facilita o comprometimento com algo maior do que os interesses 
individuais dos membros da organização; e estimula a estabilidade do sistema social, 
funcionando como uma argamassa que ajuda a manter a organização coesa, fornecendo 
os padrões adequados de comportamento para os funcionários; por fim, ela serve como 
sinalizadora de sentido e mecanismo de controle que orienta e dá forma às atitudes e 
comportamentos dos funcionários”. 

Pode-se dizer que a cultura define regras e consolida aquilo que é 

socialmente desejável e, por outro lado, repudia o que não é aceito no contexto 

organizacional.  

Segundo ROBBINS (2006), a cultura de uma organização não é totalmente 

uniforme. Ela apresenta alguns aspectos que nos permitem entender o 

funcionamento da empresa e de sua cultura, e pode ser classificada como cultura 

densa ou dominante, subcultura e contracultura. A cultura densa ou dominante é um 

aspecto da cultura organizacional que expressa os valores essenciais ou básicos, 

compartilhados pela maioria de seus membros. Quando se fala da cultura de uma 

organização, faz-se referência à cultura dominante, que lhe confere um modo de ser 

único. 

Quando a cultura não é densa, é comum coexistirem várias “miniculturas” 

dentro da organização. Tratam-se das subculturas, que geralmente são definidas por 

nomes de departamentos e separação geográfica. Segundo ROBBINS (2006), as 

subculturas se desenvolvem a fim de refletir problemas ou experiências comuns a 

alguns de seus membros. É importante ressaltar que as subculturas carregam 

aspectos da cultura dominante.  

Segundo JOHANN (2004), em casos mais radicais, as subculturas podem se 

diferenciar tanto em relação ao núcleo central da empresa, que existe a 
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possibilidade de que se desenvolvam resistências e uma espécie de contracultura 

organizacional. Assim, a contracultura reúne grupos ou subgrupos que rejeitam o 

que a organização representa, ou o que ela tenta alcançar, numa oposição 

dissimulada aos valores dominantes e/ou à estrutura de poder da empresa. 

Para MOTTA (1997, p. 28), “cada tipo de cultura exerce um tipo próprio de 

controle de seus membros participantes. No caso das culturas coletivas, a pressão 

social externa é a forma principal de controle [...] enquanto os membros das culturas 

individualistas sublimam mais o autorrespeito”. No entanto, as várias culturas estão 

sempre presentes e mostram que é possível perceber quando se está fazendo algo 

melhor por si próprio ou pelo grupo. 

A cultura organizacional, conforme SROUR (1998), sucede aos valores e 

crenças de um grupo de indivíduos, sendo que cada indivíduo também tem seus 

valores, porém, quando passam a fazer parte de um grupo, passam a ser 

identificados pela cultura daquele grupo. Assim, a cultura é identificada no 

comportamento dos empregados, nos padrões de comportamento da maioria dos 

participantes de um grupo, e das pessoas envolvidas na organização.  

É comum a confusão entre cultura e clima organizacionais, devido à 

semelhança entre seus conceitos. O clima é um aspecto da cultura e se caracteriza 

pelas percepções compartilhadas que os membros da organização possuem sobre 

ela e sobre o ambiente de trabalho. 

O clima se assemelha ao “espírito de equipe” no nível organizacional. É algo 

contingente, e que pode mudar a cada momento ou situação vivida pela 

organização. Já a cultura, é um sistema de valores que foi consolidado e perpetuado 

por gerações (JOHANN, 2004). Sua mudança pode vir a ocorrer quando a cultura 

vigente representa uma barreira para seu progresso. 

OLIVEIRA (1995, p.43), ensina que o clima organizacional é “determinado 

pelas ações da empresa que tenham influência sobre o comportamento dos 

empregados”. Este autor ainda complementa o conceito, afirmando que estas ações 

devem ser percebidas pelos empregados, interpretadas, sentidas e delas resulta 

uma reação, que culmina com novos efeitos sobre o contexto interno.  

 Aprofundando ainda mais o conceito, OLIVEIRA (1995, p.47) diz que:  

“Clima interno é o estado em que se encontra a empresa ou parte dela em dado 
momento, estado momentâneo e passível de alteração mesmo em curto espaço de 
tempo em razão de novas influências surgidas, e que decorre das decisões e ações 
pretendidas pela empresa, postas em prática ou não, e/ou das reações dos empregados 
a essas ações ou à perspectiva delas. Esse estado interno pode ter sido influenciado por 
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acontecimentos externos e/ou internos à empresa, e pode ser origem de 
desdobramentos em novos acontecimentos, decisões e ações internas”.  
 

PUENTE-PALÁCIOS (2003), assevera que o clima organizacional pode ser 

entendido sob quatro perspectivas. Na abordagem estrutural, o clima surge a partir 

da percepção de aspectos organizacionais como o tamanho, a divisão hierárquica, 

centralização, tipo de tecnologia empregada e regras de controle do comportamento. 

Já na perspectiva da abordagem perceptual, o clima organizacional tem relação com 

o indivíduo, que assumem o papel de protagonistas no processo de construção 

desse clima, cujos elementos de base são constituídos pelas suas percepções, 

sejam elas acuradas ou não. Além do indivíduo e os processos internos, 

consideram-se também os processos de interação, seja entre os indivíduos da 

organização, como as interações entre os membros e o cenário organizacional em 

que estão inseridos.  

Finalmente, a abordagem cultural, além de propor o acréscimo das variáveis 

culturais à abordagem interativa, tem também como foco a forma como os indivíduos 

percebem, interpretam e constroem a realidade, processo este que é permeado pela 

cultura organizacional (PUENTE-PALACIO, 2003).  

Estudar cultura organizacional pode ser considerado um instrumento para 

apontar questionamentos mais sérios a respeito dos modelos que permitam 

compreender as organizações. De acordo com STEFANO e colaboradores (2006) 

são inúmeras as conceituações de cultura.  

 

Quadro 4 - Conceitos de Cultura Organizacional 

AUTORES CONCEITOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

SCHEIN (1992) apud 
CHIAVENATO (1999, 
p.139) 

Cultura organizacional é um padrão de assuntos básicos compartilhados 
que um grupo aprendeu como maneira de resolver seus problemas de 
adaptação externa e integração interna, e que funciona bem a ponto de 
ser considerado válido e desejável para ser transmitido aos novos 
membros como a maneira correta de perceber, de pensar e sentir em 
relação àqueles problemas. 

MEGGINSON MOSLEY e 
PIETRI JR. (1998) apud 
ARAUJO (2006, p.38) 

É o conjunto de valores, crenças e padrões de comportamento que 
formam o núcleo da identidade de uma organização. 

SANTOS (2000, p.38) 

Valores e crenças compartilhados pelos membros de uma organização, a 
qual funciona como um mecanismo de controle organizacional, 
informalmente aprovando ou proibindo comportamentos e que dá 
significado, direção e mobilização para os membros da organização. 

CADEVON (2000) apud 
BITENCOURT (2004, 
p.448) 

A rede de significações que circulam dentro e fora do espaço 
organizacional, sendo simultaneamente ambíguas e contraditórias, 
complementares, dispares e análogas, implicando ressemantização que 
revelam  a homogeneidade e a heterogeneidade organizacional. 

FLEURY e SAMPAIO Conjunto de valores e pressupostos básicos, expresso em elementos 
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AUTORES CONCEITOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

(2002, p.293) simbólicos que, em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 
construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de 
comunicação e consenso como ocultam e instrumentalizam as relações de 
dominação.  

ROBBINS (2002, p.498) 
É uma percepção comum compartilhada pelos membros de uma 
organização; um sistema de valores compartilhados. 

LACOMBE e HEILBORN 
(2003, p.354) 

É o conjunto de valores em vigor numa empresa, suas relações e sua 
hierarquia, definindo os padrões de comportamento e de atitudes que 
governam as ações e decisões mais importantes da administração. 

WAGNER III e 
HOLLENBECK (2006, 
p.367) 

É uma maneira informal e compartilhada de perceber a vida e a 
participação na organização, que mantém seus membros unidos e 
influencia o que pensam sobre si mesmos e seu trabalho. 

Fonte: Reproduzido de STEFANO et al., (2006, p.4). 
 

Em um levantamento realizado por estes autores, apesar de trinta e quatro 

divergências entre suas definições, cinco das oito apresentadas trazem consigo o 

termo valores como alicerce e constructo indispensável. De qualquer modo, muitas 

convergências se fazem presentes, como pode ser observado no Quadro 4. 

Pode-se então afirmar que a singularidade organizacional é determinada pelo 

conjunto de valores organizacionais, que derivam do modo como às pessoas em 

interação na organização constroem e reconstroem seus valores. Sobre este caráter 

singular de cada organização FERREIRA et al. (2009, p. 30) ressaltam:  

“[...] resulta da teia de valores que vai se construindo e reconstruindo pela 
interatividade entre os valores dos indivíduos que integram a organização. 
Os valores organizacionais constituem a abstração de que nos servimos 
para buscar compreender cada organização em sua singularidade. [...] a 
singularidade organizacional não é atingida e percebida por práticas 
tradicionais de planejamento estratégico, modelagem organizacional, 
logística, marketing e outras. Rupturas se fazem necessárias nas práticas 
de gestão, a fim de tornar as organizações mais eficientes, eficazes e 
efetivas” (FERREIRA et al., 2009, p. 30).   
 

Ainda de acordo com FERREIRA et al. (2009), compreender como os valores 

inerentes a cada pessoa interagem na organização e de que forma são construídos 

e reconstruídos, com base na interação com os valores de outrem e daqueles que 

gerenciam a organização, pode ser da maior relevância no processo de condução 

das organizações em direção à realização de seus objetivos. A concepção de um 

sistema de valores, normas, crenças e costumes, aparecem na maioria das 

definições de cultura organizacional. Entretanto, foi SCHEIN (1999) que, ao elaborar 

seu conceito de cultura organizacional, estabeleceu um lugar para cada constructo 

citado.  

Para SCHEIN (1999), existem três níveis essenciais que englobam as várias 

componentes da cultura:  
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1. Os artefatos traduzem a dimensão comportamental da cultura e constituem o 

nível mais superficial e palpável, mas são difíceis de operacionalizar. Eles 

incluem desde a disposição física, o modo de vestir, a forma como as 

pessoas dirigem-se umas às outras, a intensidade emocional, entre outros.  

2. O nível dos valores e das normas situa-se num plano consciente e tem a 

função normativa em situações decisivas. À medida que os valores são 

reforçados passam para o nível das crenças, assumindo-se como 

pressupostos, filosofias, objetivos e estratégias. 

3. O nível dos pressupostos básicos refere-se aos sistemas de significados e 

constituem a verdadeira essência da cultura de grupo. Eles constituem 

soluções encontradas pelos grupos para resolver determinados problemas, 

tornando-se indiscutíveis e passadas para os novos membros da 

organização.  

Esses níveis propostos por SCHEIN podem ser visualizados através do 

modelo de HOFSTEDE (1994), identificado como “A imagem da cebola”, 

apresentada na Figura 2. Nesta concepção, cada anel corresponde a uma 

manifestação da cultura. As camadas periféricas (símbolos e heróis) são aquelas 

que se apresentam em nível consciente, de fácil acesso; e as demais, por seu nível 

mais profundo, são de difícil acesso, pois estão no âmbito do inconsciente. De 

acordo com essa metáfora, os valores são a camada mais profunda e invisível 

dentro de uma organização.  

 

Figura 2 – A imagem da cebola de Hofstede 

 
Fonte: HOFSTEDE,1997. 
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Segundo BERGUE (2010) a cultura organizacional é esse algo invisível que 

permeia a estrutura, os processos e as pessoas de uma organização, interferindo de 

forma determinante no seu desempenho. A cultura de uma organização é, nesse 

contexto, uma estrutura de valores bastante complexa, e que não somente pode, 

mas também deve constituir objeto da ação gerencial de tal forma a compreendê-la 

como resultante da interação dos diferentes atores organizacionais e orientá-la para 

os objetivos institucionais. 

Depois de uma cultura ser estabelecida, existem práticas dentro da 

organização que visam mantê-la, expondo os funcionários a um conjunto de 

experiências similares. O processo de seleção, os critérios de avaliação de 

desempenho, o sistema de recompensas, as atividades de treinamento e 

desenvolvimento de carreira e os procedimentos de promoção buscam assegurar 

que os contratados ajustem-se à cultura, premiam aqueles que a adotam e 

penalizam (ou até expulsam) os que a desafiam.  

Três forças cumprem um papel importante na manutenção da cultura. São 

elas: a) o processo seletivo, onde é preciso analisar também quais os candidatos 

vão se ajustar aos valores que se querem predominantes na organização; b) as 

ações dos dirigentes também são dotadas de grande impacto sobre a cultura 

organizacional, e desta forma, por meio do que dizem e pela maneira como se 

comportam, os altos executivos promovem valores que se difundem pela 

organização; c) o processo de adaptação e socialização, composto por três estágios 

(a pré-chegada, que se refere a todo o aprendizado ocorrido antes que o novo 

membro se junte à organização; o encontro, momento no qual ele percebe o que a 

empresa é de fato e confronta com a possibilidade de divergência entre as 

expectativas e a realidade; e, por fim, a metamorfose, onde as mudanças 

relativamente duradouras acontecem). Este processo causa impacto na 

produtividade, no comprometimento do funcionário e na sua decisão final de 

permanecer (ou não) na organização. 

Segundo JOHANN (2004), a revaloração qualitativa da cultura organizacional 

é um processo orientado para a identificação, para a ação, ou para a resolução de 

um problema coletivo, onde os integrantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. Uma cultura 

organizacional densa (com alto de grau de valores compartilhados) e ao mesmo 
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tempo flexível (capaz de absorver valores que possibilitem o enfrentamento 

de novos desafios) é uma vantagem competitiva para as organizações, 

considerando que, quando bem alinhados com a cultura, os funcionários 

demonstram maior comprometimento com seus valores e práticas.  

Este processo de revaloração defendido por JOHANN (2004, p.87), pode 

acontecer por diferentes razões, dentre as quais se destacam: a) Necessidade de 

revitalização organizacional, pois com o passar dos anos os valores de uma 

determinada organização sofrem alterações e promovem reflexos na forma com que 

ela se relaciona internamente e com o mundo externo; b) Superar a entropia 

(tendência à desorganização e desgaste) que toda organização está sujeita, em 

função do crescimento em número de pessoas; c) Fusões e aquisições, por conta - 

de quando duas empresas se unem para formar uma terceira, haver resistências 

internas de ambas as companhias, conflito entre as diferentes culturas e dificuldade 

na integração das operações. 

Há dificuldades que podem surgir durante o processo de revaloração. As 

forças que compõem o campo da cultura organizacional, muitas vezes são vistas 

como opostas, pensa-se em manter ou mudar quando, na realidade, não deve 

haver esta contraposição. 

Para que seja promovida uma ação de revaloração, deve-se trabalhar com 

duas ferramentas específicas: a ressignificação de valores e a obsolescência 

planejada. A primeira diz respeito a utilizar um valor já conhecido sob uma nova 

perspectiva, permitindo que a familiaridade que as pessoas possuíam seja 

reorientada; enquanto a segunda é realizada por meio de um processo de análise e 

convencimento, onde é detectado que um determinado valor já não é mais 

interessante; ele deve ceder lugar a outro. Por exemplo, troca-se o individualismo 

pelo trabalho em equipe. 

 
1.5 Métodos para abordagem dos valores 

 

 Há três métodos propriamente ditos para investigar os valores 

organizacionais. O primeiro ocorre por meio da análise de documentos e discursos 

oficiais na organização. Esta abordagem toma por base o seu conteúdo, 

especialmente no que se refere aos diferentes valores expressos nos documentos 
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relacionados a sua missão, visão de futuro, até as políticas de recursos humanos, 

estatutos e discursos dos dirigentes nos diferentes níveis.  

De acordo com TAMAYO (2008, p.313), “frequentemente [...] existe 

incongruência entre os valores apresentados em documentos oficiais ou 

representativos e os que são realmente praticados na organização”. Por esta razão, 

conforme ressalta DIAS (2005, p.76), esse método de abordagem tem sido objeto de 

crítica, visto que, os valores assim identificados, podem estar presentes em 

documentos, mas não, efetivamente, nas práticas organizacionais. 

Outro método de investigação é aquele que utiliza a média dos valores 

individuais dos membros da organização. Conforme TAMAYO (2008 p.320), nesta 

abordagem, os valores organizacionais são identificados por meio de uma amostra 

significativa dos integrantes da organização. Porém, limitações importantes são 

apresentadas por DIAS (2005) e TAMAYO (2008), quanto à esta abordagem. Estes 

autores destacam que, devido às incongruências entre os valores individuais e 

organizacionais, o resultado obtido por este modo de investigação pode não ser tão 

claro quanto aos valores organizacionais, ou seja, eles não identificarem 

adequadamente os valores que efetivamente predominam na organização.   

Um terceiro método consiste em investigar como os funcionários percebem os 

valores que orientam a dinâmica organizacional.  Nesta perspectiva, a percepção 

dos valores organizacionais configura-se como o resultado do que é efetivamente 

transmitido, seja pelos documentos e discursos oficiais, como pelas atitudes dos 

dirigentes e colegas diante do que acontece no seu cotidiano. Obtêm-se, assim, uma 

visão mais clara dos valores que predominam no âmbito organizacional. 

Foi assim que, fundamentados na ideia de que os valores organizacionais e 

individuais teriam simultaneamente "uma interface na medida em que ambos 

compartilham metas universais que expressam a satisfação de exigências básicas 

do ser humano", OLIVEIRA e TAMAYO (2004, p. 131) conceberam um novo modelo 

para o estudo dos valores organizacionais, baseado na estrutura dos valores 

humanos proposta por SCHWARTZ (1992).  

De acordo com a perspectiva de OLIVEIRA e TAMAYO (2004), é possível 

traçar um modelo de valores organizacionais, cujo referencial recaia sobre a teoria 

dos valores humanos, e que proveria base teórica comum para compreender de 

modo mais coerente o comportamento e relacionamento dessas duas categorias de 

valores no contexto organizacional. Isso amplia as perspectivas de se estudar mais 
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adequadamente a integração dos indivíduos à organização e, na prática, auxilia os 

gestores na definição de estratégias que enfoquem a busca pela convergência de 

metas individuais e organizacionais. 

Ainda nesta abordagem, DIAS (2005, p.76) destaca que, “são estudados os 

valores organizacionais e a sua hierarquia de acordo com a representação mental 

que os funcionários têm do sistema axiológico da empresa”. A partir desta 

representação mental, TAMAYO (2002) considera que os funcionários tem uma 

espécie de aptidão para identificar os valores da organização, bem como suas 

diferenças axiológicas. Cabe sublinhar que, seja pelo fato de o processo perceptivo 

depender dos diferentes sentidos humanos, seja pelo fato de efetivamente existem 

diferenças de um setor para outro, de fato o processo perceptivo não é realizado da 

mesma forma entre os funcionários de uma mesma organização. Sob este ângulo, 

DIAS (2005), complementa que, mais importante do que as diferenças, é a 

convergência encontrada entre os membros da organização, pois é este elemento 

quem irá fortalecer os princípios que guiam o comportamento dos funcionários na 

organização. 

 

1.4. O

 Modelo de Tamayo, Mendes e Da Paz 

 

Por reconhecer que cada organização possui uma cultura, TAMAYO, 

MENDES e DA PAZ (2000, p. 321) propuseram a construção de um modelo 

fundamentado na teoria de valores culturais de Schwartz, segundo o qual os 

“valores culturais representam ideias compartilhadas sobre o que é bom, correto e 

desejável em uma sociedade”. Nesta teoria, Schwartz parte do pressuposto de que 

toda organização tem de se confrontar com três exigências fundamentais do ser 

humano: a) a relação entre o indivíduo e o grupo; b) a necessidade de dispor de 

uma estrutura que defina as metas e objetivos da organização; e c) as relações da 

organização com o seu entorno físico e social.  Assim, no modelo proposto, segundo 

(TAMAYO, 2008, p.315) “os valores estão organizados em três dimensões bipolares, 

as quais representam as respostas da organização a diferentes dilemas: Autonomia 

e Conservadorismo, Hierarquia e Igualitarismo e Harmonia e Domínio”.   

TAMAYO, MENDES e PAZ (2000), para os fins a que se propuseram, 

utilizaram o modelo dos valores culturais que, inicialmente, havia sido alvo de 
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estudos realizados por TAMAYO e GONDIM, em 1996, que resultou na construção 

da Escala de Valores Organizacionais (EVO).  

A partir deste instrumento, os autores construíram novos itens, que passaram 

a representar de modo mais apropriado os tipos motivacionais de valores, e 

aperfeiçoaram alguns polos representados na EVO. Como resultado deste esforço, 

configurou-se um novo instrumento de avaliação dos valores organizacionais. Este 

instrumento foi validado no Brasil por TAMAYO, MENDES e PAZ, no ano de 2000, e 

foi denominado Inventário de Valores Organizacionais (IVO).  

 De acordo com OLIVEIRA e TAMAYO (2004), o IVO propõe-se a investigar a 

congruência entre os valores do indivíduo e os valores da organização. Os valores 

considerados pelo IVO são alocados em seis dimensões: Autonomia, 

Conservadorismo, Hierarquia, Igualitarismo, Domínio e Harmonia.   

A configuração dos polos axiológicos e sua oposição são apresentadas na 

Figura 3. 

Figura 3 – Polos axiológicos do Inventário de Valores Organizacionais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Reproduzido de TAMAYO, MENDES e DA PAZ (2000, p.302). 

Para melhor compreensão, faz-se uma descrição da divisão por polos, 

conforme TAMAYO, MENDES e DA PAZ (2000):  

- Polo Autonomia e Conservadorismo: Considera relevante no contexto 

organizacional, a relação entre indivíduo e grupo, onde se prima por buscar sempre 

conciliá-la. Estimulam-se os seus membros e, para isso, a apresentação de soluções 

criativas, lhes possibilita a satisfação de seus interesses, de modo alinhado com as 

metas e objetivos instituídos. A alternativa oposta consiste em buscar caminhos 

harmoniosos e de interesses coletivos, que estão voltados para as características de 

conservação da organização, isto é não possibilitar, ou então dificultar os 

comportamentos capazes de perturbar as normas e tradições existentes.  
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- Polo Hierarquia e Igualitarismo: Destaca os dispositivos hierárquicos da 

organização para impor e assegurar o compromisso dos indivíduos, garantindo suas 

funções e modos de se comportar. Prioriza-se a fiscalização e a supervisão. Por 

outro lado, existe a possível opção por uma estrutura hierárquica mais horizontal 

e/ou igualitária, de caráter participativo, onde os funcionários estão em condições de 

realizar uma troca recíproca de informações entre si e com a gestão superior.  

- Polo Harmonia e Domínio: Destaca o fato de as organizações, em geral, 

conviverem e/ou coexistirem com outras, sejam estas da mesma natureza ou não. 

Esta coexistência favorece a definição de seu relacionamento físico e social. Ao 

buscar a harmonia em seu entorno, permite-se a que a organização se relacione 

com outras empresas por meio de colaboração. Na busca pelo Domínio deste 

entorno, encontra-se um controle e exploração do meio social e meio ambiente que 

satisfaça a organização, visando atingir domínio de recursos materiais, tecnologia e 

até do mercado.  

Estes polos e suas correspondentes dimensões são avaliados nos níveis do 

Real e do Desejado. No nível real é avaliado o quanto cada item é importante na 

realidade atual da organização; e no nível desejado, avalia-se o quanto deveria ser 

importantes. Ao avaliar os valores em dois níveis, real e desejado, o instrumento 

possibilita identificar satisfação e insatisfação do funcionário com as prioridades 

axiológicas da organização. O agrupamento dos valores correspondente a cada 

dimensão considerada no instrumento, encontra-se definido mais especificamente 

no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Agrupamento dos valores por dimensões 
Dimensão Valores 

Autonomia 
Criatividade, curiosidade, eficiência, eficácia, modernização, qualidade, 
reconhecimento, competência, prazer, inovação, realização, estimulação e 
liberdade.  

Conservadorismo 
Disciplina, honestidade, lealdade, limpeza, ordem, polidez, prestígio, segurança, 
sensatez e sigilo.  

Igualitarismo 
Democracia, descentralização, justiça, qualificação dos recursos humanos, 
sociabilidade, coleguismo, igualdade, cooperação, dinamismo, independência, 
autonomia, comunicação, respeito e equidade.  

Hierarquia 
Fiscalização, hierarquia, obediência, poder, pontualidade, rigidez, supervisão, 
tradição e autoridade.  

Harmonia 
Integração interorganizacional, interdependência, ética, parceria, tolerância, 
intercâmbio, preservação, equilíbrio, respeito à natureza, espontaneidade e 
iniciativa.  

Domínio 
Ambição, audácia, competitividade, domínio, previsibilidade, produtividade, 
satisfação do cliente e sucesso  

Fonte: Reproduzido de ROS, SCHWARTZ e SURKISS (1999). 
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1.5. E

studos referentes ao tema no Brasil 

 

Entre as décadas de sessenta e setenta, surgiu a concepção do que são 

valores associado à conceituação de cultura organizacional, que era vista como um 

instrumento de melhoria para as organizações. A conceituação de cultura foi 

evoluindo e, a partir da década de oitenta, passaram a ter destaque em seus 

estudos os aspectos relativos, a importância do estabelecimento de valores, os 

padrões de comportamento, a questão dos ritos e mitos, e ainda as redes de 

relacionamento. Muitos estudos foram realizados, principalmente pela relevância 

atribuída à cultura em associação ao seu poder de influência no sucesso 

organizacional.  

Apesar dos muitos estudos existentes, um mapeamento realizado por 

FERREIRA, FERNANDES e SILVA (2009), em aproximadamente cinco mil artigos 

de revistas nacionais, no período de 2000 a 2008, identificou que somente cinquenta 

e seis destes estudos, o que equivale a 1%, podiam ser classificados como estudos 

sobre valores organizacionais, dada as características dos mesmos. 

O levantamento de FERREIRA, FERNANDES e SILVA (2009), confirmou 

estudo anteriormente realizado por PORTO e TAMAYO (2005), que examinaram 

algumas referências bibliográficas sobre o assunto no Brasil, chegando à conclusão 

de que o número de estudos era relativamente pequeno; bem como suas 

abordagens apresentavam variações consideráveis. 

O foco central do presente trabalho são os valores organizacionais, portanto, 

a busca da autora por referências, centrou-se nestes termos. Além disso, como a 

opção foi utilizar o Inventário de Valores Organizacionais (IVO), fez-se o 

levantamento sobre a quantidade de artigos produzidos desde então, sendo 

localizado um total de cento e trinta cinco artigos, que fazem alguma referência ao 

tema em questão. Há que se salientar que parte destes estudos tinha como objetivo 

identificar valores em determinadas instituições, em diferentes ramos de negócio. 

Outros objetivavam diagnosticar e caracterizar a cultura de organizações, e ainda, 

relativos à maneira como os valores organizacionais, conjugados a outros fatores, 

constroem ou fortalecem a cultura de uma empresa. Outros tantos verificaram a 

influência dos valores sobre diferentes aspectos, dentre eles a influência sobre o 
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comportamento organizacional, sobre a criatividade, sobre a confiança do 

empregado no empregador, sobre os objetivos, sobre o desempenho e sobre os 

estilos de gerenciamento. 

Nos anos de 2014 e 2013 se observa a continuidade da tendência de estudos 

de caracterização e diagnóstico da cultura organizacional. BEURON, MADRUGA, 

AVILA, GALVÃO e SCHUCH JR. (2014), realizaram pesquisa descritiva em uma 

empresa que assume, como estratégia competitiva, a questão da sustentabilidade; 

investigaram a relação de valores pessoais e valores organizacionais; e identificaram 

que alguns valores centrais, relacionados mais diretamente com a questão da 

sustentabilidade, não apresentaram médias relevantes, o que os levou a indicar a 

necessidade de ser repensada a gestão de valores da organização.  

PAIVA, PEIXOTO e LUZ (2014) realizaram levantamento junto aos 

professores de uma instituição de ensino filantrópica e confessional de Belo 

Horizonte, focando a percepção deles em relação aos valores organizacionais e os 

valores do trabalho de docentes. De acordo com a parte desta investigação que foi 

publicada, foram identificadas diferenças na percepção de valores organizacionais. 

Consideraram que isto ocorreu em função de gênero, de nível de escolaridade e de 

faixa salarial; os valores do trabalho, por sua vez, diferiram em função do estado civil 

dos envolvidos. 

Ainda relacionado a instituições de ensino superior se identificou outros três 

estudos sobre valores organizacionais. O primeiro, de GOMES E VIEIRA (2013), 

aplicou o IVO, ao corpo docente e administrativo de um dos campi da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, e identificou os valores com o maior e menor grau 

de pregnância na percepção dos respondentes. Os valores relativos a dimensão 

Hierarquia e a Igualitarismo foram os que se destacaram, respectivamente. 

O segundo estudo no meio educacional é de BATISTA (2013), que explorou 

as peculiaridades de empresas juniores de cursos superiores. Este estudo realizou 

análise documental e entrevistas com integrantes da empresa Júnior de 

Administração da Universidade de Brasília, e através da análise de conteúdo 

coletado na pesquisa, descreveu a cultura organizacional em termos de valores 

organizacionais, normas e símbolos, associando-a com a implementação de 

mudança, expressa pelo redesenho da estrutura da empresa. Deste trabalho, como 

resultado, o autor obteve o indicativo de que mudanças organizacionais tendem a 

influenciar a cultura da empresa. 
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O terceiro estudo é de VIEIRA (2004), que explorou conceitos de cultura 

organizacional e procurou identificar, junto a professores de uma universidade 

mineira, se os valores organizacionais interferiam na sobrevivência da instituição. O 

estudo deu origem a um livro que propicia reflexões sobre a representatividade, na 

cultura acadêmica, dos valores relacionados a sustentabilidade social e 

desenvolvimento humano. 

SARAIVA, EL-AOUAR e DE OLIVEIRA (2013) empreenderam estudo em três 

hospitais privados do Estado do Rio Grande do Norte. Foi observada semelhanças 

na cultura de dois deles, onde a valorização da satisfação, do bem-estar e da 

cooperação dos colaboradores era limitada. No terceiro hospital foi identificado o 

oposto, ou seja, havia valorização de tais aspectos, que era sustentada pelas 

práticas de recompensa e treinamento e, em menor grau, pela prática da integração 

externa. 

SILVA, FOSSÁ e RAMOS (2013) partiram da atenção cada vez maior que 

está ocorrendo em relação aos processos de gestão simbólica, e estudaram como 

trabalhadores de uma empresa familiar percebem, através da prática de ritos, os 

valores organizacionais. Verificaram que parte dos valores organizacionais não é 

percebida nos rituais, o que foi parcialmente atribuído ao fato de a empresa ter um 

conjunto bem amplo de valores. De qualquer forma, os autores concluíram que, além 

da declaração oficial dos valores de uma empresa, é necessário que estes sejam 

vivenciados no dia a dia da organização, de modo que possam adquirir significado 

para os colaboradores.  

Dentre os estudos de valores associados à caracterização da cultura de uma 

organização, há também o de DE SOUSA FLORENCIO, SOUSA e BEZERRA 

(2011), cujo objetivo era “diagnosticar e caracterizar a cultura organizacional 

predominante dos funcionários da área de Recursos Humanos de uma empresa 

calçadista do interior do Ceará”, através de estudo de caso, observação sistemática 

e de escala de valores organizacionais. O diagnóstico efetuado baseou-se na 

categorização semântica do modelo de Cameron e Quinn, e identificou como valores 

mais relevantes da cultura organizacional aqueles que voltavam-se, 

especificamente, para o mercado e para a hierarquia. 

Considerando que o ambiente organizacional vem sendo pressionado por 

mudanças diversas, e vem buscando novas estratégias para o desenvolvimento 

organizacional, MATOS (2009) se propôs a explorar o universo simbólico dos 
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integrantes de organizações militares brasileiras. Seu objetivo era identificar os 

valores organizacionais e culturais orientadores dos comportamentos nestas 

corporações. O estudo identificou um conjunto de valores que expressa o 

comportamento e a cultura das Forças Armadas Brasileiras. 

DOMENICO, LATORRE E TEIXEIRA (2006) realizaram estudo descritivo 

exploratório que procurou testar a relação entre tipos de cultura, valores 

organizacionais e dimensões bipolares da cultura que dão origem aos perfis culturais 

– Clã, Adhocracia, Mercado e Hierarquia; e concluiu, a partir das análises 

estatísticas de correlações, que as relações propostas foram corroboradas 

parcialmente. 

OLIVEIRA e TAMAYO (2002) partindo da afirmação que os estudos 

existentes sobre a relação entre valores, atitudes e comportamentos abrangiam 

muitas diferenças, procuraram contribuir sobre o caráter preditivo dos valores em 

atitudes e comportamentos na área educacional. Estes autores concluíram, que a 

educação, por lidar com a formação e desenvolvimento de indivíduos, pode se 

beneficiar dos estudos relativos à temática, visto que, mediante o conhecimento dos 

valores, é possível predizer atitudes e comportamentos nas mais variadas culturas; 

e, em paralelo, também é possível gerar mudanças em modos específicos de agir.  

Em outra linha de estudo, cujo foco foi a exploração da relação entre valores 

organizacionais e do trabalho, PAIVA (2013), realizou levantamento no qual 

identificou convergência entre valores organizacionais e do trabalho em jovens 

trabalhadores, atributo que serve de suporte aos comportamentos de execução de 

objetivos e desenvolvimento de carreira. 

GOMES (2008) desenvolveu sua tese de mestrado investigando as relações 

entre valores, modelos e práticas de gestão, e comprometimento organizacional, na 

ótica de colaboradores de diferentes empresas do ramo siderúrgico. Os resultados 

dos estudos da autora indicaram haver relação positiva entre valores e 

comprometimento organizacional. Estudo semelhante foi realizado por TAMAYO 

(2005).  

Outra perspectiva de pesquisas é a influência dos valores organizacionais, e 

nesta abordagem o estudo mais recente identificado foi o de JACOMETTI (2013). 

Este estudo relata que através de análises documentais, de registros de 

observações não-participante e de conteúdo de entrevistas com dirigentes dos 
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níveis estratégico e tático, foi identificada a influência das crenças, valores  e 

interesses sobre os objetivos de uma unidade do Cefet do Paraná.  

DE MELO e DE DOMENICO (2012) estudaram a influência dos valores 

organizacionais no desempenho de agências de uma instituição bancária pública. 

Os dados deste estudo indicaram que os valores organizacionais das agências se 

ancoravam em quatro fatores: respeito aos stakeholders, diversão para os 

empregados, atuação competente e prestígio. Estes dois últimos influenciavam 

positivamente o desempenho das agências, confirmando a hipótese de que os 

valores organizacionais podem impactar o desempenho de uma empresa. 

Ainda na mesma perspectiva, GOSENDO e TORRES (2010) pesquisaram 

empregados de trinta empresas para identificar a hierarquia de valores e os estilos 

de gerenciamento, com o objetivo de analisar a influência de um sobre o outro. A 

dimensão Domínio e o estilo de gerenciamento voltado para a tarefa foram 

percebidos como mais presentes pelos respondentes. 

BEDANI (2008) mapeou o perfil cultural do Banco do Brasil, e investigou e 

comprovou a influência dos valores e práticas organizacionais na questão da 

criatividade.  

BUCHERONI, MURITIBA e FREIRE (2014) partiram do modelo de valores 

organizacionais de TAMAYO et al. (2000) e do modelo de comportamento de 

cidadania organizacional de DYNE et al. (1994), para comprovar a relação entre os 

valores e o comportamento de cidadania organizacional. Esta pesquisa envolveu um 

grupo de oitenta e três gestores de projetos. 

Na perspectiva da influência dos valores sobre práticas organizacionais, 

identificou-se também o estudo de CHERMAN e TOMEI (2005), cuja investigação 

concluiu que, das empresas pesquisadas, apenas nas que construíram 

coletivamente os valores e realizaram programas de ética coerentes, os gestores se 

pautavam no código de ética para resolver conflitos com consumidores.  

Mudando um pouco o enfoque, foram identificados estudos que analisam o 

impacto dos valores organizacionais. OLIVEIRA e SOUZA (2014) levantaram, em 

diferentes organizações, o impacto dos valores pessoais e organizacionais na 

confiança do empregado na organização. Os autores concluíram que a avaliação do 

sistema organizacional, no qual os valores organizacionais são uma variável 

macrossistêmica, tende a ser a base para confiança na empresa. 
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DOMENICO e TEIXEIRA (2014), considerando que os valores relativos à 

competição organizacional são crenças socialmente construídas que influem nos 

comportamentos dos integrantes de um contexto social das organizações, 

realizaram pesquisa em empresa de economia de mercado, para compreender como 

tais valores se reproduzem nas interações de seus membros. Segundo o estudo 

realizado, as ações sociais na empresa pesquisada não indicaram o atendimento 

aos interesses dos diversos públicos que a compõem de forma balanceada, 

contradizendo a teoria que deu suporte à pesquisa. As autoras perceberam que o 

agir organizacional extrapola o que usualmente é tido como previsível, e 

consideraram que parte disto deve-se a influência das interações da cultura e do 

ambiente externo no contexto da organização. O valor “relacionamento baseado em 

confiança” foi apontado como um dos responsáveis por práticas que levavam ao 

diferencial competitivo da empresa. 

MIGUEL e TEIXEIRA (2009), partindo do princípio que os valores 

organizacionais são crenças orientadoras dos comportamentos e se constituem em 

metas organizacionais, investigaram a relação entre valores organizacionais e 

criação do conhecimento. Embora as autoras tenham encontrado indícios que 

confirmam a relação entre valores organizacionais e criação do conhecimento, 

ressaltaram ser necessário que a temática seja mais extensamente pesquisada, de 

forma a compreender melhor o fenômeno da inovação.   

ARAÚJO e OLIVEIRA (2008) exploraram os impactos dos valores 

organizacionais e da confiança do empregado na organização como preditores de 

bem-estar no trabalho. Na ocasião, foi aplicado um conjunto de instrumentos 

relativos a valores organizacionais, a confiança, a satisfação no trabalho, a 

comprometimento afetivo e a envolvimento com o trabalho em cento e noventa sete 

trabalhadores. A partir dos dados coletados, o estudo concluiu que os determinantes 

de bem-estar são complexos e necessitam de aprofundadas investigações. 

PORTO e TAMAYO (2007), compreendendo que as pessoas norteiam suas 

vidas a partir de uma estrutura ampla de valores voltados para focos específicos, se 

propuseram a investigar, junto a estudantes universitários, a relação entre valores 

pessoais, gerais e do trabalho. Os resultados indicaram relação entre as estruturas, 

porém, as relações de compatibilidade e de conflito foram apenas parcialmente 

confirmadas. 
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Convém ressaltar que alguns dos estudos explorados, mostraram-se mais 

diretamente relacionados à análise da correspondência entre os valores 

estabelecidos por uma empresa e os percebidos e desejados por seus 

colaboradores, que é o foco do presente trabalho. 

FERREIRA (2013) estudou um grupo empresarial familiar mineiro para 

identificar se os valores percebidos pelos empregados eram aderentes aos valores 

propostos pela direção do grupo, no decorrer de um processo de certificação, que 

geralmente requer mudanças na organização, inclusive de valores. O autor realizou 

entrevistas em profundidade e pesquisa documental, e as análises de seus dados 

destacaram Autonomia, Domínio, Prestígio, Realização, Preocupação com a 

Coletividade e Conformidade como os perfis de valores organizacionais do grupo 

empresarial pesquisado. 

CARVALHO, DE OLIVEIRA e DA SILVA (2013) realizaram pesquisa junto a 

cento e vinte oito servidores, de quatros instituições públicas federais, para verificar 

se a variação na posição hierárquica afetava a percepção dos valores 

organizacionais. Gestores e subordinados partilham da percepção relativa aos 

principais valores das instituições analisadas, contudo a relevância apresenta 

diferenças. Os gestores julgam mais relevantes os valores da dimensão Autonomia, 

enquanto os subordinados consideram os valores da dimensão Hierarquia. As 

autoras, neste estudo, também identificaram diferenças entre as instituições. 

RIBAS, HOCK, ANDRADE e TARÍZI (2009), tomando por base que os valores 

organizacionais norteiam as práticas e comportamentos dos trabalhadores de uma 

organização e exprimem sua identidade, conduziram estudo para investigar a 

percepção dos valores organizacionais de gestores de quatro empresas 

exportadoras do Rio Grande do Sul. A partir de entrevistas individuais 

semiestruturadas e baseadas no IVO, identificaram diferenças na percepção dos 

valores em função de serem empresas do setor industrial, sujeitas a constantes 

mudanças e uso de tecnologias de ponta, e aquelas que atuam em ambientes mais 

estáveis. Nas primeiras prevaleceram as dimensões Autonomia e Igualitarismo, nas 

outras o Conservadorismo e a Hierarquia. Os valores relativos a dimensão Harmonia 

foi considerado pelo conjunto de gestores respondentes como sendo importante. 

Para os autores do estudo, isto ressalta a relevância para as empresas exportadoras 

do intercâmbio harmonioso com outras organizações. 
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GOMES, SOUZA e MEDEIROS (2009) se propuseram a analisar o clima 

organizacional real e ideal de funcionários técnicos administrativos de setores da 

Universidade Federal de Pernambuco. Com base neste objetivo, investigaram a 

satisfação no trabalho, os valores e clima organizacionais; e utilizaram o IVO. Os 

valores que prevaleceram foram os relacionados às dimensões Hierarquia e 

Conservadorismo. 

PEREIRA (2006) se propôs, em sua tese de mestrado, a investigar a 

congruência entre valores individuais, valores do trabalho e valores organizacionais 

de diferentes subunidades de uma organização. Para este fim foram utilizados três 

instrumentos distintos.  A coleta e análise dos dados permitiram identificar variações 

entre as subunidades relativas às congruências, e permitiu ainda verificar que os 

valores relativos ao trabalho se destacam no estabelecimento das relações de 

congruências tanto positivas, quanto negativas. 

Alguns outros estudos exploraram a percepção de valores reais e desejáveis 

por colaboradores de empresas, ou setores da mesma, com utilização do IVO, 

dentre eles o de COSTA (2009), que investigou setores de recursos humanos; 

COSTA (2008), que pesquisou uma empresa; FREIRE (2007), realizado com 

colaboradores de terceirizadas; e ainda o de STRIEBEL (2003), que investigou como 

os gestores conduzem os valores oficialmente estabelecidos por uma organização 

para detectar se tais valores se fazem presentes no dia a dia da empresa. 

Dentre os estudos identificados, o que se mostrou mais interessante para esta 

pesquisa foi o de SOUZA e SILVA (2011), pois partilha a perspectiva de investigar 

os valores organizacionais como base orientadora das ações organizacionais. A 

autora estabeleceu como objetivo de sua pesquisa, levantar a percepção em termos 

do real e do desejado de diferentes grupos de funcionários de uma universidade 

pública do Rio Grande do Norte, através do IVO. Os resultados indicaram que, tanto 

funcionários técnicos administrativos, quanto docentes percebem Harmonia como 

uma dimensão presente e desejável. Contudo, os dois grupos apresentaram 

diferenças nas demais bipolaridades do modelo de base utilizado no estudo, que foi 

o de TAMOYO, MENDES e Da Paz (2000). 

Os resultados do estudo de SOUZA e SILVA (2011) fomentaram a reflexão 

sobre se o mesmo ocorreria em uma empresa multinacional cujo desafio extra é lidar 

com diferenças culturais das localidades onde esta presente e, ao mesmo tempo, 
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objetiva que os valores da matriz estejam arraigados em todos os seus 

colaboradores. 
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2. A EMPRESA Z  

 
Empresa de origem europeia, criada há mais de cem anos, é líder global no 

fornecimento de motores e na prestação de serviços para navios, plataformas e 

usinas termelétricas. Oferece equipamentos e soluções de energia para diversos 

tipos de embarcações e aplicações offshore.  

A Empresa Z é igualmente líder no fornecimento de soluções para a geração 

descentralizada de energia para operações em carga base e sistemas de 

cogeração. Lidera também o mercado de soluções para bombeamento e 

compressão de óleo e gás. 

Os produtos, soluções e serviços oferecidos pela Empresa Z são inovadores 

e utilizam tecnologias que respeitam o meio ambiente. A empresa garante a 

eficiência de seus produtos e serviços desde o início do projeto até a entrada em 

operação da usina, permitindo aos seus clientes dedicarem-se exclusivamente ao 

seu principal negócio. Tais afirmações aparecem em documentos da empresa. 

No Brasil desde os anos noventa, a subsidiária brasileira da Empresa Z 

possui em torno de 600 funcionários, um centro de serviços no Rio de Janeiro, um 

escritório e um centro de serviços no norte, e presença em outros cinco estados 

brasileiros. A atuação no país realiza-se através da venda e construção de usinas de 

geração de energia, acordos de operação e manutenção para essas usinas, e 

serviços de assistência técnica e reparo para motores, propulsores e grupos 

geradores de navios e estacionários.  

Seus principais clientes são empresas de grande porte nacionais, como a 

Petrobras, e internacionais, como a Transocean Offshore; presta serviços também 

para outros grandes investidores da área de geração de energia.  

A divisão que trabalha com geração de energia para usinas na Empresa Z é 

composta por um conjunto de usinas projetadas para operar como estacionárias ou 

flutuantes, de acordo com as necessidades locais e estratégicas do cliente. As 

usinas para operação na ponta ou em complementação a sistemas hidroelétricos 

são construídas de forma modular, maximizando a sua utilização em geração 

distribuída, com possibilidade de escolha do combustível. A tecnologia utilizada 

garante minimizar os custos dos clientes, inclusive em processos industriais, que 

necessitam de água quente ou fria, vapor ou energia elétrica. 
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Atenta a uma nítida tendência da entrada de usinas térmicas descentralizadas 

na matriz energética brasileira, a Empresa Z atende ao mercado local com as 

melhores soluções disponíveis mundialmente. Por isso, aposta fortemente nas 

Usinas de Energia com motores bicombustíveis (gás natural e óleo combustível). 

Com experiência em projeto, construção, montagem e comissionamento de 

usinas termelétricas, a Empresa Z construiu aproximadamente quatro mil usinas em 

operação no mundo. No Brasil, existe até então mais de vinte usinas construídas 

pela Empresa Z ou em construção de sua responsabilidade.  

A divisão da Empresa Z cujo foco de trabalho é navios, oferece soluções 

efetivas para necessidades de energia e propulsão marítima. É a parceira mais 

eficaz de seus clientes, pois, assume a responsabilidade do projeto desde a 

concepção, estendendo-se durante toda a vida útil da embarcação e/ou do 

equipamento. Além disso, é a fornecedora líder de sistemas de propulsão e soluções 

integradas para todos os tipos de embarcações e aplicações offshore. 

A divisão de serviços da Empresa Z tem o compromisso de ser uma 

provedora total de serviços, o que significa mais do que fornecer peças ou enviar um 

especialista em manutenção. São serviços oferecidos, entre outros: 

- Manutenção e reparo de motores e componentes; 

- Automação e soluções para integração de motores e sistemas de controle; 

- Propulsão; 

- Revisão dos equipamentos de geração de energia e das indústrias; 

- Operação e manutenção em motores e equipamentos para a área naval e geração 

de energia; 

- Treinamentos técnicos oferecidos pelo Centro de Treinamentos Técnicos da 

Empresa Z (motores, serviços e produtos).  

 

2.1 Missão, Visão e Valores da Empresa 

 

A missão da empresa: 

- Prover soluções de energia que aumentem a competitividade dos clientes e 

em longo prazo agreguem valor a seus negócios, através do desenvolvimento das 

melhores tecnologias que os beneficiam e respeitam o meio ambiente.  

E a visão é: 
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- Ser reconhecido como o melhor parceiro provedor de soluções integradas 

em diferentes etapas da cadeia produtiva dos clientes. 

A empresa já figurou na lista Forbes das 100 empresas mais sustentáveis no 

mundo segundo o ranking Global. O estudo destaca anualmente as companhias 

globais que apresentam os melhores desempenhos de sustentabilidade em termos 

ambientais, sociais e de governança, tornando-as as mais seguras em longo prazo. 

Os valores da Empresa Z são: 

- Energia: “Identificar as oportunidades e fazer acontecer”. Deixar sempre os 

colaboradores, seja do staff operacional como também do staff administrativo, terem 

a oportunidade de opinar e serem peças fundamentais nas tomadas de decisão. 

Escutando o colaborador obtém-se sempre a chance de identificar os pontos de 

melhoria para toda empresa. 

- Entusiasmo: Estimular, respeitar e confiar para criar entusiasmo. Isso serve para 

todos os colaboradores. Há uma cultura de “portas abertas”. Todos têm acesso fácil 

as salas da Diretoria, Gerência de RH e outros Gerentes. Todos transitam pelos 

corredores da empresa com muita tranquilidade. Além de ser profissionais atuantes, 

os colaboradores buscam algo mais em seus relacionamentos interpessoais.   

- Excelência: Fazer melhor do que qualquer outro em sua indústria. “A Empresa tem 

uma atividade muito dinâmica, onde, a cada dia, aparecem assuntos novos, 

operações desafiadoras, fazendo com que o nosso pessoal esteja sempre 

empenhado em suas principais tarefas”.  

 

2.2 Práticas de RH e contribuições para o fortalecimento dos valores 

 

Como em todas as organizações, existe na Empresa Z a estratégia de 

reforçar a marca e produtos no mercado, participando de feiras, encontros, palestras 

em instituições de ensino e outros eventos. É tradição, a título de exemplo, a 

presença na feira Rio Oil and Gas e Brasil Offshore. Todavia, ainda mais valiosa, é a 

visitação dos colaboradores aos estandes, tendo a oportunidade de conhecer 

clientes e fornecedores, entendendo o que é oferecido aos clientes, e sentindo ainda 

mais orgulho em fazer parte da equipe da Empresa Z. 

A Empresa Z estimula a interação de seus colaboradores aliada a estratégia 

de marketing. Em 2010 e 2011 patrocinaram um evento de grande porte e 
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visibilidade, onde os colaboradores estiveram presentes ou participaram 

diretamente, o que proporcionou integração interna e externa. 

Em três anos consecutivos, a Empresa Z patrocinou um bloco de carnaval do 

Rio de Janeiro, com objetivo de aproveitar a grande visibilidade do evento na cidade 

para dar maior exposição à marca, além de ser uma maneira de incentivar a 

integração dos colaboradores e familiares em uma ação da empresa. No último ano, 

além do patrocínio, organizaram uma “Oficina de Percussão”, que foi realizada nas 

dependências da empresa. Esta oficina visava integrar os colaboradores das 

diversas áreas, além de proporcionar um momento de descontração e oportunidade 

para a vivência de novas experiências. 

 
2.2.1 Histórias do Passado 

 

As histórias do passado são utilizadas para inspirar os colaboradores. Dentre 

tais histórias, uma das que frequentemente é relembrada, remete ao fato da 

empresa ter iniciado suas atividades no Brasil com número reduzidíssimo de 

colaboradores, e um deles era office boy. Este colaborador cresceu na empresa, 

galgou posições e chegou a ser Presidente, transformando-se em um destaque 

brasileiro junto à matriz da empresa. 

Outro exemplo de história inspiradora diz respeito ao relato do caso de uma 

funcionária que começou como suporte administrativo numa planta termoelétrica, foi 

promovida a assistente executiva do presidente da Empresa Z no Brasil, depois foi 

para área de RH e chegou ao cargo de Gerente de Treinamento & Desenvolvimento. 

Após dois anos, esta funcionária assumiu a gerência de uma filial. Atualmente é 

Gerente de Treinamento & Desenvolvimento das Américas, cuja base é uma 

unidade no exterior. Ela foi a primeira funcionária expatriada do Brasil. 

 

2.2.2 Comunicação  

 

A “Reunião Z” com a Diretoria ocorre trimestralmente. É um canal aberto de 

comunicação top-down-top, onde os diretores e o Presidente estão presentes e 

compartilham os resultados da empresa com todos os funcionários do Brasil através 

de Live Meeting, estando abertos para perguntas e dúvidas, e estimulando que 

sejam dadas sugestões. 
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A empresa também disponibiliza uma intranet corporativa, considerada uma 

das principais ferramentas de informação à qual o colaborador tem acesso. Esta 

ferramenta disponibiliza o acesso a tudo que acontece na empresa, além das 

informações sobre todas as áreas de negócios e áreas suporte da empresa. 

Há ainda o ‘Empresa Z In’, um canal de comunicação que tem o objetivo de 

divulgar acontecimentos, projetos, eventos, reportagens e curiosidades que 

envolvam a empresa. Lançado em dezembro de 2005, é distribuído para os 

colaboradores via e-mail ou cópias impressas, visando à divulgação mais 

abrangente, moderna e ágil das notícias. 

No ‘Empresa Z In’ existe uma sessão chamada “Obrigados do mês”, onde os 

colaboradores enviam voluntariamente notas de agradecimentos às pessoas e/ou 

departamentos, relacionados a assuntos de interesses variados.  

O ‘Empresa Z Up’ é publicado a cada dois meses e distribuído para todos os 

colaboradores. O objetivo é retratar aspectos globais, acontecimentos e tendências 

nas mais de setenta unidades espalhadas pelo mundo. 

Como forma de ilustrar este processo, destaca-se o texto abaixo, que 

apresenta conteúdo publicado em um dos informativos internos online da Empresa Z 

- o “ZZIn”: 

Minha história na empresa Z começou quando fui selecionado para estagiar 
na Qualidade em Agosto de 2007, no entanto, quando surgiu uma vaga 
para estagiário em Vendas de Serviços, acreditei ser uma boa oportunidade 
para conhecer um dos mais importantes negócios da empresa.  
Logo fui efetivado como trainee, e tive a missão de aprender a fazer os 
cálculos e as propostas dos contratos de O&M. O reconhecimento da minha 
dedicação veio na forma de promoção a Suporte de Vendas, em 2009.  
Quando o novo Gerente Geral assumiu a área de Execução de Contratos, 
me foi confiado o desafio de substituí-lo. Em Abril de 2011 fui promovido a 
Coordenador, para então em Junho ocupar a posição de Gerente de Contas 
e ter a responsabilidade de atender nossos clientes de plantas termelétricas. 
Felizmente iniciei com pé direito, concluindo com ajuda das equipes de 
Vendas, Contratos e Jurídico, a negociação do contrato de O&M para a UTE 
Nordesde em Janeiro de 2012. 

 
2.2.3 Ações de Integração e Reconhecimento 

  
Há o “ZZnite” que é um evento de integração e relacionamento interpessoal, 

conduzido pela diretoria da companhia, em que são promovidas dinâmicas e 

palestras com vídeos educativos sobre temas relacionados ao negócio, a temas 

comportamentais, entre outros.  



56 

 

 

 Como forma de ilustrar elementos deste evento, destaca-se abaixo conteúdo 

divulgado no informativo interno online - Disseminação de valores da empresa por 

meio do Programa ZZnite. 

A implantação global do ZZnite, uma das ações resultantes do Services 
People Road Map, avançou mais um passo: O programa, praticado pela 
Empresa Z no Brasil desde 2005, teve sua primeira edição em Dubai, para 
os funcionários da Empresa Z Emirados Árabes Unidos. A Gerente de RH é 
membro da equipe responsável pela estruturação do programa e deu 
suporte na organização do evento. “Foram selecionados 3 países para as 
edições piloto: EUA, Emirados Árabes Unidos e Espanha. O encontro de 
Dubai foi um sucesso, os gestores e colaboradores da unidade perceberam 
que o programa agrega valor e o feedback foi extremamente positivo”, conta 
a Gerente de RH. O ZZnite proporciona que os colaboradores interajam 
direto com a alta administração da empresa, conhecendo a estratégia e 
criando ações de melhoria. “Grande parte do programa foi desenvolvida no 
Brasil. Esse projeto é importante porque nós estamos levando uma prática 
local para outras unidades da Empresa Z pelo mundo e contribuindo para o 
sucesso da organização”, aponta a Gerente de RH.  
 

O propósito geral do ZZnite é melhorar a eficiência da companhia através da 

motivação e união dos colaboradores em torno de suas metas e objetivos, fazendo-

os experimentar um verdadeiro trabalho de equipe.   

  Convém salientar que este programa tem os seguintes objetivos: 

- Melhorar a qualidade dos relacionamentos;  

- Melhorar a comunicação e cooperação entre os departamentos da companhia 

(espírito de equipe); 

- Ampliar o conhecimento dos colaboradores sobre a Empresa Z: Cultura, Valores, 

Estratégia, Negócios, entre outros; 

- Oferecer aos colaboradores a oportunidade de serem ouvidos e retribuírem e 

influenciarem nas questões importantes.  

No programa de ‘Qualidade de Vida’ a empresa estimula e patrocina diversas 

atividades voltadas para a qualidade de vida do colaborador, como corridas, torneios 

esportivos, rafting, academia, caminhadas e shiatsu. O programa tem por objetivo 

diminuir o estresse e a incidência de doenças, como também a integração entre as 

pessoas da equipe.  

Nos “Destaques do Ano”, a empresa busca prestigiar os colaboradores que 

realizam mais do que o esperado, ou suplantam metas e objetivos acordados para 

um período (anual) e que merecem ser considerados pelos colegas e gestores como 

um referencial de atitude, comportamento e valores. Estes colaboradores que se 

destacam recebem uma homenagem durante a cerimônia que antecede a festa de 

final de ano.  
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2.2.4 Avaliação de Desempenho 

 

É realizada anualmente com todos os colaboradores, e revisada no meio do 

ano, é outra oportunidade para que os líderes compartilhem informações com seus 

colaboradores.  

Os colaboradores são estimulados a praticar todos os tipos de 

questionamento; e os gestores são preparados para ouvir e aceitar as perguntas por 

parte dos empregados. 
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3. MÉTODO 

A presente investigação pode ser classificada como descritiva, a partir da 

proposição de Vergara (2007) e GIL (1991), ao analisar e correlacionar fatos sem 

manipulá-los, ao mesmo tempo que busca conhecer as situações e relações entre 

aspectos do comportamento tanto no indivíduo isoladamente, quanto no grupo ao 

qual pertence. Em paralelo, pode ser classificada como estudo de caso, uma vez 

que se caracteriza pela investigação de determinado grupo no contexto 

organizacional, o que possibilita um conhecimento aprofundado, isto é, uma análise 

intensiva de uma situação particular.   

Segundo GIL (1991), a pesquisa descritiva tem por função identificar e 

descrever as características de uma população ou fenômeno; ou, então, estabelecer 

relações entre variáveis, através do uso de técnicas padronizadas de coleta de 

dados. Esta dissertação, ao utilizar o Inventário de Valores Organizacionais (IVO), 

analisa e correlaciona fatos sem manipulá-los, portanto visa conhecer as situações 

relacionadas aos aspectos do comportamento humano. Por conseguinte, é 

caracterizada como de ordem descritiva.  

Uma vez que o trabalho foi realizado em uma única empresa, e, nesta, em 

uma única Unidade, é imperativo levar em consideração o seu enquadramento como 

estudo de caso, visto que este, segundo GIL (1991), é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita seu 

amplo e detalhado conhecimento. Para este autor, “no método do estudo de caso as 

questões levam a analise da evolução de um fenômeno ao longo do tempo e para as 

quais a contagem de incidências, por exemplo, pode não trazer respostas.” É válido, 

portanto, ressaltar que o objetivo fim não é trazer respostas únicas, e sim produzir 

um maior conhecimento dos valores organizacionais percebidos pelos funcionários 

da empresa estudada, que poderão ser disparadores de ações promovidas pela 

empresa da maneira que julgar mais conveniente.  

O enfoque quantitativo se evidencia no que se refere à abordagem de análise 

dos dados coletados, e ao se propor mensurar o objeto de estudo através do 

estabelecimento de uma relação entre a teoria e os dados observados no mundo 

real, examinando essa relação de forma quantificável. 
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3.1 Universo e amostra 

  

Cabe preliminarmente destacar que, embora a realização deste estudo fosse 

de conhecimento por parte da direção da empresa, ele não contou com o suporte 

oficial necessário para um empreendimento com a envergadura proposta. O 

argumento para justificar o não envolvimento da direção da empresa em questão foi 

que esta privilegia os estudos relacionados a clima organizacional e, portanto, não 

caberia envolver os funcionários com a participação em outras pesquisas, uma vez 

que estes não são receptivos a responder muitas vezes a estes instrumentos 

comumente utilizados.  

Assim, escolheu-se a unidade sediada no Rio de Janeiro, por ser mais viável 

a pesquisadora colher os dados desejados, por ser a unidade mais numerosa no 

Brasil, por contemplar o maior número de setores, tanto administrativos quanto 

operacionais e, obviamente, por questões relativas ao custo de uma pesquisa que 

abrangesse o todo organizacional.  

Tabela 1 – Universo e composição da amostra 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, a presente investigação abrangeu os funcionários da Unidade 

Rio de Janeiro, cuja distribuição esta explicitada na Tabela 1. Para fins de realização 

da coletada de dados, foi composta inicialmente a amostra com uma formatação do 

tipo probabilística estratificada que, segundo Vergara (2007) possibilita compor uma 

amostra de cada grupo da população que é objeto da investigação. Para isso, 

buscou-se garantir que cada estrato participante tivesse a participação de 50% dos 

que o integram. E, para fins de garantir a aleatoriedade nesta composição, foi listado 

Área Total 
Amostra 
Projetada 

Amostra 
Obtida 

Administrativa 10 5 5 

Compras 3 2 1 

Faturamento 3 2 1 

Financeiro 20 10 4 

Field Service &Workshop 44 22 12 

Helth, Safety, Enviromnent e Quality 5 3 2 

Marketing 1 1 0 

RH 9 5 5 

Supply 8 4 4 

Vendas 31 16 6 

Total 134 70 40 
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todo o conjunto da Unidade Rio de Janeiro (134 funcionários) em uma sequência 

numérica, por setor. Em seguida foram sorteados quais integrantes de cada setor 

área seriam convidados a participar. Destaca-se ainda que foram excluídos os 

sorteados que ocupavam na ocasião cargos de coordenação e/ou gerência, direção, 

pois, pressupôs-se que estes seriam os mais resistentes a participação.  

Dessa maneira, o questionário foi apresentado inicialmente para os 70 

funcionários sorteados, mas por diferentes razões, somente foi respondido por 40 

destes, o que equivale a 29,9% do total e 57,1% do projetado preliminarmente na 

estratificação realizada. Assim, reconhece-se que o número de respondentes 

efetivos ficou bem aquém do projetado. Por outro lado, considera-se que o fato de 

os respondentes corresponderem ao percentual de 29,9% do total que compõe a 

Unidade Rio de Janeiro garante a amostra uma representatividade considerável. 

Assim, optou-se por considerar a composição da amostra como satisfatória para fins 

desta dissertação. Por fim, cabe sublinhar que não houve, entre os questionários 

entregues, questionários não respondidos ou respondidos de maneira incompleta; 

portanto, os 40 questionários recebidos foram devidamente aceitos e incluídos para 

fins de tratamento de dados.  

 

3.2 Instrumentos 

 

Todos os funcionários da Unidade Rio de Janeiro, que aceitaram o convite do 

pesquisador para participar da investigação a que se propôs este estudo, foram 

convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Ver Anexo A), 

após realizar sua leitura. Para isso foram dadas as explicações concernentes às 

exigências para pesquisa com humanos, bem como nossa garantia pessoal que os 

dados colhidos, em hipótese alguma, seriam expostos de modo a identificar os 

participantes.  

Acerca do instrumento de caracterização da amostra (Anexo B), para fins de 

controle das variáveis que foram consideradas capazes de, potencialmente, interferir 

na percepção dos valores que configuram a empresa em questão, optou-se por 

identificar cada respondente quanto ao gênero, tempo de casa, e se pertencente a 

área de negócios ou de suporte, na empresa. Para este fim, foi construído e 

distribuído um pequeno questionário contendo as questões correspondentes. 

Concomitantemente a sua apresentação, explicávamos a cada participante a razão 
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para a identificação destes quesitos, assim como a garantia de que estes elementos 

de identificação e as respostas dadas no instrumento principal, somente seriam 

utilizadas pelo pesquisador, por ocasião do tratamento do conjunto de dados, e 

nunca de modo isolado.   

Para fins de identificação dos valores organizacionais, conforme a percepção 

da amostra de integrantes da empresa em questão, foi utilizado o Inventário de 

Valores Organizacionais de TAMAYO, MENDES e PAZ (2000), composto de 36 

itens que foram respondidos conforme as escalas que variam de zero “0” (nada 

importante) a seis “6” (extremamente importante), conforme Anexo C. O fator 

Autonomia (individualismo) é composto por quatro itens, o Conservadorismo 

(coletivismo) possui cinco itens, o fator Hierarquia é o fator que compõe o maior 

número de itens oito, o Igualitarismo tem sete itens, os fatores Domínio e Harmonia 

possuem dois itens. Cabe sublinhar que cada pessoa que compõe a amostra deve 

avaliar cada um dos itens do IVO. Esta avaliação é realizada tanto para a situação 

real, quanto para a situação ideal, de forma a identificar tanto o que é praticado pela 

organização, quanto o que é desejado pelos funcionários. Ao ser avaliado em dois 

níveis – Real (percepção de sua prática na organização) e Desejado (grau de 

importância que os respondentes desejam que seja dada pela organização) – é 

possível estabelecer os graus de satisfação, ou o inverso, por parte dos funcionários, 

com as prioridades axiológicas que configuram os valores da empresa. 

Este inventário está constituído por seis dimensões, cada qual corresponde a 

um conjunto de questões associadas, por sua vez a outro conjunto de indicadores, 

conforme mostra o Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Guia para mensuração dos resultados em cada dimensão do IVO 
DIMENSÃO INDICADOR ITENS 

Autonomia Inovação, Criatividade, Liberdade, Curiosidade.  01, 03, 04 e 05 

Conservadorismo Honestidade, Fidelidade, Segurança, Clima e Cortesia.  02, 07, 08, 11 e 16 

Hierarquia 
Preservação, Tradição, Poder, Autoridade, Hierarquia, 
Obediência, Pontualidade e Supervisão.  

09, 10, 17, 18, 19, 
20, 22, 24, 27 e 28 

Igualitarismo 
Democracia, Descentralização, Justiça, Igualdade, 
Coleguismo, Respeito e Equidade.  

06, 12, 13, 14, 15, 25 
e 26 

Domínio 
Influência, Domínio, Competitividade, Satisfação do 
cliente e sucesso, Produção, Ambição e Audácia.  

21, 23, 31, 32, 33 
,34, 35 e 36 

Harmonia Integração interorganizacional e Parceria.  29 e 30 

Fonte: Reproduzido de SOUZA E SILVA (2011, p.57). 
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3.4 Procedimentos para coleta de dados 

  

Para dar consecução aos objetivos propostos nesta investigação, a 

percepção dos funcionários sobre os valores organizacionais que configuram a 

empresa, foi mensurada por meio do Inventário de Valores Organizacionais (IVO), 

conforme apresentado no Anexo C. Este inventário foi construído e validado por 

meio de análise fatorial de TAMAYO, MENDES E PAZ (2000). As características 

biográficas foram levantadas por um questionário especialmente elaborado para 

esta dissertação (Anexo B).  

A abordagem aos candidatos para que integrassem a amostra e se 

dispusessem a responder o instrumento para identificação dos polos axiológicos dos 

valores foi sempre a mesma. Nesta abordagem a pesquisadora era apresentada 

como funcionária da empresa e como estudante de um curso de mestrado da UFF. 

Destacava-se a condução de uma pesquisa e a importância e gosto em contar com 

a colaboração dos colegas da empresa para identificar valores da empresa. Se a 

resposta do convidado fosse afirmativa, ou seja, se este concordasse em participar, 

apresentava-se o Termo de Consentimento, assim como a sua importância para 

garantir respostas sinceras, bem como o compromisso com o absoluto sigilo dos 

dados individuais.  

O IVO e o questionário para caracterização do respondente foram aplicados 

individualmente, isto é, a pesquisadora distribuiu os formulários para cada 

participante, nas dependências da organização. Os funcionários foram orientados a 

responder os documentos no período de até uma semana. Além do prazo para 

resposta, a pesquisadora ratificou que a pesquisa era sigilosa e que a identidade do 

participante seria preservada. Foi solicitado que as instruções fossem lidas e 

proposto o esclarecimento de possíveis dúvidas.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Neste capítulo é apresentada a análise estatística descritiva, realizada a partir 

dos resultados obtidos com os instrumentos utilizados, tanto para a caracterização 

da amostra, como sobre os valores percebidos como reais e desejáveis, conforme 

permite o Inventário de Valores Organizacionais.    

Os dados coletados foram digitados sob a forma eletrônica e posteriormente 

submetidos a tratamento estatístico por meio do Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), da IBM, com a finalidade de: 

- Estabelecer os coeficientes alpha para cada um dos itens do instrumento, de modo 

a aferir seu grau de confiabilidade no presente estudo;  

- Calcular a média e do desvio padrão de cada item por dimensão do inventário, 

tanto para o geral da empresa, quanto pela área correspondente; 

- Calcular a diferença entre a percepção dos valores reais e desejáveis da empresa 

e das áreas; 

- Identificar das dimensões predominantes dos valores organizacionais, no conjunto 

e em cada área;  

- Identificar a forma de distribuição das dimensões e valores predominantes por área 

e geral da empresa;  

- Identificar a correspondência entre os valores e dimensões predominantes com os 

valores desejados pela empresa. 

 

4.1 Caracterização da amostra  

 

O instrumento utilizado para caracterização da amostra (Anexo B) abordava 

três questões: gênero, tempo de serviço na organização e setor. No que se refere a 

variável gênero, a Tabela 2, indica que 57,5% dos respondentes caracterizam-se 

como pertencentes ao sexo masculino e 42,5% pertencentes ao sexo feminino. 

Depreende-se destes dados, que a amostra é relativamente bem distribuída quanto 

a esta variável, com alguma predominância para o sexo masculino. Pode-se inferir 

ainda que, os dados obtidos, tendem a não ser afetados pela variável gênero.  
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Tabela 2 – Distribuição dos respondentes quanto ao gênero 

Gênero N % 

Feminino 17 42,5 

Masculino 23 57,5 

Total 40 100 

 

A caracterização dos funcionários quanto ao tempo na organização, 

demonstra um percentual sensivelmente maior de respondentes recém-contratados 

(70%) quando comparado aos ‘veteranos’ da organização (25% de dois a seis anos, 

e apenas 5% de seis a dez anos), conforme nos revela a Tabela 3. Vale ressaltar 

que essa concentração pode influenciar nos dados coletados, visto que a questão 

dos valores é tratada sob o ponto de vista da percepção dos funcionários.  

Tabela 3 – Distribuição dos respondentes quanto ao tempo de serviço na empresa 

Tempo na empresa N % 

Até 2 anos  28 70 

De 2 a 6 anos  10 25 

De 6 a 10 anos  2 5 

10 anos ou mais  0 0 

Total  40 100 

 

A caracterização dos funcionários quanto aos setores a que pertencem, pode 

ser observada na Tabela 4. Há predominância dos respondentes do departamento 

de Serviços de Campo (30%), do departamento de Vendas (15%), seguidos pelos 

departamentos de RH e Administrativo, com 12,5% cada um. 

 Serviços de Campo junto com Vendas totalizam 45% dos respondentes e, 

como são áreas com uma interface muito grande com os clientes, foram 

categorizadas como área de Negócios.  

Os demais setores, Administrativo, Compras, Faturamento, Financeiro, 

Saúde, Segurança, Ambiente e Qualidade, e também Abastecimento/Compras, 

formaram outro subconjunto que foi denominado Suporte, uma vez que prestam 

serviços prioritariamente para os demais setores da empresa, e praticamente não 

têm interface com os clientes externos, atuais e potenciais. Este subconjunto 

representa 55% da amostra. 

A distinção entre área de Negócios e de Suporte foi adotada para viabilizar 

uma análise estatística mais consistente, dada a baixa frequência com que muitos 

dos setores se apresentam.  
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Tabela 4 – Distribuição dos respondentes por Setores e Áreas de Negócios e Suporte 

 
 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, com os dados relacionados à caracterização dos respondentes, é 

possível verificar na amostra uma leve predominância do gênero masculino, e uma 

concentração, ligeiramente maior, dos setores que compõem a área de Suporte; 

bem como uma forte predominância dos colaboradores com até dois anos de tempo 

de serviço na organização. Assim, procedeu-se a comparação, por ocasião das 

análises das respostas sobre o IVO, apenas das variáveis gênero e área. Foi 

excluída da análise a variável tempo na organização pois, a pouca dispersão entre 

recém-contratados e veteranos, dificultaria consideravelmente uma comparação 

estatística mais consistente.  

 

4.2 Confiabilidade do Inventário de Valores Organizacionais 

 

Para fins de verificação do grau de estabilidade do Inventário de Valores 

Organizacionais, procedeu-se ao tratamento estatístico correspondente com o 

coeficiente alpha, especialmente para o conjunto do Inventário, tanto no formato 

Real, quanto no Desejável. O mesmo tratamento também foi realizado para cada 

uma das dimensões consideradas.  

O coeficiente alpha de Cronbach tem por objetivo estimar a confiabilidade de 

um questionário aplicado em uma pesquisa. O coeficiente alfa mede a correlação 

entre respostas em um questionário, através da análise do perfil das respostas 

dadas pelos respondentes. Trata-se de uma correlação média entre perguntas. 

Setor N % 
Natureza 
da Área 

Serviços de Campo 12 30 Negócios 
(45%)  Vendas 6 15 

Administrativo 5 12,5 

Suporte 
(55%) 

Compras 1 2,5 

Faturamento 1 2,5 

Financeiro 4 10 

Saúde, Segurança, Ambiente e 
Qualidade. 

2 5,0 

Marketing 0 0 

RH 5 12,5 

Abastecimento / compras 4 10 

Total 40 100 
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Dado que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o 

coeficiente alpha é decorrente ou estabelecido a partir da variância dos itens 

individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador.  

Tabela 5 - Coeficiente alfa das dimensões que compõem o IVO 

α Escala do Real Escala do Desejável 

Total 0,881 0,929 

 

Os valores citados como aceitos para o alto grau de confiabilidade situam-se 

acima de 0,8. Logo, considera-se como aceitável o coeficiente encontrado, bem 

como se verifica que apenas na escala do real é que se encontra uma tendência 

mais acentuada a baixos coeficientes, não comprometendo a escala em questão.  

 

4.3 Percepção de valores: real e desejável, para todos os respondentes 

 

A percepção dos valores organizacionais, segundo as dimensões 

consideradas para a amostra investigada na empresa, seja para a percepção do  

real, quanto para o desejável, tende a apresentar uma mesma tendência de 

conformação aos polos axiológicos, conforme evidencia o Gráfico 1:  

 

 

Gráfico 1 – Distribuição das médias por dimensão, na Escala do Real e Desejável para 
o conjunto de respondentes. 
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Em consonância com o Gráfico 1, verifica-se que as médias atribuídas às 

dimensões consideradas, indicam uma tendência à percepção de valores, associada 

ao Conservadorismo (média 4,3), seguida das dimensões relacionados à Hierarquia 

(ẍ = 4,2) e Autonomia (ẍ = 4,0); ou seja, estas dimensões expressam os valores 

percebidos como mais presentes. Cabe destacar, orientado pela descrição dos polos 

contidos na Figura 3, que a predominância da tendência conservadora apresenta-se 

de modo coerente com o expresso na dimensão Hierarquia. Por outro lado, faz digna 

a menção do fato de que a percepção da dimensão Autonomia é também 

relativamente acentuada. Este elemento tende, segundo a ótica da pesquisadora, à 

indicação de um conflito na percepção destes respondentes sobre os valores 

organizacionais predominantes no contexto em que se inserem. Entende-se aqui 

que são estimulados os valores relacionados a Autonomia, inovação e ao 

Conservadorismo ao mesmo tempo.  

As demais dimensões apresentam médias muito semelhantes (ẍ = 3,5 e ẍ = 

3,6), com desvios padrão e coeficientes de variação relativamente baixos. Cabe 

destacar que o modo de percepção sobre a dimensão Harmonia foi unânime no 

grupo, vide resultado do desvio padrão, na Tabela 6, apresentada mais abaixo. 

Quando se consideram os valores médios na Escala do desejável, segundo 

os respondentes, também expresso no Gráfico 1, verifica-se que as dimensões 

Autonomia e Conservadorismo, ambas com média igual a 5,3, de certa forma 

prevaleceram, pois obtiveram a maior média. Contudo, foram seguidas das 

dimensões Hierarquia (ẍ = 5,2), Igualitarismo e Harmonia, estas com média igual a 

5,1 que, por sua vez, são bem próximas da maior média, e não apresentam desvios 

ou coeficientes de variação significativos.  
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Tabela 6 - Média, desvio padrão e coeficiente de variação nas Escalas do Real e 
Desejável para amostra geral 

Dimensão 
Escala Real – Amostra Geral Escala Desejável – Amostra Geral 

Média D. Padrão  C.Variação Média D. Padrão C.Variação 

Autonomia 4,0 0,64 16% 5,3 0,22 4% 

Conservadorismo 4,3 0,40 9% 5,3 0,28 5% 

Hierarquia  4,2 0,39 9% 5,2 0,34 7% 

Igualitarismo 3,5 0,45 13% 5,1 0,23 5% 

Domínio 3,6 0,32 9% 4,9 0,40 8% 

Harmonia 3,6 0,00 0% 5,1 0,02 0% 

 

Domínio foi a dimensão que obteve a menor média, igual a 4,9, e onde, 

comparativamente, ocorreu a maior dispersão de percepções (dp=0,40), e atingiu-se 

o maior percentual de variação (cv=8%), conforme expresso na Tabela 6.  

As razões para a tendência Autonomia ser uma das mais desejadas podem 

ser decorrentes de um maior desejo de liberdade para propor soluções aos 

problemas com que se defrontam, e encarar os desafios das operações, com base 

na composição da amostra. Uma vez que 70% dos respondentes têm até dois anos 

na empresa, é possível inferir que buscam espaço para poderem ousar mais e 

propor inovações. Ao mesmo tempo e contraditoriamente a tendência ao 

Conservadorismo também foi destacada, e obteve a mesma média de Autonomia. 

Isto pode ser parcialmente explicado, pois os hábitos, costumes e tradições da 

empresa a levaram a ser líder em alguns segmentos do mercado de atuação.  

De qualquer modo, cabe destacar que o Gráfico 1 denota um conflito de 

valores no interior da amostra considerada. Isto se evidencia quando se verifica que 

na Escala do Real os valores médios para Autonomia e Conservadorismo são muito 

semelhantes, e o mesmo ocorre na Escala do Desejável.  

O conflito ao qual se refere o posicionamento anterior também se evidencia, 

particularmente, na escala do desejável quando se consideram os Polos Hierarquia 

e Igualitarismo, visto que os respondentes indicam que aspiram a ambas as 

dimensões na mesma intensidade.  

Quando se considera os valores expressos oficialmente pela Empresa 

(Energia, Entusiasmo e Excelência), o conflito inferido anteriormente também se 

apresenta de forma acentuada, pois seus valores oficiais estão mais associados a 

Autonomia e Igualitarismo. Veja abaixo a representação de congruência entre os 

valores da empresa e os valores expressos no IVO: 
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Nos subitens seguintes analisaremos através de estatística descritiva os três 

polos bidimensionais a fim de analisar a curva de tendência apresentada pelo 

Gráfico 1.  

 

4.3.1 Autonomia e Conservadorismo 

 

Depreende-se que, no polo bidimensional, Autonomia e Conservadorismo, a 

percepção dos respondentes na Escala do Real coincide com a verificada na Escala 

do Desejável para o Conservadorismo. Isto tende a indicar que os colaboradores 

percebem a organização como conservadora e, portanto, desejam manter os usos e 

costumes da organização. Isto também se verifica quando se constata que também 

obteve-se uma média alta neste polo, na Escala do Desejável. Na percepção dos 

respondentes, a tradição e o respeito às normas organizacionais têm sido mais 

fortes do que a conciliação de interesses individuais com as metas organizacionais, 

dado que Conservadorismo apresenta uma média levemente maior (ẍ = 4,3) do que 

Autonomia (ẍ =4,0), que houve menor grau (dp = 0,40) de variação nas pontuações 

individuais, e atingiram um menor número de respostas (cv =9%), quando analisado 
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à luz do desvio padrão e do coeficiente de variação da dimensão Autonomia (dp = 

0,64 e cv =16%, respectivamente).  

Interessante observar que os respondentes desejam fortemente as duas 

coisas, Autonomia e Conservadorismo (ambas com as maiores médias entre as 

dimensões). Contudo, é possível dizer que os respondentes tendem a desejar um 

pouco mais Autonomia do que Conservadorismo, em função de ter ocorrido na 

primeira uma menor variação nas médias (dp = 0,22), e o impacto desta dispersão 

ser menor sobre a média (cv = 4%).  

Por sua vez, a atividade da empresa no setor de serviços de energia para a 

indústria do petróleo, requer competência, qualidade, inovação, criatividade e 

eficácia, logo é desejável que valores relacionados a Autonomia sejam também 

amplamente desejados pelos respondentes.  

Contrariando o resultado encontrado na Escala do Real, apresentado neste 

polo bidimensional, era de se supor que a dimensão Autonomia obtivesse uma 

média maior do que Conservadorismo, pois os valores expressos pela organização 

têm muito mais aderência com Autonomia do que com Conservadorismo. O valor da 

empresa Energia prevê “identificar as oportunidades e fazer acontecer...”, o valor 

“Entusiasmo: estimular, respeitar e confiar...” e o valor “Excelência: fazer melhor do 

qualquer outro em sua indústria” expressam que a empresa deseja ser arrojada, 

inovadora, criativa frente às operações desafiadoras que enfrenta e assim alcançar a 

excelência que almeja. Neste sentido, o esperado é que essa dimensão fosse 

percebida como muito mais presente do que, de fato, o foi.  

Uma possibilidade é o que o programa ZZnite, que amplia e reforça o 

conhecimento dos colaboradores sobre a cultura, valores, estratégias, negócios da 

empresa, bem como, o Programa de Qualidade de Vida, estejam fortalecendo a 

permanência de costumes, comportamentos, memórias, crenças e práticas, e isto 

tenha contribuído para que a dimensão Conservadorismo seja percebida como mais 

presente.  

 

4.3.2 Hierarquia e Igualitarismo 

 

De acordo com a Tabela 6, na Escala do Real, observa-se que a percepção 

dos colaboradores é de que a dimensão Hierarquia é mais presente do que 

Igualitarismo, pois a primeira obteve média igual a 4,2 e a segunda igual a 3,5. Além 
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da média de Igualitarismo ter sido menor, esta também apresentou uma maior 

dispersão (dp = 0,45 e cv = 13%), mostrando que nesta dimensão as opiniões têm 

mais variabilidade do que na dimensão Hierarquia. Contudo, em termos do 

desejável, Igualitarismo obteve menor dispersão e o peso do desvio sobre a 

distribuição também foi menor, (cv =5%) em contraposição a dimensão Hierarquia 

(cv = 7%).  

A Hierarquia, na Escala do Real, apresenta valor bem superior a dimensão 

Igualitarismo. Na Escala do Desejável, apesar da pequena diferença entre as médias 

das duas dimensões, Hierarquia foi apontada como mais almejada, sinalizando a 

mesma ênfase apresentada na Escala do Real, e mostrando a permanência de 

valores voltados para uma estrutura hierárquica, com uma ordem estrutural voltada 

para o poder, influência da supervisão e distribuição de papéis sociais na 

organização. 

Há uma lógica que sustenta os resultados encontrados, no entanto eles 

contradizem os valores expressos pela organização e algumas de suas práticas. Na 

explicitação do valor energia é descrito que todos da organização, desde o staff 

operacional, têm oportunidade de opinar e a escuta de pessoal é fundamental nas 

tomadas de decisão. Além disso, há a cultura de “portas abertas”, a ‘Reunião Z’ com 

a diretoria/presidência, a intranet corporativa e nos discursos é reforçado que 

buscam algo mais nos relacionamentos interpessoais. Os investimentos em 

treinamento e desenvolvimento de pessoal são significativos, ou seja, há diversos 

indicativos de que existe um ambiente participativo, sociável, de coleguismo, de 

comunicação, de respeito, de equidade e voltado para a qualificação dos recursos 

humanos que são característicos da dimensão Igualitarismo.  

Nesta premissa, convém retomar o agrupamento de valores da dimensão 

Hierarquia proposto por TAMAYO, MENDEZ e DA PAZ (2000), quais sejam, 

hierarquia, obediência, poder, pontualidade, rigidez, supervisão, tradição e 

autoridade, para pensar o que poderia ter contribuído para esta dimensão ter obtido 

a segunda maior média na Escala do Real, e o mesmo ocorrendo na Escala do 

Desejável. É possível levantar a suposição de que, o fato dos contratos da empresa 

terem cláusulas sobre prazos, obrigatoriedade de determinadas certificações, e 

prever a ocorrência de fiscalizações (tanto relacionadas ao cumprimento do contrato, 

quanto relativas a aspectos de segurança do trabalho e de prevenção de impactos 

sociais, estas últimas compondo parte da política da empresa), podem ter 
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influenciado esse resultado. Os responsáveis por garantir a política da empresa e 

pelo cumprimento das cláusulas dos contratos têm grande poder e autoridade. Estes 

são aspectos que podem ter levado os respondentes à percepção dos valores 

relacionados a dimensão Hierarquia serem e deverem continuar sendo altos.  

De qualquer forma, se evidencia que a cultura da empresa valoriza fortemente 

a Hierarquia e que estimula ao mesmo tempo a Autonomia. 

 

4.3.3 Domínio e Harmonia 

 

Domínio e Harmonia na Escala do Real, de acordo com a percepção dos 

colaboradores respondentes, obtiveram média igual a 3,6; contudo nesta última não 

houve desvio, indicando concordância total de percepção. Na Escala do Desejável, a 

percepção para o Domínio atingiu média igual a 4,9, com coeficiente de variação de 

8%, enquanto Harmonia obteve 5,1 e 0%, respectivamente. O fato do coeficiente de 

variação da dimensão Harmonia aparecer como 0% pode ser consequência do 

pouco número de itens (apenas dois) que constroem a dimensão.  

Nesse polo bidimensional, a percepção da Escala do Real da amostra não 

coincide com a Escala do Desejável. Os respondentes percebem igualmente os 

valores relacionados a Domínio e Harmonia na Escala do Real, no entanto, 

consideram mais desejável que Harmonia seja mais destacada. Para os 

colaboradores é preferível que a organização estabeleça harmonia com a natureza e 

com as outras organizações.    

A média em Harmonia na Escala do Desejável apresentou um desvio quase 

nulo, entretanto, o mesmo não ocorreu em relação a Domínio, que apresentou a 

maior dispersão no conjunto de dimensões. É possível supor que a questão da 

sustentabilidade (ser ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente 

justa e culturalmente diversa), que vem sendo cada vez mais valorizada na 

sociedade como um todo, e a questão da empresa estar relacionada a recursos 

naturais, tenham contribuído para os respondentes terem considerado mais 

desejável Harmonia do que Domínio. Em termos do desejável isto é coerente com 

práticas e discursos da organização. Ela ficou entre as empresas mais sustentáveis 

em 2009, e se propõe a “agregar valor aos clientes, ser o melhor parceiro e 

beneficiar e respeitar o meio ambiente”. 
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Contudo, a diferença é relativamente pequena entre a média de Harmonia e 

Domínio, e por esta última dimensão ter obtido o maior desvio, indica que as 

percepções sobre ela são mais variadas, o que pode ser justificado, pois a empresa 

se propõe a “desenvolver as melhores tecnologias” e a “ser melhor do que qualquer 

outra da indústria”. 

 

4.3.4 Hiatos entre as percepções da Escala do Real e do Desejável  

 

È possível observar, na Tabela 7, as dimensões que apresentam maior hiato 

entre as médias do Real e do Desejável. São elas: Igualitarismo, com uma diferença 

de 1,6, e Harmonia, com 1,5. As dimensões Autonomia, Conservadorismo e 

Hierarquia apresentaram as menores diferenças e tiveram as maiores médias na 

Escala do Desejável, o que indica que, sob a ótica dos respondentes, os valores 

mais importantes são também os mais presentes na organização. Cabe sublinhar 

dentre estas dimensões, a Autonomia como aquela que está em mais consonância 

com os valores desejados pela empresa.  

Tabela 7 –  Hiatos entre as médias da Escala do Real e Desejável para amostra geral 

 

Dimensão 
Média – Amostra Geral 

Diferença 
Escala Real Escala Desejável 

Autonomia 4,0 5,3 1,3 

Conservadorismo 4,3 5,3 1,0 

Hierarquia  4,2 5,2 1,0 

Igualitarismo 3,5 5,1  1,6 

Domínio 3,6 4,9 1,3 

Harmonia 3,6 5,1 1,5 

 

4.3.5 Dimensões dos Valores Organizacionais segundo o Gênero  

 

Com o objetivo de verificar se a percepção dos valores organizacionais difere 

quando se considera a variável gênero, procedeu-se a comparação das médias 

segundo esta variável.   

As linhas de tendência se assemelham, tanto no sexo feminino, quanto no 

masculino, bem como na percepção da amostra total da empresa. 

Através do Gráfico 2, observa-se que as maiores médias no sexo masculino 

na Escala do Real foram em Conservadorismo (ẍ = 4,4), Hierarquia (ẍ =4,1), seguida 

de Autonomia, com média 4,0. Nesta escala, o sexo feminino também apresentou 
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maior média em Conservadorismo (ẍ = 4,3), empatada com Hierarquia (ẍ =4,3), 

seguida de Autonomia (ẍ =4,2).  

Gráfico 2 - Distribuição das Médias na Escala do Real por Gênero 

 

As mulheres respondentes apresentam uma leve tendência a perceber 

Autonomia como mais presente na organização. Se estes resultados forem 

comparados com a amostra no geral, observa-se que Conservadorismo obteve 

média igual a 4,3, Hierarquia igual a 4,2 e Autonomia igual a 4,0, ou seja, foram 

bastante semelhantes as médias de gênero, como é possível observar no Gráfico 2. 

As médias de Domínio e Igualitarismo (ẍ = 3,6 e ẍ = 3,5, respectivamente) na 

Escala do Real se repetiram no grupo feminino, no masculino e na amostra geral. A 

dimensão Harmonia apresentou média igual a 3,6 tanto no geral quanto no grupo 

feminino, e média igual a 3,5 no grupo masculino.  

Gráfico 3 - Distribuição das médias na Escala do Desejável, por gênero 
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Na Escala do Desejável, apresentada no Gráfico 3, as médias do grupo 

feminino e masculino foram a mesma na dimensão Autonomia, e apresentaram 

diferença de 0,1 nas dimensões Conservadorismo, Hierarquia, Domínio e Harmonia.  

As dimensões Harmonia e Autonomia apresentam as maiores médias em 

ambos os gêneros, seguindo o resultado geral da amostra.  

Apenas na dimensão Igualitarismo ocorreu uma diferença um pouco maior 

entre as médias dos grupos – no feminino ẍ = 5,3 e no masculino obteve média igual 

a 5,0. Depreende-se, portanto, que a variável gênero não parece afetar a percepção 

dos valores organizacionais, tanto na Escala do Real quanto do Desejável, no caso 

dessa amostra. 

 

 

4.3.6  Autonomia e Conservadorismo  

 

Conforme verificamos na Tabela 7, na Escala do Real a dimensão Autonomia 

obteve no grupo masculino a média 4,0, apresentando a maior dispersão (dp = 0,71) 

e o maior coeficiente de variação (cv = 18%), representando uma diferença e maior 

heterogeneidade em contraposição às mulheres, cuja média foi 4,2, desvio 0,59 e 

coeficiente de variação 14%. Na dimensão Conservadorismo ocorreu o contrário: os 

homens atribuíram uma média 4,4, praticamente igual as mulheres (ẍ =4,3), mas 

apresentaram um desvio padrão e  um coeficiente de variação menores (homens dp 

= 0,36 e cv =  8% verso mulheres dp = 0,59 e cv = 12%). 

Há indícios de que, na ótica do grupo masculino, o Conservadorismo (ẍ = 4,4) 

é um valor mais percebido do que a Autonomia (ẍ = 4,0) na organização em 
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questão, embora seja necessário ressaltar a heterogeneidade das respostas, 

especialmente na dimensão Autonomia, cujo desvio padrão foi de 0,71.  O grupo 

feminino também apresentou média maior em Conservadorismo (4,3), praticamente 

semelhante ao que ocorreu com a dimensão Autonomia (ẍ = 4,2), porém, 

diferentemente dos homens, foi mais homogêneo ao apontar Conservadorismo 

como mais presente na organização (dp = 0,36). 

Na Escala do Desejável, Autonomia obteve média de 5,5, tanto no gênero 

masculino, quanto no feminino, no entanto o grupo feminino apresentou uma 

dispersão levemente menor (dp = 0,19 versus dp = 0,29). Já na dimensão 

Conservadorismo, os homens atribuíram uma média praticamente igual (ẍ = 5,3) a 

média das mulheres (ẍ = 5,4), e o mesmo ocorreu com o coeficiente de variação na 

percepção de ambos os grupos (dp = 0,32), o que indica uma consistência 

equivalente para os grupos considerados.  

Tabela 8 - Média, desvio padrão e coeficiente de variação nas Escalas do Real e 
Desejável por  Gênero 

Dimensão 

Escala Real  
Masculino e Feminino 

Escala do Desejável  
 Masculino e Feminino 

Média D.Padrão C.Variação Média D.Padrão C.Variação 

M F M F M F M F M F M F 

Autonomia 4,0 4,2 0,71 0,59 18% 14% 5,5 5,5 0,29 0,19 5% 3% 

Conservadorismo 4,4 4,3 0,36 0,53 8% 12% 5,3 5,4 0,32 0,32 6% 6% 

Hierarquia  4,1 4,3 0,36 0,46 9% 11% 5,1 5,2 0,33 0,37 6% 7% 

Igualitarismo 3,5 3,5 0,44 0,53 13% 15% 5,0 5,3 0,07 0,29 1% 6% 

Domínio 3,6 3,6 0,23 0,47 6% 13% 4,9 5,0 0,41 0,39 8% 8% 

Harmonia 3,6 3,5 0,06 0,08 2% 2% 5,0 5,1 0,06 0,08 1% 2% 

M – masculino; F – feminino; G – amostra geral. 

4.3.7 Hierarquia e Igualitarismo 

 

Na Escala do Real a dimensão Hierarquia obteve média levemente superior 

no grupo das mulheres (ẍ = 4,3) em comparação ao grupo dos homens (ẍ = 4,1), 

entretanto, entre as mulheres, houve um pouco mais de dispersão (dp = 0,46 versos 

dp = 0,36). Na mesma escala, a dimensão Igualitarismo teve a mesma média 3,5 

nos dois grupos, contudo, novamente, a maior dispersão se deu entre as 

respondentes do sexo feminino. Apesar de tais diferenças, os dois grupos percebem 

que os valores relativos à dimensão Hierarquia estão mais presentes do que na 

dimensão Igualitarismo. Este último, como citado anteriormente, deveria ser mais 

presente e, dado que não ocorreram discrepâncias significativas entre as respostas, 
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segundo o gênero dos respondentes, as observações feitas sobre estas dimensões 

em relação aos valores expressos pela organização são as mesmas apresentadas 

na análise feita da amostra como um todo. 

Na Escala do Desejável, o gênero masculino apresentou novamente 

resultados praticamente idênticos na dimensão Hierarquia (ẍ = 5,1) e na dimensão 

Igualitarismo (ẍ = 5,0). Já o gênero feminino registrou o mesmo para Hierarquia 

(ẍ=5,2) e ẍ = 5,3 para Igualitarismo.  

 

4.3.8 Domínio e Harmonia 

Ainda com base na Tabela 7, depreende-se que, na Escala do Real, a 

dimensão Domínio não apresentou diferença de percepção entre gêneros. Nos dois 

grupos a média foi 3,6, contudo o grupo masculino registrou menor variabilidade (dp 

= 0,23) do que o feminino (dp = 0,47).  

Os homens atribuíram média (ẍ = 3,6) um pouco maior à dimensão Harmonia, 

na Escala do Real, em comparação com as mulheres (ẍ = 3,5), e cabe ressaltar que 

em ambos os grupos a dispersão foi muito baixa. Uma maior sensibilidade em 

preservar a natureza e a propensão a uma concorrência no mercado menos 

predatória, são motivos possíveis que justificam as mulheres, comparativamente aos 

homens, perceberem os valores desta dimensão como não tão presentes.  

Na Escala do Desejável, as mulheres atribuíram médias maiores (ẍ = 5,0 e ẍ 

= 5,1) do que os homens (ẍ = 4,9 e ẍ = 5,0) nas dimensões Domínio e Harmonia, 

respectivamente. O grupo feminino deseja, um pouco mais que o grupo masculino, 

que os valores de ambas as dimensões estejam presentes na empresa.  

Ainda relacionado a Escala do Desejável, se observa que o resultado do 

grupo feminino para Harmonia coincidiu com o da amostra geral. Por sua vez, o 

resultado do grupo masculino na dimensão Domínio, coincidiu com o da amostra 

geral. Nas duas dimensões a dispersão de todos os grupos – masculino feminino e 

geral - foi praticamente igual.  

Independente dessas diferenças, homens e mulheres desejam que os valores 

da dimensão Harmonia estejam mais presentes na empresa do que os relativos à 

dimensão Domínio, pois nos dois grupos a média foi maior para a primeira 

dimensão. Embora a empresa pregue Harmonia, parece ser muito mais forte os 

valores relacionados a Domínio, dado que em sua missão aparece “desenvolver as 

melhores tecnologias”, e entre seus valores está excelência que prevê “fazer melhor 
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do que qualquer outra empresa da indústria”. Neste sentido, os dois grupos 

apresentaram divergências. As possíveis explicações dadas quando da análise do 

quadro geral também se aplicam aqui. 

 

4.3.9 Hiatos entre as percepções do Real e do Desejável segundo o Gênero 

Como já dito anteriormente e apresentado novamente abaixo na Tabela 9, na 

Escala do Real, as médias de Igualitarismo e Domínio foram as mesmas, tanto no 

grupo masculino, quanto no feminino. Entretanto, em Autonomia e Hierarquia o 

grupo feminino atribui maior média que o masculino; e em Conservadorismo e 

Harmonia, menor média. Na Escala do Desejável, todas as médias do grupo 

feminino foram maiores do que do grupo masculino, com exceção da dimensão 

Autonomia em que os dois gêneros tiveram a mesma média (ẍ= 5,5). 

 

Tabela 9 – Hiatos entre as médias das Escalas do Real e Desejável por gênero e geral 

Dimensão 

Média 
Diferença 

Escala Real Escala Desejável 

M F G M F G M F G 

Autonomia 4,0 4,2 4,0 5,5 5,5 5,3 1,5 1,3 1,3 

Conservadorismo 4,4 4,3 4,3 5,3 5,4 5,3 0,9 1,1 1,0 

Hierarquia  4,1 4,3 4,2 5,1 5,2 5,2 1,0 0,9 1,0 

Igualitarismo 3,5 3,5 3,5 5,0 5,3 5,1 1,5 1,8 1,6 

Domínio 3,6 3,6 3,6 4,9 5,0 4,9 1,3 1,4 1,3 

Harmonia 3,6 3,5 3,6 5,0 5,1 5,1 1,4 1,6 1,5 

M – masculino; F – feminino; G – amostra geral. 

Podem-se observar outras diferenças na Tabela 9. No geral, as dimensões 

com os maiores hiatos foram Igualitarismo (1,6), Harmonia (1,5) e Autonomia e 

Domínio, ambas com uma diferença de 1,3. Na percepção do gênero masculino, as 

dimensões com maiores diferenças entre as médias do Real e do Desejável são 

Autonomia e Igualitarismo (1,5), seguida de Harmonia (1,4). Para o grupo feminino 

os maiores hiatos foram Igualitarismo (1,8), Harmonia (1,6) e Domínio (1,4). Nesta 

premissa, há que se salientar que entre as dimensões que apresentam maiores 

diferenças entre o Desejável e o Real, a Autonomia se destaca para o grupo 

masculino e Domínio para o grupo feminino. Chama atenção também o fato dos 

hiatos para o gênero feminino serem um pouco mais acentuados. 

Houve concordância de percepção dos grupos feminino e masculino com o 

resultado geral da amostra em termos de Igualitarismo ser a dimensão com o maior 
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gap, com diferenças de 1,8, 1,5 e 1,6, respectivamente, seguida da dimensão 

Harmonia. Porém, no grupo masculino, Autonomia apareceu com a mesma 

diferença de Igualitarismo, ou seja, para eles Harmonia estaria na terceira posição 

em termos de diferença entre o Desejável e o Real. Se considerado um 

ordenamento do maior para o menor gap, Autonomia aparece em quarto lugar no 

grupo feminino, demarcando uma diferença de percepção entre os gêneros. 

O menor hiato para o gênero masculino foi Conservadorismo (0,9), para o 

feminino foi Hierarquia (0,9) e na amostra geral as duas dimensões apresentaram a 

menor diferença, ambas com 1,0. 

 

4.4. Percepção dos Valores Organizacionais - Áreas de Suporte e de Negócios 

 

A hipótese de que poderia haver diferença na percepção entre as áreas, se 

baseia no fato de que a área de negócios é mais cobrada em relação a resultados 

de produção e lucro, e ainda pelo aspecto de estar diretamente envolvida nas 

relações externas da organização, de uma maneira muito mais intensa que a área 

de Suporte.  

Gráfico 4 – Distribuição das Médias na Escala do Real por Áreas 

 
 

Como podemos observar, no Gráfico 4, na Escala do Real, a área de 

Negócios apresentou médias maiores do que a área de Suporte em todas as 

dimensões.  

Na percepção da área de Negócios, as médias para o real variam 

prioritariamente em torno da média 4, com exceção da dimensão Domínio, que 

apresenta média 3,6. Já as médias da área de Suporte apresentam valores em torno 
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de 3, com exceção da dimensão Conservadorismo, que obteve média 4,0. O gráfico 

4 apresenta uma linha de tendência do real para a área de Negócios mais 

harmônica que para área de Suporte.  

Para a área de Negócios as dimensões com maiores médias na Escala do 

Real, portanto mais presentes na organização, foram Conservadorismo (ẍ = 4,7), 

Hierarquia (ẍ = 4,5) e, em terceiro lugar, com a mesma média, Autonomia e 

Harmonia (ẍ = 4,3). Houve coincidência na percepção da área de Suporte na 

dimensão Conservadorismo, que também foi percebida como a mais presente na 

empresa, embora com uma média bem menor (ẍ = 4,0). Na sequência, a área de 

Suporte percebe Autonomia e Hierarquia como os conjuntos de valores mais 

pregnantes na organização, o que denota certa coincidência entre as áreas. 

Contudo, a área de Suporte apresenta como a quarta maior média a dimensão 

Domínio, enquanto Harmonia ocupa esta posição relativa na área de Negócios. 

A área de Negócios, na Escala do Real, apresentou maiores médias que a 

amostra geral (vide Tabela 6) em todas as dimensões, com exceção da dimensão 

Domínio cujas médias foram iguais. O oposto ocorreu com a área de Suporte, cujas 

médias em comparação com a amostra geral foram todas menores.  

 

Gráfico 5 – Distribuição das Médias na Escala do Desejável por Áreas 

 
 

O Gráfico 5 evidencia a percepção do Desejável como mais harmônica na 

área de Negócios do que a área de Suporte. Esta última apresentou no geral médias 

menores, com exceção para a dimensão Igualitarismo, na qual a área de Suporte 

atribuiu média 5,2 e a área de Negócios ẍ = 5,1. Cabe lembrar que, na Escala do 
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Real, a área de Negócios também apresentou as maiores médias em todas as 

dimensões. 

De uma forma geral, na Escala do Desejável, embora as médias da área de 

Negócios tenham sido maiores, elas foram semelhantes as da área de Suporte, pois 

giraram em torno de ẍ = 5,0, com exceção de Domínio e Harmonia que ficaram em 

torno de ẍ = 4,8 na área de Suporte. Além disso, nas dimensões Autonomia, 

Conservadorismo e Igualitarismo a diferença entre as médias foi de 0,1. 

Se classificadas as médias da Escala do Desejável, ordenando-as da maior 

para menor, verifica-se que, tanto a área de Negócios, quanto a área de Suporte, 

deram a maior média para Conservadorismo e a menor para Domínio. 

Na área de Negócios, a segunda maior média, na Escala do Desejável, foi ẍ = 

5,3 nas dimensões Autonomia, Hierarquia e Harmonia; já para a área de Suporte, 

houve coincidência em relação à Autonomia, mas Hierarquia foi a terceira maior 

média e Harmonia a quarta. Na área de Suporte, Igualitarismo apareceu como a 

segunda maior média, enquanto na área de Negócios foi a terceira maior. 

A área de Negócios, na Escala do Desejável, apresentou maiores médias que 

a amostra geral (vide Tabela 6 em comparação com a Tabela 8) nas dimensões 

Conservadorismo, Hierarquia, Domínio e Harmonia, e nas demais apresentou a 

mesma média. 

 Comparando os dados da Tabela 6 com a Tabela 10, observa-se que área de 

Suporte, na Escala do Desejável, apresentou média maior do que a amostra geral 

na dimensão Igualitarismo; mas, no caso das dimensões Autonomia, Hierarquia, 

Domínio e Harmonia, apresentaram-se os menores valores médios. E, no que se 

refere à dimensão Conservadorismo, obteve-se a mesma média que a amostra 

geral. 

 

Tabela 10 – Média, Desvios Padrão e Coeficiente de Variação na Escala do Real e 
Desejável, segundo as Áreas – de Negócios e Suporte 

Dimensão 

Escala Real - Áreas Escala do Desejável – Áreas 

Média D. Padrão C.Variação Média D.Padrão C.Variação 

N S N S N S N S N S N S 

Autonomia 4,3 3,9 0,69 0,61 16% 16% 5,3 5,2 0,33 0,15 6% 3% 

Conservadorismo 4,7 4,0 0,49 0,39 10% 10% 5,4 5,3 0,34 0,27 6% 5% 

Hierarquia  4,5 3,9 0,53 0,29 12% 8% 5,3 5,1 0,42 0,30 8% 6% 

Igualitarismo 4,0 3,0 0,35 0,59 9% 20% 5,1 5,2 0,26 0,30 5% 6% 

Domínio 3,6 3,5 0,29 0,37 8% 10% 5,1 4,8 0,22 0,64 4% 13% 
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Harmonia 4,3 3,0 0,27 0,22 6% 8% 5,3 4,9 0,08 0,06 1% 1% 

N – Negócios; S – Suporte. 

 

É possível afirmar que, de modo geral, ocorreu homogeneidade nas 

percepções, dado que apenas em Autonomia e Igualitarismo, na Escala do Real, 

ocorreram dispersões mais acentuadas, conforme se depreende da Tabela 10; 

Autonomia obteve, nos dois grupos, um dp = 0,61 e coeficiente de variação de 16%, 

e Igualitarismo apresentou maior heterogeneidade na área de Suporte na qual 

ocorreu um dp = 0,59 e um coeficiente de variação de cv = 20%. Na Escala do 

Desejável, Hierarquia apresentou maior dispersão na área de Negócios (dp = 0,42 e 

coeficiente de variação de 8%), e a dimensão Domínio apresentou maior variação na 

área de Suporte, com dp = 0,64 e cv = 13% (vide Tabela 10). 

 

4.4.1 Autonomia e Conservadorismo 

Na área de Negócios e de Suporte, os respondentes percebem a dimensão 

Conservadorismo com mais presença na empresa do que a dimensão Autonomia, 

pois em ambas as área os respondentes atribuíram maior média a primeira.  

Comparando as médias de Conservadorismo, na Escala do Real, a área de 

Negócios apresentou uma média muito maior (ẍ = 4,7) do que a área de Suporte (ẍ = 

4,0). As rígidas normas relacionadas à segurança, legislação, ao sigilo, às 

necessidades de autorizações, devem ser mais presentes para os respondentes da 

área de Negócios. Eles são, sem dúvida, os mais pressionados pelos prazos e 

especificações a serem cumpridos e, consequentemente, tendem a sentir mais 

necessidade de flexibilidade, o que, na prática, não ocorre. 

A média atribuída à dimensão Autonomia pelos respondentes da área de 

Negócios (ẍ = 4,3), na Escala do Real, foi maior do que a da área de Suporte (ẍ = 

3,9), o que indica que, apesar de aspectos normativos e de costumes mencionados 

acima, na percepção dos respondentes da área de Negócios, esta dimensão está 

mais presentes na organização. Para fazer acontecer, ou seja, para inovar, realizar 

trabalhos de qualidade com eficácia, a área de Negócios provavelmente tem mais 

Autonomia do que a área de Suporte para alcançar as metas organizacionais.  

No que se refere ao Desejável, as duas áreas consideraram que a dimensão 

Conservadorismo é mais enfatizada do que Autonomia. As médias atribuídas às 
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duas dimensões foram bem próximas, a da área de Negócios foi 0,1 maior que a 

média da área de Suporte. É possível supor que os respondentes compreendem a 

necessidade de obedecer a padrões e normas técnicas, dado que lidam com 

recursos naturais e essenciais à sociedade, portanto mais favoráveis a série de 

costumes e práticas existentes.  

Na Escala do Desejável, a amostra geral apresentou a mesma média para 

Autonomia e Conservadorismo, enquanto as áreas apresentaram uma média um 

pouco maior em Conservadorismo. As duas áreas seguiram a tendência da amostra 

geral na Escala do Real. 

 

4.4.2 Hierarquia e Igualitarismo 

 

Neste polo bidimensional os respondentes das duas áreas consideradas, na 

Escala do Real, seguiram a tendência geral da amostra, ou seja, demonstraram 

perceber que os valores de Hierarquia estão mais presentes na organização em 

questão do que os valores de Igualitarismo. 

As médias da área de Suporte, na Escala do Desejável, dão indícios de que 

desejam mais Igualitarismo, visto que atribuíram uma média maior à esta dimensão, 

enquanto a área de Negócios deseja mais Hierarquia, pois a média nesta dimensão 

foi de 5,3, ou seja, um pouco maior do que ẍ = 5,1 atribuída a Igualitarismo. Na 

amostra geral, a média de Hierarquia (ẍ = 5,2) foi um pouco maior que a média de 

Igualitarismo (ẍ = 5,1). 

Quando se comparam as médias das áreas na mesma dimensão, verifica-se 

que a área de Negócios percebe muito mais Igualitarismo quando comparada com a 

área de Suporte, uma vez que as médias atribuídas foram ẍ = 4,0 e ẍ = 3,0, 

respectivamente; e que o mesmo se observa com a dimensão Hierarquia, embora a 

diferença entre as áreas seja menor (Negócios ẍ = 4,5 e Suporte ẍ = 3,9).  

 

4.4.3 Domínio e Harmonia  

 

Na Tabela 10, apresentada anteriormente, na Escala do Real, a percepção da 

área de Negócios é de que a dimensão Harmonia está mais presente na 

organização do que a dimensão Domínio, pois a primeira obteve média igual a 4,3 e 

a segunda obteve média igual a 3,6. A área de Suporte percebe o contrário, visto 
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que atribuiu média 3,0 para Harmonia e 3,5 para Domínio. Cabe observar que as 

médias para a dimensão Domínio, das áreas de Negócio e de Suporte, foram 

semelhantes, qual seja, ẍ = 3,6 e ẍ = 3,5, respectivamente.  

A área de Negócios, que é mais diretamente relacionada com as questões 

ambientais, percebe a presença dos valores associados com a dimensão Harmonia 

de forma mais acentuada do que a área de Suporte, pois atribuiu média igual a 4,3, 

enquanto, a área de Suporte obteve média igual a 3,0.  

Na Escala do Desejável, as duas áreas consideraram que Harmonia é mais 

desejável do que Domínio; a área de Negócios com uma diferença um pouco maior, 

pois a média na dimensão Harmonia foi ẍ = 5,3 e na Domínio foi ẍ= 5,1, enquanto na 

área de Suporte as médias foram 4,9 e 4,8, respectivamente. 

Interessante observar que, para a área de Negócios, segundo os 

respondentes, a dimensão Harmonia está bem mais presente do que para a área de 

Suporte (ẍ= 4,3 e ẍ= 3,0 respectivamente), mas, mesmo assim, desejam mais que a 

área de Suporte que eles sejam ampliados, pois enquanto a área de Negócios 

atribuiu média 5,1 a área de Suporte atribuiu ẍ = 4,8. 

Os valores de ambição, audácia, competitividade, domínio e previsibilidade 

que constroem a dimensão de Domínio parecem ser mais percebidos pela área de 

Suporte; enquanto os relacionados à interdependência, ética, parceria, tolerância, 

intercâmbio, preservação, equilíbrio, respeito à natureza, espontaneidade e iniciativa 

são mais marcantes para a percepção dos respondentes da área de Negócios. Isto 

pode acontecer devido ao fato desta última ter mais liberdade de negociação dos 

seus processos, trabalhar sem tanta interferência da matriz e, por estar à frente do 

negócio e liderar a relação da organização com o mundo externo.  

 

4.4.5 Hiatos entre a Escala Real e do Desejável por Áreas da empresa 

 

Na Tabela 11, abaixo, observa-se que os hiatos entre as percepções do Real 

e do Desejável são bem maiores na área de Suporte do que na área de Negócios.  

As maiores diferenças entre o desejado e a percepção da realidade atual na 

área de Negócios ocorreram nas dimensões Domínio (1,5) e Igualitarismo (1,1). Na 

área de Suporte esta variação foi observada nas dimensões Igualitarismo (2,2) e 

Harmonia (1,9). É coerente que a área de Negócios deseje mais Domínio, fator que 

está associado a ambição, audácia, competitividade, previsibilidade, produtividade, 
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satisfação do cliente e sucesso, uma vez que o posicionamento no mercado e a 

lucratividade da empresa dependem mais diretamente deles; e vale relembrar que a 

organização quer ser melhor que qualquer outra em sua indústria.  

Para a área de Suporte o desejo por mais Igualitarismo, que se mostrou bem 

mais acentuado que na área de Negócios, pode representar ter nível de influência, 

participação e equidade semelhante a área de Negócios. 

Os menores gaps foram em Conservadorismo (0,7) e Hierarquia (0,8) na área 

de Negócios; na área de Suporte foi em Hierarquia (1,2), Autonomia, 

Conservadorismo e Domínio, estas três últimas com diferença de 1,3. 

Analisando os polos axiológicos, observa-se que a dimensão 

Conservadorismo, que é a que apresenta maior média no desejável das duas áreas, 

apresentou o menor hiato na área de Negócios, mas ficou com a mesma diferença 

que a dimensão Autonomia na área de Suporte.  A dimensão Igualitarismo, tanto na 

área de Suporte, quanto na área de Negócios, apresentou uma diferença maior do 

que Hierarquia, embora na área de Negócios esta dimensão seja um pouco menos 

desejada (ẍ= 5,1) do que a dimensão Hierarquia (ẍ= 5,3). 

Ao analisar a bidimensionalidade Domínio e Harmonia identifica-se que 

Harmonia é mais desejada neste polo, em ambas as áreas, e apresentou um maior 

gap na área de Suporte do que na área de Negócios. É possível supor que a área de 

Suporte esteja sendo mais crítica em termos de como anda a relação da empresa 

com o meio ambiente. 

Em síntese, o fato da área de Negócios ter atribuído maiores médias na 

Escala do Real do que a área de Suporte contribuiu para que as diferenças entre o 

real e o desejado fossem menores. Na comparação das áreas, destaca-se que o 

Conservadorismo está próximo do desejado na área de Negócios, e Hierarquia na 

área de Suporte. Chamam bastante atenção as grandes diferenças em Igualitarismo 

e Harmonia, apontadas pela área de Suporte, e Domínio apontada pela área de 

Negócios.  

 

Tabela 11 – Hiatos entre as médias das Escalas do Real e Desejável por Áreas 

Dimensão 

Área de Negócios Área de Suporte 

Escala 
Real 

Escala 
Desejável 

Diferença 
Escala 
Real 

Escala 
Desejável 

Diferença 

Autonomia 4,3 5,3 1,0 3,9 5,2 1,3 

Conservadorismo 4,7 5,4 0,7 4,0 5,3 1,3 
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Hierarquia  4,5 5,3 0,8 3,9 5,1 1,2 

Igualitarismo 4,0 5,1 1,1 3,0 5,2 2,2 

Domínio 3,6 5,1 1,5 3,5 4,8 1,3 

Harmonia 4,3 5,3 1,0 3,0 4,9 1,9 

A partir da análise dos hiatos das três discussões propostas (gêneros, áreas e 

empresa no todo) é possível perceber, que apesar de os gráficos de tendência 

apontarem para uma congruência entre o que é percebido e o que é desejado pelos 

colaboradores, existe grande diferença entre os valores das médias obtidas em cada 

escala, o que demonstra distanciamentos entre aquilo que é almejado e aquilo que 

vivem cotidianamente na empresa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando os objetivos aos quais se propôs esta dissertação, pode-se 

dizer que a investigação realizada com o Inventário de Valores Organizacionais traz 

importantes contribuições para a compreensão da cultura organizacional da 

Empresa Z e, consequentemente, para a sua respectiva gestão de recursos 

humanos, conforme exposto nesta seção, a partir dos dados coletados.  

Preliminarmente, cabem algumas considerações de ordem metodológica, 

particularmente sobre amostra utilizada e sua potencialidade de generalização para 

o conjunto da empresa, além da confiabilidade do instrumento utilizado, qual seja, o 

Inventário de Valores Organizacionais, construído por TAMAYO, MENDES e PAZ 

(2000), utilizado na investigação conduzida. 

A amostra do estudo configura-se como um recorte da Unidade da Empresa 

Z, sediada no Rio de Janeiro. Esta é uma dentre o conjunto de unidades espalhadas 

pelo Brasil, mas é a mais numerosa, e onde se encontra sua presidência e todo o 

quadro de principais dirigentes da empresa. Embora a amostra não tenha sido 

estratificada, conforme se previu inicialmente, ela corresponde a 29,8% do total de 

colaboradores da Unidade e a 57% do total da amostra estratificada prevista 

inicialmente. Sua distribuição abrange a grande maioria dos setores que compõe a 

referida Unidade. Assim, pode-se considerar que sua composição apresenta forte 

potencial para, pelo menos, expressar a “identidade coletiva” da Unidade Rio de 

Janeiro e, talvez, a do conjunto da empresa. De qualquer modo, acredita-se ser 

conveniente reconduzir a investigação de modo a abranger o todo organizacional; 

bem como investigar o papel moderador que algumas variáveis intervenientes 

possam ter na percepção dos valores.  

   Do ponto de vista do Instrumento utilizado, o Inventário de Valores 

Organizacionais, cabe destacar que o tratamento estatístico convencional, Alpha de 

Crombach, indica forte confiabilidade no que se propõe, apesar de apresentar baixos 

coeficientes no que se refere a algumas dimensões. Este resultado pode ser 

atribuído ao fato de que algumas dimensões possuem poucos itens, bem como ao 

fato do número total de componentes da amostra ser pequeno para fins do cálculo 

efetuado por dimensão. De qualquer modo, o coeficiente Alpha é significativo para o 

conjunto do Inventário, tanto na Escala do Real, quanto na do Desejável.   

Com relação aos dados coletados, deve-se ter em conta que os respondentes 

majoritariamente têm pouco tempo de serviço na Empresa Z (até dois anos), ou seja, 
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esta variável não foi devidamente controlada, uma vez que o número de 

respondentes com tempo superior a dois anos era pequeno. Controlar mais 

adequadamente este aspecto faz-se necessário, na medida em que tende a trazer 

implícito o processo de socialização organizacional a que todos são submetidos.  

Os dados coletados mostram que a percepção do conjunto dos respondentes 

na Escala do Real tende para as dimensões Conservadorismo, Hierarquia e 

Domínio. No entanto, cabe ressaltar que as diferenças de média nos polos 

correspondentes a estas dimensões são praticamente desprezíveis.  

Na Escala do Desejável as dimensões predominantes se mantêm, com 

exceção da dimensão Domínio, que é preterida pela Harmonia. Mas, novamente, 

cabe destacar as desprezíveis diferenças de média nos polos respectivos. 

Reconhece-se que na Escala do Desejável, os respondentes aspiram a um grau 

sensivelmente maior nas dimensões Autonomia, Harmonia, Domínio. 

Tudo indica que os respondentes não atribuem um grau de importância maior 

ou menor a cada uma das dimensões que compõem cada polo. Percebem como real 

a coexistência de Autonomia e Conservadorismo, por exemplo, e aspiram a uma 

ênfase maior tanto para uma quanto para outra dimensão. E isto parece ocorrer para 

a grande maioria das dimensões, exceção para Igualitarismo que apresenta a maior 

diferença.  

A análise das diferenças entre o Real e o Desejável, permite verificar que, 

entre estas escalas, as médias variaram mais de um ponto nas dimensões de 

Autonomia, Igualitarismo, Domínio e Harmonia. Essa diferença relevante aponta que 

as tendências do Desejável para as dimensões de Conservadorismo e Hierarquia 

denotam um conflito de valores no seio da organização. 

Ao considerar os valores instituídos pela organização: entusiasmo, energia e 

excelência, eram esperados, tanto na Escala do Real, quanto na do Desejável, 

valores médios mais acentuados tanto para Autonomia quanto para Igualitarismo. Os 

dados, no entanto, não corroboraram as expectativas iniciais desta investigação. 

Assim, a explicação sobre a possível existência de conflitos no seio da organização 

ganha um realce maior, dado que os valores oficialmente instituídos não ganharam 

destaque nos dados coletados.  É possível que as práticas e/ou políticas de recursos 

humanos não estejam tão alinhados com o que oficialmente foi estabelecido pela 

empresa. Ou seja, acena-se e/ou estimula-se a Autonomia e o Igualitarismo, mas, no 

dia a dia, práticas correspondentes aos valores das dimensões Conservadorismo e  
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Hierarquia são as mais presentes. A ênfase dada aos valores ligados a 

Conservadorismo pode estar associada às exigências de segurança pessoal e 

ambiental, mas esta é uma hipótese a ser investigada. 

Os dados coletados mostram que existe uma convergência na percepção do 

Conservadorismo, na Escala do Real, para homens e mulheres. O mesmo ocorre na 

Escala do Desejável. Na dimensão Hierarquia, os dados indicam que esta é 

percebida do mesmo modo por ambos os gêneros, na escala do Real, mas que na 

Escala do Desejável, a dimensão Hierarquia é aspirada em maior grau pelo gênero 

feminino. Na terceira dimensão, a Harmonia tende a ocorrer uma convergência entre 

os gêneros, tanto na Escala do Real, quanto na do Desejável.  

A análise dos hiatos, isto é a diferença entre o Real e o Desejável em cada 

dimensão, segundo o gênero, revelou diferenças um pouco mais acentuadas na 

amostra feminina. Nas dimensões Igualitarismo e Harmonia, verificam-se valores 

próximos a dois, assim como na dimensão Igualitarismo e Autonomia na amostra 

masculina. Portanto, na estratificação da amostra por gênero é possível observar 

que a percepção entre o que acontece e o que desejam é muito distante, para 

ambos os gêneros, principalmente no que concerne aos valores de democracia, 

descentralização, justiça, qualificação dos recursos humanos, sociabilidade, 

coleguismo, igualdade, cooperação, dinamismo, independência, autonomia, 

comunicação, respeito e equidade.  

Na comparação entre as áreas de Suporte e de Negócio foram identificadas 

tendências claras para uma percepção comum quanto ao Conservadorismo. Esta 

convergência é mantida quando considerada a Escala do Desejável. A dimensão 

Hierarquia é predominante para ambas as áreas, no caso da Escala do Real. E no 

caso da Escala do Desejável, também é mantida esta predominância para a área de 

Negócios. Para a área de Suporte, verifica-se que o Igualitarismo predomina como 

desejável. Na terceira dimensão existe uma tendência ao Desejável comum para a 

Harmonia, mas uma divergência no perceptível do Real onde, na área de Suporte, 

prevalece à dimensão Domínio, e para a área de Negócios, faz-se a confirmação da 

Harmonia. 

Esta convergência entre a área de Negócios e Suporte também foi analisada 

através dos hiatos entre as escalas. Estes hiatos apontam, para a área de Negócios 

as menores diferenças entre as percepções das escalas. Encontrou-se, neste caso, 

valores menores que um na dimensão de Conservadorismo; por outro lado, as 
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maiores diferenças entre as percepções do Real e Desejável com valores próximos 

e até superiores a dois, foram nas dimensões Harmonia e Igualitarismo. Isto 

demonstra que, quando separada em área - Suporte e Negócios, a Empresa Z 

apresenta diferenças em relação à percepção dos valores percebidos como Reais e 

Desejados pelos seus respectivos componentes.  

A título de conclusão, entende-se que os resultados obtidos e as 

correspondentes análises efetuadas contribuem para a compreensão dos valores 

predominantes na organização, segundo a percepção dos seus membros. O mesmo 

ocorre no que se refere a percepção que os colaboradores têm do Real e do 

Desejável em cada dimensão de valores considerada neste estudo. Estas análises, 

mesmo que respaldadas num estudo de caráter exploratório, permitem subsidiar 

uma reavaliação das políticas e estratégias de gestão de pessoas, na direção de 

uma maior articulação com as estratégias de negócios da empresa.  

Cabe ressaltar algumas limitações na investigação realizada, embora tais 

limitações não a comprometam no fundamental. Entre elas, destaca-se o fato de 

haver uma alta concentração de recém-contratados entre os respondentes, uma vez 

ser natural esperar uma diferença na percepção destes em relação aos funcionários 

mais antigos. Logo, realizar uma investigação mais abrangente e com um controle 

mais adequado desta variável é algo desejável. Assim como as razões para a baixa 

adesão de convidados a participar da investigação é outra variável a ser mais bem 

investigada. Neste caso, acredita-se que isto parece ter acontecido devido ao fato de 

haver um sentimento de descrédito em relação a este tipo de investigação por parte 

dos convidados, pois durante nosso percurso, ouvimos várias vezes como 

justificativas para não aderir que: “...toda hora tem isso...; ...não adianta nada...”.  

Assim, recomenda-se, à empresa, a realização de novos estudos com uma 

amostra mais abrangente e com controle mais adequado das variáveis que podem 

moderar a percepção de valores. Faz-se necessário também isolar a percepção dos 

gestores quanto aos valores considerados, uma vez que se reconhece sua 

importância no processo de disseminação dos valores oficialmente estabelecidos. E, 

por fim uma análise estatística mais refinada, ou pelo menos com a utilização de um 

teste estatístico, para definir com precisão as diferenças entre as médias, bem como 

outras estratificações que também possam contribuir para o aprimoramento e 

aprofundamento das análises.   
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Por outro lado, tendo em vista o potencial de análise derivado dos dados 

coletados, considera-se ser relevante um conjunto articulado de ações que visem a 

revaloração da cultura organizacional. Este conjunto articulado de ações deve se 

constituir em um programa de gerenciamento da cultura corporativa de caráter 

topdown, conforme as seguintes fases: 

1.  Sensibilização: Sensibilizar a alta administração da empresa sobre os 

benefícios advindos da revaloração e a metodologia a ser utilizada.   

2. Diagnóstico/Formação dos modelos sociais: A alta administração deve 

informar quais valores merecem ser mais bem trabalhados e incorporados na 

cultura organizacional; que estilo de liderança os executivos em geral 

deveriam adotar como representantes da cultura e qual modelo de gestão 

deverá ser adotado no processo de revaloração – diretivo ou participativo.  Os 

executivos passarão a ser gestores da cultura e por isso devem ser treinados.  

3. Ativação dos mecanismos de revaloração: Planejamento e início da 

execução das ferramentas que auxiliam a modelagem da cultura 

organizacional de forma planejada. 

4. Modelagem da nova cultura: Processo de análise e alimentação dos 

mecanismos citados anteriormente. 

Objetivando minimizar o hiato entre o real e o estabelecido pela empresa, 

identificado no presente estudo, algumas ações podem ser realizadas, dentre elas, 

efetuar o mesmo levantamento deste trabalho junto as lideranças, visto que eles, 

direta ou indiretamente, influenciam a cultura da organização e, por conseguinte, os 

valores organizacionais; identificar que fatores estão contribuindo para a ocorrência 

dos gaps, seja através de enquetes ou reuniões; realizar através de procedimento 

junto a matriz a ratificação e/ou revisão os valores organizacionais, e a partir destas 

ações estabelecer um plano e empreender um conjunto de atividades que 

fortaleçam os valores tanto no discurso quanto no cotidiano da organização. 

Para buscar o alinhamento entre o desejado pela empresa e os valores 

percebidos pelos colaboradores, no dia a dia da empresa, é indicado (re)estabelecer 

claramente quais comportamentos e atitudes refletem adequadamente os valores 

norteadores da empresa.  Feito isto, as políticas organizacionais, principalmente de 

recursos humanos, merecem ser checadas para identificar se reforçam as práticas 

aderentes aos valores. 
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Dado que o comportamento de líderes é extremamente relevante para 

fortalecimento e reafirmação dos valores organizacionais, é oportuno que ocorra um 

trabalho junto aos executivos e aos gestores para que dominem os valores da 

empresa e tenham visão clara dos indicativos que permitirão dizer que os mesmos 

fazem parte do dia a dia organizacional. O papel deles como referências e modelos 

de associação ao que é desejado, daqueles que fazem parte do universo 

organizacional da empresa Z, ficaria assim oficialmente instituído.  Isto poderia ser 

reforçado com a inclusão de critérios relativos aos comportamentos esperados, que 

indicam aderência aos valores, no sistema trezentos e sessenta graus de avaliação 

de desempenho.  

Outra possibilidade é dar destaque ao tema “valores” nos cursos de liderança 

oferecidos pela empresa, incluindo sempre um tópico a respeito disto; explorando, 

por diferentes angulos, os valores da organização e as formas de trabalho que 

reforçam tais valores. Nos treinamentos em geral e em reuniões, pode ocorrer algo 

semelhante aos briefings de segurança, ou seja, pode ser realizado uma espécie de 

quiz de valores. 

Outra linha de ação é a ampla e frequente disseminação dos valores e dos 

comportamentos e atitudes que adequadamente os expressam. Os comportamentos 

e atitudes desejados, valorizados organizacionalmente, podem ser propagados 

através do “Café da manhã com a Diretoria” com uma abertura  abordando algo 

sobre valores; através da ampliação da parte de valores apresentada na 

“Ambientação de novos funcionários”; do aumento da frequência de realização do 

curso “ZZnite” (que favorecerá o conhecimento das pessoas sobre os temas 

dispostos); através da realização de reuniões trimestrais de apresentação de 

resultados a todo o país, na qual se estabeleceria parte específica dedicada 

exclusivamente aos valores; do envio de emails com lembretes de comportamentos 

esperados; de distribuição de informativos, destacando realização de coloboradores 

que representem os valores da empresa; e também, através da criação de grupos de 

discussão formados com diferentes gerações da empresa (em termos de tempo de 

serviço e faixa etária), para haver maior alinhamento/interesse desses grupos em 

relação ao que efetivamente demonstra que os valores da empresa são assumidos 

pela maior parte de seus colaboradores. 

Ainda relacionado ao processo de propagação, os valores podem ser 

reforçados ou relembrados através da utilização das redes sociais, interna e externa, 
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nas quais as mensagens postadas apareceriam sempre com algo relacionado a um 

valor organizacional logo abaixo da logo da empresa, ou pode ocorrer posts 

específicos para destacar os significados dos valores da Empresa Z. Artes gráficas 

interessantes, relacionadas aos valores, podem ser opções de descanso de tela dos 

computadores disponibilizadas pela empresa. Materiais impressos, internos e 

externos, podem conter frase(s) curta(s) relacionada(s) aos valores.  

Outra linha de ação é atribuir aos gestores de equipes metas de 

apresentação/discussão dos valores a seus respectivos grupos de trabalho. Para tal, 

eles têm que ter pleno domínio dos objetivos e benefícios dos valores 

organizacionais, e das formas de promover aderência aos mesmos; o que reforça 

proposição anteriormente feita de desenvolver um trabalho junto aos mesmos. 

 Estabalecer ações para recompensar aqueles que demonstrem estar 

alinhados com os valores da empresa, e assim aumentar a probabilidade de 

repetição de comportamentos esperados, é outra possibilidade de ação, a ser 

desenvolvida pelo setor de Recursos Humanos em conjunto com líderes/gestores. 

As recompensas podem incluir desde comentários positivos, convites para 

apresentação das ações que levaram a recompensa no Café da Manhã com a 

Diretoria ou nas reuniões trimestrais de apresentação de resultados, publicação 

destas ações em informativos internos, entre outros, ou mesmo algum tipo de prêmio 

para situações em que os valores forem fortemente evidenciados. 

É possível buscar aprimorar o processo de seleção de forma a identificar 

pessoas cujos valores pessoais já sejam mais próximos ou mais coincidentes com 

os valores da empresa. 

Seja o que for estabelecido como plano de ação para fortalecimento e 

presentificação nas práticas da organização dos valores organizacionais, deve-se 

prever um processo de avaliação da redução dos hiatos, e ainda uma sistemática de 

acompanhamento – de identificação de evidências, sinais e comportamentos 

passados, que corroborem com os valores estabelecidos pela Corporação. 
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Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

1. Natureza da Pesquisa 

 O objetivo da pesquisa é proporcionar dados que possam ser utilizados em 

estudo comparativo do Projeto de Qualificação do Mestrado em Sistemas de Gestão 

pela Qualidade Total da Universidade Federal Fluminense.  

2. Envolvimento na Pesquisa 

 Não é preciso se identificar. É garantido o completo anonimato. Sempre que 

quiser, você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa. Poderá entrar em contato 

com a pesquisadora no e-mail dayana.palharini@hotmail.com  

3. Riscos e Desconfortos 

 Não há questões certas ou erradas. O que interessa fundamentalmente é a sua 

opinião a respeito da organização, da área onde você atua e do trabalho que você 

realiza. Por isso lhe pedimos que seja o mais sincero possível. Por favor, responda 

sempre aquilo que mais se aproxima da percepção que você tem sobre o aspecto ou 

situação em questão. Não deixe respostas em branco. 

A participação nesta pesquisa não trará nenhum tipo de risco ou desconforto para 

você. É natural que haja algum receio quanto ao tipo de questão e expectativa com 

relação a esta pesquisa. Lembre-se que toda e qualquer resposta dada nesse 

questionário é absolutamente confidencial. E quanto mais francas e verdadeiras forem 

as suas respostas mais você estará contribuindo para o resultado da pesquisa. 

4. Confidencialidade 

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. 

Apenas a pesquisadora terá acesso ao material das respostas individuais.  

Os dados que serão tornados públicos são os dados agregados, ou dados 

globais, ninguém, absolutamente ninguém, em qualquer momento será identificado. Os 

elementos de identificação que compõe o quadro 2 serão única e exclusivamente 

utilizados pela pesquisadora para tratamento estatístico dos dados. 

Estou suficientemente esclarecido e dou pleno consentimento para participar desta 
pesquisa. 
Nome: 
Assinatura: 
Local e Data: 
 

mailto:dayana.palharini@hotmail.com
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Caso tenha dificuldade em entrar em contato com a pesquisadora 
responsável, comunique o fato ao comitê de Ética em Pesquisa da UFF pelo 
telefone: (21) 2629-9189.  

 
 
 

 
 

Anexo B – Dados biográficos 
 

. Bloco I – Dados biográficos 

Sexo: 

(1) Feminino 

(2) Masculino 

Tempo de Serviço nesta empresa: 

______anos 

Setor:  

(1) Field Service &Workshop 
(2) Vendas 
(3) Administrativo 
(4) Compras 
(5) Faturamento 
(6) Financeiro 
(7) Health, Safety, Enviromnent e Quality 
(8) Marketing  
(9) RH 
(10) Supply 

 

 

 



Anexo C – Inventário de Valores organizacionais – IVO 
 

Este questionário traz uma lista de itens que expressam valores da organização.  
Sua tarefa é avaliar quão importantes são esses valores como princípios orientadores da vida da sua organização. Esta avaliação 
deve ser feita a dois níveis:  
    Real: quanto cada valor é praticado na realidade atual da sua organização.  
    Desejável: quanto cada valor deveria ser importante para sua organização.  
Para dar sua opinião, utilize uma escala de 0 a 6, conforme abaixo: 

1______________________________________________6 
I                   I                   I                    I                    I 

                                 Nada Importante                            Importante                              Extremamente Importante 

 

Item Real  Desejável 

(1) Capacidade de inovar na organização  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(2) Capacidade de realizar as tarefas sem necessidade de supervisão 
constante  

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(3) Introdução de novidade no trabalho  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(4) Abertura para expor sugestões e opiniões sobre o trabalho  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(5) Busca constante de informações e novidades  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(6) Continuidade de política e projetos organizados  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(7) Fidelidade e organização  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(8) Segurança de pessoas e bens  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(9) Preservação dos costumes vigentes da organização  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(10) Tradição de respeito às ordens  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(11) Clima de ajuda mútua  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(12) Distribuição do poder pelos diversos níveis  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(13) Tratamento proporcional ao mérito  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(14) Oportunidades iguais para todos os empregados  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(15) Imparcialidade nas decisões administrativas  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 
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Item Real  Desejável 

(16) Clima de relacionamento amistoso entre os empregados  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(17) Respeito às pessoas com cargo de chefia  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(18) Respeitar as regras e normas estabelecidas pela organização  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(19) Controle de serviço executado  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(20) Respeito aos níveis de autoridade  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(21) Capacidade de influenciar pessoas na organização  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(22) Preocupação com o cumprimento de horários e compromissos  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(23) Dificuldade de alterar regras, normas e comportamento na organização  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(24) Acompanhamento e avaliação contínuos das tarefas  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(25) Ambiente de relacionamento interorganizacional adequado  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(26) Complementaridade de papéis entre organizações  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(27) Utilização de recursos sem causar danos ao meio ambiente  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(28) Proteção ao meio ambiente  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(29) Intercâmbio com outras organizações  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(30) Atuação conjunta com outras empresas  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(31) Busca de melhor posição no mercado  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(32) Conquista de usuários em relação à concorrência  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(33) Manutenção da superioridade em relação ao mercado  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(34) Preocupação com o aumento da produção e prestação dos serviços  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(35) Êxitos nos empreendimentos organizacionais  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

(36) Agir de forma arrojada em relação às outras organizações  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

 

 
 
 
 
 
 
 


