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Resumo 
O Objetivo geral desta pesquisa foi identificar se existe alinhamento 

entre os valores pessoais e organizacionais, percebidos pelos 

servidores do Sistema de Bibliotecas universitárias de uma Instituição 

Federal de Ensino Superior, a fim de  contribuir com os gestores em 

seus processos gerenciais com vistas ao futuro do Sistema. A questão 

investigativa buscou entender até que ponto alguns valores pessoais 

e/ou organizacionais dos servidores investigados interferem na cultura 

organizacional da instituição estudada. Foi selecionado o referencial 

teórico de Barrett (2006), cujo modelo apresenta níveis de consciência 

organizacional, baseados na hierarquia de necessidades de Maslow 

(1954). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, por meio de estudo de 

caso, que aplicou um questionário a 105 indivíduos. Responderam à 

pesquisa 63,8% (sessenta e três, oito por cento) do universo, ou seja, 

obteve-se resposta de 67 indivíduos. Os resultados identificaram os 

principais valores pessoais e organizacionais, segundo a percepção da 

amostra. As análises mostram a distribuição dos valores escolhidos 

entre os sete níveis de consciência humana e organizacional e os 

valores considerados positivos e limitadores para o Sistema de 

Bibliotecas estudado. As conclusões da pesquisa indicam que os 

valores atuais encontram-se desalinhados com os valores pessoais dos 

servidores respondentes e que existe uma relação de valores positivos e 

limitadores distribuídos nos estágios de consciência em desequilíbrio. 
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1. Formulação da situação problema 

A política de recursos humanos do Governo Federal Brasileiro está voltada para o 

alcance da eficiência e visa reverter alguns parâmetros de comportamento dos servidores e 

mudar paradigmas. Apesar do surgimento nos últimos anos de vários modelos de gestão com 

foco na melhoria do ambiente de trabalho e no comportamento, as diferenças individuais e 

culturais entre pessoas e a organização ainda têm provocado ambigüidades comportamentais e 

situacionais que podem estar influenciando a implantação desta política. Com relação às 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), algumas políticas que funcionam como 

diretrizes para a alta direção atingir metas, podem não ser efetivas na prática, dependendo do 

nível de consciência que as partes, servidores e organização, têm em relação aos valores 

encontrados nos diversos processos da organização. 

Em virtude das IFES possuírem características peculiares, estas instituições têm 

enfrentado dificuldades para implantar e/ou manter uma política que priorize a valorização 

das pessoas e as estimule a participar dos diversos segmentos dos serviços, contribuindo para 

que seus servidores trabalhem em climas propícios ao sucesso profissional e à melhoria da 

qualidade dos serviços. Esta contribuição, segundo Barrett (2006), está atrelada ao apoio que 

se dá aos servidores para que tenham criatividade e se realizem através de investimentos em 

programas e ou políticas que visem proporcionar atitudes positivas e melhoria no 

desempenho. Este apoio poderia dar uma dimensão mais adequada às tomadas de decisões 

estratégicas.   

 Este estudo aborda questões da cultura organizacional relacionadas aos valores 

pessoais e organizacionais de um sistema de bibliotecas universitárias públicas. Através da 

identificação e divulgação dos valores percebidos pelos servidores da organização estudada 

pode-se certificar se existe uma vinculação dos processos de gestão à preocupação com o bem 

coletivo, com os valores inerentes à transformação, à inovação e ao incentivo para mudanças.   

 A questão investigativa buscou delinear um aspecto que pode influenciar o 

comprometimento de pessoas no trabalho - a cultura organizacional com foco nos valores: o 

alinhamento de valores pessoais e organizacionais, percebidos pelos servidores investigados, 

pode interferir na implementação das metas de modernização da gestão pública do Governo 

Federal, mais especificamente, da cultura organizacional da instituição estudada? 
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2. Objetivos 

 O Objetivo geral desta pesquisa foi identificar se existe alinhamento entre os valores 

pessoais e organizacionais, percebidos pelos servidores do Sistema de Bibliotecas 

universitárias de uma Instituição Federal de Ensino Superior, a fim de contribuir com os 

gestores em seus processos gerenciais com vistas ao futuro do Sistema. 

 Os objetivos específicos buscaram identificar e avaliar, de acordo com o método de 

Barrett (2006), os valores e níveis de consciência dos entrevistados através da identificação 

dos dez principais valores pessoais, organizacionais atuais e os ideais, de acordo com a 

percepção do grupo de servidores entrevistados, como um todo; avaliar a existência de 

alinhamento entre os valores pessoais e organizacionais identificados, de acordo com os 

níveis de consciência da metodologia; identificar os valores positivos e os limitadores para a 

gestão da organização, de acordo com os estágios de consciência da metodologia e avaliar em 

qual estágio de consciência a cultura organizacional do Sistema de Bibliotecas está focada, se 

no interesse próprio, na transformação ou no bem comum, além da identificação do nível da 

força cultural a fim de avaliar as tendências para o futuro.  

 

3. Referencial Teórico 

3.1. Cultura Organizacional 

 Em 1974 Keesing abordou o conceito de cultura como “[...] pressupostos elaborados a 

partir de valores básicos arraigados, sistema de crenças, compartilhamento de símbolos, 

conhecimento e experiências” (KEESING, 1987). Esta definição vem de encontro aos 

aspectos da diversidade cultural, que coexiste dentro de um mesmo grupo ou sistema de 

serviços. Os conceitos de Barros; Prates (1996, p.15), Fleury; Fischer (1989, p.117) e Schein 

(1992) demonstram que a cultura é o resultado da invenção social, onde os valores e crenças 

quando compartilhados podem fazer com que cada grupo desenvolva um modo de vivenciar, 

pensar e agir, que o significado da cultura faz parte da estrutura e das ações dos atores do 

grupo social.   

Esta pesquisa se deteve aos preceitos de Weber (1991, p.92) que relaciona o conceito 

de valor à realidade empírica, à cultura, aos significados e realidades dos grupos sociais que 

geram compartilhamento de valores. Está voltada à visão moderna de Rodriguez y Rodrigues 

(2002) que aborda a cultura organizacional como um conjunto de percepções, atitudes, 
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valores e comportamentos que fazem parte de uma organização, com estratégias, visão, 

missão e outros aspectos. 

 O Brasil é um país que tem na hierarquia uma força social, com traços culturais que 

estão presentes em sua cultura como: paternalismo, lealdade às pessoas, o formalismo e a 

flexibilidade. Segundo Barros; Prates (1996, p.29), estes traços podem ser responsáveis por 

uma não ruptura de comportamentos típicos que dificultam a implantação de mudanças 

necessárias aos sistemas de gestão das organizações públicas. Para estes autores, em nossa 

sociedade, o formalismo leva à concentração de poder que pode levar a um sistema 

personalista que por sua vez conduz à gestão paternalista.  

  Para Motta; Caldas (1997, p.42) traços culturais brasileiros como hierarquia rígida, 

personalismo, malandragem e outros estão relacionados aos valores encontrados nas 

organizações brasileiras. Hofstede realizou um amplo projeto de pesquisa que caracterizou o 

Brasil como um país imediatista, onde a cultura nacional influencia as culturas das 

organizações (HOFSTEDE, 1998). Ele criou dimensões básicas que simbolizam os traços 

culturais relacionados às peculiaridades de cada país pesquisado: individualismo e 

coletivismo, distância do poder, nível em que se evita a incerteza e masculinidade e 

feminilidade. Hofstede (1998, cap.3, 1994, p.180) diz que “Todo ser humano é de fato 

socializado de determinado meio, não se pode tornar inteligível a dinâmica humana nas 

organizações sem conhecer a cultura e a sociedade na qual ela se insere”. Autores como Kim 

Cameron e Robert Quinn (1999) acreditam que existem nas organizações valores que 

impactam no desempenho da organização, além de influenciarem o comportamento e 

comprometimento dos grupos sociais.  

Segundo Tragtenberg (2006, p.97), “[...] a desvalorização progressiva do trabalho 

qualificado e a valorização da percepção, atenção, mais do que da habilidade profissional, 

inaugurou a atual era pós-industrial”. Foi no início do século XX que os estudos sobre cultura 

organizacional se intensificaram, as organizações passaram a preocuparem-se com as 

variações nos padrões de comportamento dos grupos de trabalho, além de perceberem a 

necessidade de se ter um constructo para os valores, padrões e formas de pensar. 

  A definição de cultura organizacional que se tornou clássica foi a de Edgar Schein 

(2004, p.17) que apresenta a cultura organizacional como um “conjunto de pressupostos 

básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os 

problemas de adaptação externa e integração interna [...]”. Fleury (1996, p.22) incorporou 

uma dimensão política inerente à cultura organizacional, abordando a cultura organizacional 
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como capaz de construir a identidade organizacional e agir como elemento de comunicação e 

consenso.  

 Com relação à importância deste tema, Tamayo (2005) acredita que o 

comprometimento das pessoas no trabalho é uma conseqüência de fatores culturais da 

organização. Para Hofstede (1998, p.213), “[...] as percepções partilhadas de práticas diárias 

devem ser consideradas como o centro da cultura da organização”. Segundo Bleger (1991), 

cada grupo possui uma identidade. Trompenaars (1994) apresenta a cultura com dimensões 

que funcionam como comparativo das diferenças de cada organização como universalismo, 

particularismo, individualismo e coletivismo. Para Weil (1995), entretanto, existe uma cultura 

holística com valores, conhecimentos e costumes das organizações que vive em constante 

movimento, com eventos, inter-relações e interdependência de sistemas. Mas, apesar das 

ideologias específicas das organizações, segundo Trice; Beyer (1993, p.2 e p.46) existe uma 

forte influência da cultura circundante. Katz; Kahn (1974, p.381) e Barella Netto, Dias, Mello 

(2003, p.2) esclarecem que as organizações que se baseiam exclusivamente nas normas e 

procedimentos escritos possuem estruturas frágeis, pois a cultura organizacional faz parte de 

um contexto histórico. 

Acredita-se que a área de recursos humanos das organizações públicas tem sofrido a 

influência dos valores da cultura, não somente da instituição à qual está ligada, mas também 

de seus aspectos históricos e geográficos. Prates (1997) aborda esta ligação mostrando que os 

traços da cultura brasileira podem influenciar as características das pessoas e seus 

comportamentos na organização - algumas características culturais, como a concentração de 

poder, podem dificultar a implantação de sistemas modernos. Quando existe um desequilíbrio 

entre as expectativas das pessoas e as diretrizes da organização, pode ocorrer uma apatia nos 

servidores das universidades brasileiras, onde é reforçado um perfil de servidor sem iniciativa. 

Mas existe um fator positivo para que se mantenham motivados para o trabalho - a 

necessidade de filiação, o orgulho de pertencer a um seleto grupo de servidor público 

(FREITAS, 2005, p.79). 

  

3.2 Valores 

 O conceito de valor, segundo Rokeach, Williams, Kluckhohn (1973, 1968) está 

relacionado ao alinhamento de valores nas organizações, pois “possibilita unificar os 

interesses aparentemente diversos de todas as ciências relacionadas ao comportamento 
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humano”. Rokeach (1968) acredita que existe um grau de dissimilaridade entre as atitudes e 

os valores das pessoas e dos grupos sociais e Williams (1968) que os valores são 

representações de idéias abstratas compartilhadas. Schwartz (1987) identificou princípios 

motivacionais básicos subjacentes aos valores individuais que incorporam as principais 

características dos valores destacadas nas obras de Rokeach (1973) e de Kluckhohn (1968), 

definindo-as como metas individuais que expressam interesses concernentes a um tipo 

motivacional. Foram identificadas características dos valores que estão relacionadas às 

crenças ligadas à emoção, aos valores referentes aos objetivos desejáveis, valores que guiam a 

seleção e avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos e os valores que caracterizam os 

indivíduos (SCHWARTZ, 1994, p.21). Os valores que respeitam a tradição são especialmente 

importantes em culturas conservadoras que têm necessidade de cultivar a tradição; são 

realidades sociais construídas historicamente e que compõem a realidade (SAGIV; 

SCHWARTZ, 2005).  

 Para Hofstede (1984) e Mendonça; Tamayo (2005, p.151) os valores representam o 

núcleo da cultura organizacional, onde o sistema de valores é responsável pelas atitudes no 

trabalho. Segundo Maslow (1999), os valores pessoais são relacionados às necessidades 

básicas e hierárquicas e Tamayo (2005) acredita que “[...] grande parte da felicidade de uma 

pessoa é construída no ambiente de trabalho [...]”. Rohan (2000) esclarece que os valores 

pessoais, sociais e culturais são diferentes: os valores pessoais são relevantes individualmente; 

os sociais são referentes à percepção do indivíduo sobre os valores do grupo e os valores 

culturais são os valores compartilhados pelo grupo. Os aspectos similares das pessoas que 

compartilham os mesmos valores são comuns e tendem a ter a mesma estrutura de valores e 

comunicação (SCHEIN, 1999).  

 De acordo com Freitas (1995), os valores são importantes para a compreensão dos 

padrões que devem ser seguidos para se obter sucesso nas organizações, pois os aspectos 

culturais ditam normas, regras e rituais que desenvolvem uma mentalidade coletiva. Gandini 

(2009) fala da importância das organizações terem planejamentos voltados para a valorização 

dos servidores porque os valores orientam a vida organizacional e o comportamento de 

gestores e empregados. Segundo Tamayo; Porto (2005), Barrett (2006, p.105) e Schein (1999, 

p.45) o conhecimento dos valores possibilita a realização de ações de mudança de valores que 

são importantes para toda a estrutura das organizações.  

 Barrett (2006) possui uma ferramenta de auditoria de valores, escolhida para este 

estudo, que permite que as organizações avaliem o grau de alinhamento entre os valores 
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pessoais e os organizacionais atuais e ideais, assim como a força e o tipo de cultura essencial 

(BARRETT, 2006, p.121). Segundo o autor (2006, p.100), para se desenvolver uma cultura 

voltada para os valores deve-se iniciar um processo de mudança da consciência 

organizacional, para que se transforme em uma organização voltada para o bem comum. Essa 

mudança envolve transformação pessoal e organizacional. Schein (2001) compartilha desta 

abordagem; ele acredita que os comportamentos das pessoas são determinados pelas 

experiências que compartilham e pelos valores e princípios formalmente estabelecidos pela 

organização. Quando a cultura é considerada de confiança, onde os valores da organização 

são claros para todos os empregados, ela possibilita um compartilhamento de valores que gera 

automotivação e comprometimento para o trabalho (LIMEIRA; RODRIGUEZ Y 

RODRIGUES, 2003). Hallak (2008, p.40-41) acredita que “é essencial entender que valores a 

organização possui e como eles são criados, bem como, que valores são ideais para o seu 

sucesso”. 

 Kaplan; Norton (2006, p.295) são autores que tratam com muita clareza a relação entre 

estratégia e o alinhamento de valores: “A estratégia é formulada no topo da organização, mas 

deve ser executada pela base [...]. O alinhamento do capital humano é alcançado quando os 

objetivos individuais [...] estiverem alinhados com a estratégia [...]”. Estratégias 

organizacionais de sucesso são, para Porter (2000) e Zanelli (2004, p.159), fazer escolhas e 

desenvolver atividades que sejam estruturadas e integradas.  

  

3.3 O Modelo de Richard Barrett 

 O Modelo de Richard Barrett (2006) para avaliação da cultura organizacional com 

foco no alinhamento de valores pessoais e organizacionais, parte da premissa de que em 

organizações com fortes culturas os valores são as regras utilizadas pelos membros das 

equipes de trabalho e que as organizações têm alma e vida próprias. Barrett (2006, p.47) 

desenvolveu uma teoria dos “Sete Níveis de Consciência Organizacional” baseada na “Teoria 

da Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow” (1993), que foi ampliada e 

complementada com as necessidades espirituais. Para ele, a motivação mais forte do ser 

humano ocorre quando somos capazes de satisfazer nossas necessidades físicas, emocionais, 

mentais e espirituais e somos capazes de encontrar realização pessoal. Consciência para 

Barrett (2006, p.59), significa ter conhecimento dos pensamentos, sentimentos e idéias que 
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sejam compatíveis com as crenças e valores. Os sete níveis de consciência humana de Barrett 

estão representados na figura abaixo: 

 
                                          

Figura 01: Os Sete níveis de Consciência Humana por Barrett 

                                           Fonte: Adaptado de Barrett (2006, p.64) 

 

Os Sete Níveis de Consciência Pessoal estão relacionados às Necessidades Humanas e 

à Motivação Pessoal. Os níveis inferiores correspondem ao Interesse Próprio; o nível de 

ligação corresponde à Transformação e os níveis superiores ao Bem Comum. Os estágios se 

classificam como interesse próprio e bem comum (BARRETT, 2006, p.69-73), conforme 

figura abaixo: 

 

                         Figura 02: Os Sete Níveis de Consciência Organizacional por Barrett 

                         Fonte: Adaptado de Barrett (2006, p.70) 

 

 Os níveis referentes ao Interesse Próprio são: sobrevivência - primeira necessidade das 

organizações; relacionamento - segunda necessidade das organizações que diz respeito aos 

relacionamentos interpessoais; auto-estima - terceira necessidade das organizações - 

consciência que está relacionada ao desejo de grandeza. O nível 4 – transformação - é o elo de 

ligação entre os níveis das crenças no interesse próprio e os de bem comum. Os níveis 

referentes ao bem comum são: nível 5 – Organização - a conexão interna, o desenvolvimento 

de uma cultura positiva que incentive as pessoas a realizarem-se em suas necessidades; nível 
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6 – comunidade - a conexão externa, as parcerias com clientes e fornecedores e a consciência 

comunitária, as organizações buscam apoiar os funcionários a encontrarem a realização 

pessoal no trabalho; nível 7 – sociedade – as organizações se preocupam com a humanidade e 

o planeta e reconhecem que há uma inter-relação com a ética, a justiça, os direitos humanos, a 

paz e o impacto das ações do presente para o futuro, ou seja, com o desenvolvimento 

sustentável. 

 

4. Método 

 O estudo de caso foi desenvolvido nas bibliotecas de um Núcleo de Documentação de 

uma universidade federal brasileira. Das vinte e sete bibliotecas pertencentes ao Sistema, a 

pesquisa se ateve às dezessete que se encontram segmentadas geograficamente nos campi 

universitários e em bairros independentes de um único município para não sofrer as 

influências culturais de outras regiões/municípios. Com relação ao fator temporal, o período 

da pesquisa de campo ocorreu de 01 de dezembro de 2009 a 29 de maio de 2010. A 

pesquisadora visitou todas as bibliotecas participantes do estudo. 

 O universo desta pesquisa é composto por servidores pertencentes às seguintes 

categorias funcionais: auxiliares administrativos, assistentes administrativos, bibliotecários 

técnicos e aqueles em cargos de chefia. O quadro de servidores, até maio de 2010, era 

composto de 214 (duzentos e quatorze) servidores. O universo da pesquisa foi de 105 (cento e 

cinco) indivíduos, categorizado por: faixa etária, gênero, escolaridade, cargo, área do 

conhecimento da Biblioteca e tempo de serviço. A amostra deste estudo está representada 

pelos indivíduos que atenderam aos critérios de acessibilidade e disponibilidade durante a 

pesquisa de campo, 67 indivíduos - 63,8% do universo da pesquisa.  

 Foi utilizado um questionário estruturado, com questões fechadas, distribuído 

pessoalmente pela pesquisadora aos servidores. Foi desenvolvido de acordo com o modelo de 

Barrett (2006) e inclui questões que visam à identificação dos valores pessoais e 

organizacionais atuais e ideais, divididos em três formulários com 70 valores em cada um, 

para que de acordo com a percepção das pessoas entrevistadas sejam escolhidos 10 valores 

para cada pergunta/formulário. A técnica utilizada foi direta extensiva. Na primeira parte do 

questionário encontram-se aspectos importantes para definição do perfil da amostra, e na 

segunda parte estão os formulários com as perguntas. O tipo desta pesquisa tem característica 

de entrevista padronizada ou estruturada.   
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 O modelo teórico escolhido possibilitou a construção de questões relacionadas aos 

valores pessoais e organizacionais atuais e os ideais, de acordo com “Os Sete Níveis de 

Consciência Pessoal e Organizacional” (BARRETT, 2006, p.59). Para esta pesquisa foi 

escolhida a ferramenta denominada “Avaliação da Cultura Corporativa e de Equipe” que 

consiste em um instrumento de auditoria dos valores organizacionais, composto de três 

padrões de valores/comportamentos: Valores Pessoais Atuais – os servidores (população 

selecionada) escolheram dez valores que melhor representam quem eles são, ou seja, quais 

são os valores que são mais importantes para eles; Valores Organizacionais Atuais – os 

servidores (população selecionada) escolheram dez valores que melhor descrevem como o 

Sistema de Bibliotecas opera; Valores Organizacionais Ideais – os servidores (população 

selecionada) escolheram os dez valores que acreditam ser essenciais para um alto desempenho 

do Sistema de Bibliotecas. Cada valor nos três padrões é associado a um dos sete níveis de 

consciência organizacional podendo ser positivo ou potencialmente limitador (BARRET, 

2006, p.76). 

 O instrumento de auditoria de valores que faz parte da ferramenta escolhida possui 

índices culturais que serviram para medir a porcentagem dos valores votados pela amostra e 

obter os dados fundamentais para as respostas das questões de estudo: Índice Bem Comum, 

Transformação e Interesse Próprio (BTI) – mede a porcentagem dos valores votados por um 

grupo em particular que estejam situados nos três níveis de consciência; Índice Valores 

Positivos e Potencialmente Limitadores (PL) – mede a proporção dos dez principais valores 

positivos e daqueles potencialmente limitadores; Índice FO – mede a força da cultura. 

(BARRETT, 2006, p.79). 

 A análise dos dados foi feita através do estudo das tabulações e porcentagens 

identificadas nos índices do modelo escolhido assim como pela análise empírica de 

observações da pesquisadora. É uma abordagem qualitativa que tem como campo de 

observação um universo abrangente, mas que tem como fonte de resposta as percepções das 

pessoas entrevistadas. A interpretação dos dados está direcionada aos conceitos apresentados 

nos índices de análise da cultura de Barrett e nas questões de estudo que elucidam as 

conclusões da pesquisa.  

 

5. Resultados 
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Os indivíduos da amostra se encontram em 76% na faixa etária de 41 a 70 anos e 24% 

na faixa de 24 a 40 anos, que se justifica devido ao tempo prolongado que a universidade 

ficou sem abrir concurso público para preencher vagas nas bibliotecas. Os indivíduos mais 

jovens pertencem ao quadro de servidores que provavelmente ingressaram no Núcleo nos 

últimos concursos. A amostra apresenta uma maioria de 79% de indivíduos do sexo feminino.  

Na categoria escolaridade, 54% têm especialização/MBA, 28% - 3º grau, 12% - 2º grau e 6% 

com mestrado. Este resultado demonstra que os servidores e o Núcleo têm valorizado a 

capacitação profissional. Com relação aos cargos, a maioria está concentrada nos 

bibliotecários técnicos, 57%, que denota uma priorização do profissional da informação, 

graduado em biblioteconomia e documentação, para atender às demandas dos usuários nas 

unidades acadêmicas. O resultado sobre o tempo de serviço dos indivíduos demonstra que a 

maioria, 40%, trabalha de 1 a 10 anos e 37% de 11 a 20 anos no Núcleo, diferença percentual 

muito pequena. Apenas 23% está há mais de 20 anos. O perfil desta categoria reflete uma 

diversificação com a maioria atuando no Sistema de 1 a 10 anos. Pode-se considerar um perfil 

capaz de se adequar às mudanças, às transformações necessárias para obter-se uma cultura 

forte e compatível com as políticas de modernização do governo, da universidade e do Núcleo 

por estar há pouco tempo no Sistema. 

Os resultados apresentados nas tabelas seguintes são relativos aos 10 valores mais 

votados por todo o grupo, em ordem decrescente de votos, e o número que representa o nível 

de consciência pessoal ou organizacional segundo Barrett (2006). Os valores considerados 

como limitadores encontram-se evidenciados através da letra L em negrito. 

 Tabela 01 – Valores Pessoais: os dez mais votados – Todo o Grupo 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - TODO O GRUPO 
No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

 1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 35 5 

2. GOSTO DE APRENDER 29 5 

3. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 28 5 

4. SOU RESPONSÁVEL 28 4 

5. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 26 4 

6. BUSCO SATISFAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PLENAS 20 5 

7. GOSTO DE REFLETIR ANTES DE AGIR 20 7 

8. GOSTO DE SER RESPEITADO 20 4 

9. SOU ADAPTÁVEL 20 3 

10. VALORIZO A ESTABILIDADE NO EMPREGO (L) 20 1 

 

Tabela 02 – Valores Organizacionais Atuais: os dez mais votados – Todo o Grupo 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

TODO O GRUPO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS 

DE CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
44 1 
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2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
33 6 

3. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 27 1 

4. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA  25 5 

5. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
24 6 

6. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 24 1 

7. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 22 1 

8. PREOCUPA-SE COM O FUTURO DO SISTEMA 20 1 

9. É CENTRALIZADOR (L) 18 2 

10. VALORIZA O TRABALHO EM EQUIPE 18 6 

 

Tabela 03 – Valores Organizacionais Ideais: os dez mais votados – Todo o Grupo 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

TODO O GRUPO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS 

DE CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 42 5 

2. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
37 3 

3. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 28 6 

4. ATUA COM ÉTICA 24 7 

5. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 22 6 

6. TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 22 7 

7. ESTÁ SEMPRE RENOVANDO E INOVANDO 21 5 

8. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
21 4 

9. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 20 3 

10. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 
19 2 

 

 Segundo a percepção dos respondentes da pesquisa, nos valores pessoais - os três 

primeiros e o sexto - mais votados correspondem ao nível de consciência humana – 

significado - onde as pessoas buscam significado no trabalho, pensam no bem do todo, 

reconhecem a importância de compartilhar e de trabalhar em grupo. O sétimo mais votado 

está no nível - serviço/social – onde o principal foco é o serviço; as pessoas têm visão e se 

preocupam com a ética e o propósito de seu trabalho, fazendo sempre o que for moralmente 

correto. O quarto, quinto e oitavo mais votados estão no nível – transformação - representa a 

auto-realização; as pessoas assumem total responsabilidade pelo modo como as coisas são e 

iniciam uma busca por significado, suas visões e missões pessoais. Neste nível, as pessoas dão 

importância aos valores que as conduzem às tomadas de decisão. No nível inferior, foram 

escolhidos valores nos níveis l – sobrevivência - valorizo a estabilidade no emprego - que 

pode ser considerado como capaz de estagnar o desenvolvimento dos servidores e causar 

acomodação em termos de visão de futuro, segundo a literatura – e auto-estima - as pessoas 

temem a mudança por causa do impacto que ela pode ter em seu status, porém adaptam-se ao 

ambiente de trabalho devido à necessidade de conquistar posição e respeito. 
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 Nos valores organizacionais atuais percebidos pelo grupo, os valores mais votados em 

primeiro, terceiro, sexto, sétimo e oitavo lugares estão no nível de consciência organizacional 

– sobrevivência - onde as organizações têm insegurança com relação ao futuro e, 

conseqüentemente, são controladoras. Porém, em segundo, quinto e décimo lugares, os 

valores estão no nível – Comunidade – é o nível da conexão externa, mas também o nível 

onde as organizações buscam apoiar os funcionários a encontrar a realização pessoal no 

trabalho; além de se preocupar com as necessidades físicas, emocionais, mentais e espirituais. 

O quarto valor mais votado está no nível – organização – existe uma preocupação em 

desenvolver uma cultura positiva que incentive as pessoas a realizarem-se em suas 

necessidades, sendo encorajadas a aumentar a produtividade e a criatividade pessoais.  O nono  

mais votado está no nível – relacionamento - as organizações não estão interessadas em dar 

aos seus pares, o que eles pensam que receberão, são fortes em tradição e imagem e fracas na 

flexibilidade e na iniciativa. Apenas quatro valores estão no nível bem comum e nenhum no 

nível transformação, nível altamente importante para a organização em termos de aptidão para 

mudanças.  

O resultado mostra um desalinhamento entre os valores pessoais e os organizacionais 

atuais o que limita a capacidade do Núcleo de ter sucesso. Para crescer e se desenvolver deve 

mudar para um nível mais alto de consciência. Os cinco valores no nível sobrevivência 

demonstram que a organização preocupa-se com o futuro, com os regulamentos, é 

controladora e conservadora. 

 Os valores organizacionais ideais, escolhidos pelo grupo, demonstram que existe o 

desejo de que a comunicação do Sistema de Bibliotecas seja mais aberta e transparente; que as 

pessoas possam participar nas decisões, que sejam estimuladas a envolverem-se e 

comprometerem-se nos processos; que sejam valorizados seus potenciais profissionais e que 

sejam reconhecidas como peças importantes para o cumprimento da missão. A maioria dos 

valores está nos níveis de transformação e bem comum, confirmando um alinhamento parcial 

entre os valores pessoais e os ideais para o Sistema. Os resultados mostram desalinhamento 

entre os valores pessoais e organizacionais. De acordo com a análise da apresentação dos 

valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais, a seguir está o diagrama 

adaptado de Barrett (2006) seguido das análises pertinentes. 

                         Pessoais               Organizacionais Atuais   Organizacionais Ideais 
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 Figura 03 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais                             

identificados nos sete níveis de consciência humana de todo o grupo. 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

 Os círculos claros representam os valores positivos e os escuros potencialmente 

limitadores. Os indivíduos da amostra escolheram valores pessoais positivos em sua maioria 

nos níveis de consciência superiores, de transformação ao estágio bem comum. Foram 

escolhidos três valores no estágio de transformação - altamente importantes para que haja uma 

possibilidade de renovação. Este estágio demonstra que o grupo está pronto para participar e 

se responsabilizar pelos processos gerenciais voltados para as mudanças.  Para a organização 

atual foram escolhidos valores nos níveis superiores um valor no nível – organização - que 

corresponde à conexão interna, de organizações que buscam desenvolver uma cultura positiva 

que incentiva a realização do funcionário. No nível – comunidade – foram escolhidos três 

valores que mostram um Sistema que se preocupa com desempenho dos servidores. No nível 

inferior foram escolhidos valores limitadores nos níveis de relacionamento e de 

sobrevivência. 

Observa-se que não existe alinhamento entre os valores pessoais e os organizacionais 

atuais do Sistema como um todo. Os valores organizacionais ideais para os respondentes estão 

concentrados em sua maioria nos níveis superiores, do nível transformação ao estágio bem 

comum. No nível inferior foram escolhidos três valores: um valor em relacionamento e dois 

em auto-estima. Observa-se na figura acima que todos os valores escolhidos como ideais são 

positivos para o desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada para valores que 

levem a organização para um futuro de modernização e consciência da responsabilidade nos 

níveis, pessoal, organizacional e social. 

 Os resultados mostram que os indivíduos que responderam à pesquisa optaram por 

valores predominantemente voltados para o bem comum, com mais da metade dos votos: 

54%. Os valores organizacionais atuais, de acordo com a percepção do grupo estão nos níveis 
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de consciência de interesse próprio, com 54% dos votos. Este resultado traduz um 

desalinhamento entre os valores culturais pessoais e organizacionais significativo. Para os 

entrevistados, a organização possui valores predominantes no nível um – sobrevivência – com 

valores relacionados aos aspectos financeiros, o controle, as regras e normas, a tradição e o 

conservadorismo. Porém, 7% dos votos demonstram que o grupo acredita que a organização 

se interessa em ter bons relacionamentos, apesar de valores como obediência e centralização 

na gestão estarem entre os valores deste nível; 10% acreditam no desenvolvimento de uma 

cultura positiva que se concentra nos servidores e 29% acreditam na organização com 

potencial para a consciência comunitária, que se preocupa com a equipe e em fazer alianças 

estratégicas. 

 Os valores ideais para o grupo estão com 63% dos votos nos níveis de consciência 

relacionados ao bem comum, o que demonstra um alinhamento com os valores pessoais.  Este 

item refere-se aos valores que o grupo deseja que a organização tenha ou desenvolva. A 

prevalência dos valores está no nível cinco de consciência organizacional. Este resultado está 

coerente com o resultado dos valores pessoais. O grupo espera que a organização, o Sistema 

de Bibliotecas, venha a ter uma comunicação aberta e transparente, valorize a integração, a 

gestão do conhecimento, a criatividade, a confiança, a inovação e que valorize os servidores 

como pessoas fundamentais para a visibilidade do Sistema.  

 Os resultados do índice BTI apresentam uma prevalência de valores pessoais no bem 

comum, resultado altamente positivo para a cultura organizacional do estudo. Os valores 

organizacionais atuais apresentam uma prevalência no estágio de consciência de interesse 

próprio, resultado negativo por mostrar uma necessidade de se reavaliar a cultura 

organizacional. Os valores organizacionais ideais estão concentrados no bem comum, com 

63% dos votos, o que representa um alinhamento com os valores pessoais e desalinhamento 

com os organizacionais atuais. São apresentados na tabela abaixo, os resultados dos índices 

culturais da teoria de Barrett. 

         Tabela 04 – Índices - BTI, PL e FO – Todo o Grupo 

PESSOAIS ORGANIZACIONAIS 

ATUAIS 

ORGANIZACIONAIS 

IDEAIS 

BTI=54-30-16 BTI=39-0-61 BTI=63-8-29 

PL=10-1 PL=5-5 PL=10-0 

FO=36,7% FO=38,1% FO =38,1% 

  

 O índice BTI referente aos valores pessoais - BTI (54-30-16) e o dos valores 

organizacionais ideais - BTI (63-8-29) estão fortemente focalizados no bem comum e 
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parcialmente alinhados. Os valores organizacionais atuais, porém, estão focalizados no 

interesse próprio - BTI (39-0-61). Observa-se que a organização está atualmente focada no 

nível considerado inferior, interesse próprio, com 61% dos valores neste estágio. Entretanto, 

os valores organizacionais ideais, de acordo com o desejo do grupo, estão com 63% dos 

valores no estágio bem comum, que demonstra uma falta de alinhamento entre os valores 

organizacionais atuais e os ideais. Este resultado do índice BTI demonstra que o grupo pode 

estar buscando uma mudança significativa da organização no que tange aos seus valores 

culturais. 

 No estágio bem comum, o índice BTI encontra-se em relação aos valores pessoais com 

54% contra 39% da organização atual e 63% nos valores ideais. Percebe-se um alinhamento 

parcial para este estágio nos valores pessoais e ideais e uma falta de alinhamento dos pessoais 

para a organização atual, apesar da diferença de apenas 15%. No estágio Transformação os 

valores pessoais estão com 30%, altamente positivo contra zero na organização atual, porém 

8% nos valores ideais. Este resultado reflete um desalinhamento muito forte. Este estágio é 

considerado por Barrett como ponto de partida para uma mudança de valores com vistas à 

construção de uma coesão organizacional, saindo do estágio de interesse próprio para o bem 

comum. No estágio interesse próprio os valores pessoais estão com um índice de 16% contra 

61% da organização atual e 29% sobre o que as pessoas consideram como ideais. Neste 

estágio percebe-se um desalinhamento significativo que pode ser considerado preocupante, 

pois os valores deste estágio são considerados como inferiores (BARRETT, 2006, p.69-70). 

 O índice PL demonstra que a proporção dos principais valores positivos e os 

limitadores para os valores pessoais e os organizacionais ideais é altamente positiva e os 

valores são compatíveis. Entretanto, os valores organizacionais atuais apresentam índice PL 

altamente limitador. O único valor limitador para os valores pessoais é: valorizo a estabilidade 

no emprego, considerado como um valor que pode gerar acomodação e outros problemas para 

os RH, afetando o desenvolvimento de uma cultura voltada para o futuro. 

 Os valores limitadores escolhidos para a organização atual referem-se a falhas de 

integração e comunicação do Sistema, controle da informação, valorização de regras e 

normas, gestão conservadora e centralizadora. Em contrapartida, foram votados valores 

positivos como a valorização do treinamento e da capacitação/qualificação dos servidores.  

 O índice FO apresenta um resultado para os três tipos de valores em níveis abaixo de 

40%, mas que representa uma cultura que está em processo de desenvolvimento e 

fortalecimento. 
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6. Conclusões 

 Os resultados mostram que existem diferenças entre os valores pessoais e 

organizacionais escolhidos. Os valores pessoais identificados demonstram que os servidores 

entrevistados têm como objetivo a auto-realização, o desejo de assumir responsabilidade, não 

somente em suas atividades cotidianas nas bibliotecas, mas também com a gestão do Sistema.  

 Foram escolhidos valores que são característicos de grupos que dão importância às 

organizações, que apóiam o desenvolvimento do conhecimento e que possuem forte senso de 

integridade e responsabilidade. Esses aspectos indicam que tem ocorrido uma mudança na 

postura profissional dos servidores ao longo dos últimos anos. A imagem distorcida que parte 

da sociedade desenvolveu sobre os servidores públicos não se confirma com os resultados 

apresentados neste estudo de caso.  O único valor considerado limitador escolhido pelo grupo 

se refere à estabilidade no emprego, que pode ser considerada negativa e/ou positiva, pois 

revela um aspecto importante para a motivação dos servidores públicos: o sentimento de 

pertencer a um grupo seleto de trabalhadores, que possuem garantia no emprego.  

  Os valores que os servidores entrevistados escolheram, para retratar como o Sistema 

de Bibliotecas opera atualmente, indicam que existe uma preocupação com alguns elementos 

que podem limitar o Núcleo em termos de evolução. O estudo de caso indicou percepções 

negativas e positivas. A percepção negativa está evidenciada através dos valores relacionados 

a problemas de integração e comunicação do Sistema, ao controle da informação, à 

valorização de regras e normas, gestão conservadora e centralizadora. Existe, porém, uma 

visão positiva que mostra um Sistema de Bibliotecas preocupado com o 

desenvolvimento/crescimento dos servidores, valorizando o treinamento e a capacitação. 

Outros aspectos positivos como a busca por eficiência operacional e no atendimento aos 

usuários e a valorização do trabalho em equipe são valores representativos que poderão 

consolidar o Sistema no futuro. 

 Esta pesquisa indicou que o Sistema de Bibliotecas está vivenciando uma fase de 

insegurança com relação ao seu futuro, que pode estar provocando ênfase no controle e 

dificuldades para formar alianças estratégicas. Um fator negativo observado nos resultados da 

pesquisa é que os indivíduos não escolheram valores do estágio transformação para a gestão 

atual, ou seja, valores que funcionariam como facilitadores para criar a coesão organizacional 

e mudar seus sistemas de crenças. Os valores escolhidos pela amostra como ideais para o 
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Sistema sinalizam o desejo do grupo para que o mesmo tenha uma comunicação aberta e 

transparente, que valorize a participação dos servidores nas decisões e planejamentos além da 

satisfação dos usuários. Essa idealização indica que os servidores entrevistados acreditam na 

transformação e na real possibilidade de se ter uma gestão voltada não somente para a 

qualidade do atendimento, mas também para a integração, transparência e valorização das 

pessoas. 

 Como os valores pessoais, organizacionais atuais e os ideais estão concentrados em 

estágios diferentes neste estudo de caso, verifica-se que há desalinhamento entre eles. A 

cultura organizacional do Sistema de Bibliotecas está caracterizada como predominante ao 

interesse próprio, o que pode acarretar dificuldades para implantar de forma efetiva as 

mudanças necessárias de modernização dos processos de gestão. A pesquisa indicou que 

existe uma relação entre os valores positivos e os limitadores para o Sistema de Bibliotecas 

desequilibrada.  

  Foram identificados no estudo valores característicos de traços da cultura brasileira, 

presentes nas culturas das organizações públicas. Estes traços podem estar afetando 

negativamente o desempenho dos servidores. Como os valores organizacionais atuais 

encontram-se prevalentes no estágio inferior de consciência de acordo com a metodologia 

adotada, percebe-se que existe uma relação com alguns traços da cultura nacional como: 

individualismo, coletivismo e distância do poder, aceitação de regras e normas, concentração 

de poder, personalismo, paternalismo e hierarquia. O estudo identificou alinhamento entre a 

categoria de chefes das bibliotecas com os valores do Sistema atual que pode estar 

relacionado à impunidade e ao personalismo, traços da cultura nacional. O alinhamento de 

valores, neste caso, pode estar afetando o Sistema de Bibliotecas, pois não existe qualquer 

tipo de punição para os gestores que não apresentem desempenho satisfatório, além dos 

mesmos terem suas posições de poder fortalecidas.  Pode-se, através destas observações, 

concluir que alguns valores considerados limitadores encontrados na organização estudada, 

segundo a percepção dos indivíduos, sofrem a influência de alguns traços da cultura nacional. 

 Com relação à força ou fragilidade da cultura do Sistema de Bibliotecas, os resultados 

obtidos demonstram que ela está fraca, com possibilidades de mudança, devido à força 

cultural das categorias participantes do estudo. Pode ser considerada uma cultura em processo 

de desenvolvimento e fortalecimento. 

 A questão investigativa do estudo diz respeito à interferência no Sistema de 

Bibliotecas de alguns valores pessoais e/ou organizacionais dos servidores entrevistados.  A 
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pesquisadora durante as visitas às bibliotecas observou que existe no Sistema uma pluralidade 

cultural, evidenciada através das características que indicam que a estrutura é heterogênea e 

que existem diferenças relacionadas aos recursos de infra-estrutura consideráveis. 

 Observa-se que os resultados referentes aos índices de prevalência cultural de valores 

pessoais e organizacionais atuais demonstram que a cultura organizacional do Sistema de 

Bibliotecas apresenta claro desalinhamento entre os valores pessoais e organizacionais atuais 

apresentados no estudo. Os valores organizacionais ideais escolhidos pelos indivíduos 

entrevistados demonstram que existe um alinhamento parcial com os valores pessoais. O 

grupo, por possuir concentração de valores voltados para os altos níveis de consciência, 

idealiza que o Sistema de Bibliotecas corresponda às expectativas da comunidade, dos 

servidores, usuários, da instituição e da sociedade.  
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