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 “A forma como as coisas são feitas em uma empresa é mais uma 

questão cultural do que técnica, uma vez que a cultura organizacional 

determina a aceitabilidade das decisões técnicas” (Edgar H. Schein). 



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, segmentados por todo o grupo e 

por categorizações demográficas. 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.   

 

Palavras-chave: Cultura organizacional. Valores organizacionais. Alinhamento de valores. 

Bibliotecas universitárias. Servidores públicos. 

 



ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to identify whether there is an alignment of present 

personal and organizational values realized by the technical administrative servers of a 

university libraries system belonging to a Federal University in order to give subsidies to 

directors and managers in their management processes aiming the future of the system. The 

investigative question tried to understand up to what level some personal and/or 

organizational values of the inquired servers interfere in the organizational culture of the 

evaluated institution. For this research the Barrett theoretical referential (2006) was selected, 

which model presents Levels of Organizational Conscience based on Maslow hierarchy of 

needs (1954). The research methodology is based on a qualitative research, uses a case study 

approach, which applied a questionnaire to 105 persons.  Replied to the research 63.8 % (sixty 

three dot eight percent) of the universe, i.e., it were obtained answers from 67 servers. The 

results identified the main personal and organizational values, as per the sample perception, 

segmented by the whole group and by demographic categories. The results evaluation 

indicates that the present libraries values are not aligned with the inquired servants personal 

values and that there is an unbalanced list of positive and potentially limiting values of 

conscience levels. 

 

Keywords: Organizational culture. Organizational values. Values alignment. University 

libraries. Public servers. 
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I INTRODUÇÃO 

 

 
O bem-estar emocional de uma organização é determinado por seu grau de 

associação interna e externa. Coesão, cooperação, parceria, alianças estratégicas, 

envolvimento comunitário e responsabilidade social são os tipos de indicadores que 

são usados para medir a saúde espiritual. Associação interna ocorre em organizações 

com fortes culturas voltadas para valores (BARRETT, 2006, p.24).  

 

 Questões culturais de servidores públicos federais e o entendimento que eles têm com 

relação às lacunas existentes nas suas inter-relações, social, pessoal e organizacional, 

requerem estudos que proporcionem reflexões sobre os valores organizacionais vigentes e os 

desejados para o futuro. Questões relativas ao alinhamento dos valores pessoais e os valores 

organizacionais podem desencadear respostas que aumentem ou melhorem a motivação dos 

servidores para cumprir suas missões.   

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Organizações de sucesso no século XXI serão aquelas que souberem como 

transformar cada emprego numa missão. Elas estarão trabalhando com estruturas 

organizacionais flexíveis de forma livre que valorizam a participação e capacitam as 

pessoas a pensar (BARRETT, 2006, p.56).  

 

 

 As transformações que a sociedade vem passando têm impulsionado as organizações a 

modificar suas concepções e entendimentos sobre o papel das pessoas na qualidade dos 

serviços e produtos desenvolvidos. Por outro lado, as pessoas também estão acompanhando 

essas mudanças, alterando suas concepções sobre o papel que o trabalho tem em suas vidas 

(BERGAMINI, 1997). Compreender o tema cultura organizacional e os aspectos culturais das 

organizações públicas pode influenciar positivamente o comportamento das pessoas no 

trabalho. A participação das pessoas no desenvolvimento operacional e intelectual nas 

diversas áreas produtivas das organizações tem sido incentivada e valorizada por gestores 

públicos preocupados em modernizar seus processos de trabalho.  

 Em virtude das organizações públicas possuírem características peculiares, algumas 

instituições, como as de ensino superior, têm enfrentado dificuldades para implantar e/ou 

manter uma política de recursos humanos (RH) que priorize a valorização das pessoas e as 

estimule a participar dos diversos segmentos dos serviços. Estas organizações podem 

contribuir 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. Investimentos 
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em programas e ou políticas que visem proporcionar atitudes positivas, melhorias do 

desempenho e a integração e comunicação dos servidores públicos poderiam dar uma 

dimensão mais adequada às tomadas de decisões estratégicas e redimensionar o significado 

que o trabalho tem em suas vidas.  

 Esta pesquisa aborda questões da cultura organizacional relacionadas aos valores, 

pessoais e organizacionais. Existem diferenças sutis, mas que podem representar dificuldades 

nos sistemas de gestão das organizações em geral.  

 Os valores pessoais podem ter relação com o significado que o trabalho tem para as 

pessoas, as concepções apreendidas e os vínculos formados na organização. As abordagens 

sistêmicas sobre a influência que a cultura organizacional exerce sobre a motivação humana 

podem contribuir para que os pesquisadores descubram um mundo de valores e significados 

que possibilitem um entendimento mais apurado da relação dos trabalhadores com as 

organizações e sobre o alinhamento de valores pessoais e organizacionais. 

  Os valores organizacionais são fundamentais para que as pessoas envolvidas nos 

ambientes de trabalho percebam que a organização se preocupa com o bem coletivo, com os 

valores inerentes à transformação, ou seja, a inovação e o incentivo para as mudanças que 

visem o aprimoramento dos processos de trabalho. Para que estes valores aconteçam nas 

organizações, é necessário que haja um alinhamento entre os valores pessoais e os 

organizacionais. Os valores organizacionais, porém são abstratos, difíceis de serem avaliados, 

pois estão relacionados com os princípios, regras e ações das organizações.  

 

1.2 O PROBLEMA 

 

 “O maior risco em se trabalhar com a cultura é o de supersimplificá-la e perder várias 

facetas básicas importantes: a cultura é profunda [...] a cultura é ampla [...] a cultura é estável 

(SCHEIN, 1999, p.40). 

 

1.2.1 Aspectos Contextuais do Problema  

 

 Atualmente, os modelos gerenciais possuem características condizentes com a 

globalização da economia, aceleração das inovações tecnológicas, maiores níveis de exigência 

dos consumidores e da consciência da relevância dos serviços públicos. O grande desafio das 

organizações públicas é manterem-se de forma adequada neste ambiente tão competitivo e 

dinâmico (ANDRADE, 2004). O ritmo cada vez maior de mudanças, adaptações e 



 

 

22 

crescimento no ambiente de trabalho destas instituições está claramente ligado ao tempo com 

que a tecnologia e a informação se processam e são requeridas (ARIDE, 2006). Para estarem 

aptas a competir, devem direcionar seus esforços para que os RH sejam comprometidos com 

as suas funções profissionais.  

 É nesse cenário que surge a necessidade de uma compreensão mais profunda e mais 

rica a respeito daquilo de que se necessita saber sobre a complexidade e sutileza do 

comportamento motivacional (BERGAMINI, 1997). Tamayo (1993) acredita que cabe à 

organização motivar as pessoas para a obtenção de metas e objetivos de modernização e 

influenciar o clima organizacional e a tomada de decisões.  

 Existem algumas diferenças culturais nas organizações privadas e nas públicas que 

podem causar problemas estratégicos e aspectos relacionados às metas das organizações. As 

organizações privadas são mais voltadas à lucratividade e produtividade; as públicas possuem 

modelos gerenciais específicos que dependem de suas áreas de atuação e do tipo de prestação 

de serviços que são em sua maioria intangíveis, além de seguirem as políticas governamentais 

vigentes.  

 As organizações em geral possuem valores, sentimentos, crenças e características 

próprias que, segundo Souza (2006), podem influenciar as atitudes e o comportamento das 

pessoas no trabalho. Pereira (2005, p.40), entretanto, acredita que os valores que orientam as 

pessoas são difíceis de definir, “[...] residem, de forma íntima, no centro de quem realmente 

são as pessoas. [...] O alinhamento de valores acontece então, quando os valores e 

comportamentos da organização ressoam nos valores dos empregados”.  

 As pessoas ingressam nas organizações com expectativas de satisfazerem 

necessidades, como as necessidades de afiliação - de sentirem-se como parte de um grupo 

social, de se realizarem profissionalmente, satisfazerem as necessidades básicas de segurança, 

ter salários compatíveis com a sobrevivência e outros.  A subjetividade de cada um, suas 

motivações, seus interesses, seus valores e singularidades podem contribuir e/ou afetar todo o 

grupo de trabalho e, assim, provocar uma absorção de valores e necessidades. 

 A política de RH 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 
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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. 

  

1.2.2 Definição do problema 

 

 Kanaane (1994) esclarece que uma organização congrega fatores estruturais que 

correspondem às relações de poder e autoridade nos respectivos níveis hierárquicos de 

funcionamento dos subsistemas que interagem entre si, dando forma e conteúdo aos processos 

existentes. Através de relatos informais, os gestores públicos têm se queixado de que existem 

servidores que trabalham desmotivados e sem comprometimento com os objetivos da 

organização e que se encontram aquém das expectativas. Esta falta de comprometimento pode 

afetar não somente os gestores e a instituição, mas também provocar nos servidores 

sentimentos de insatisfação e desânimo, afetando a saúde e a disposição para o trabalho. Estes 

efeitos podem causar ainda mais problemas para as organizações como ausências por licença 

médica e até mesmo conflitos internos devido aos problemas psíquicos dos servidores 

insatisfeitos. Cabe ressaltar que estas ausências por doença têm um alto custo financeiro para 

as instituições públicas, inclusive com contratações de terceirizados para suprirem a falta dos 

servidores licenciados.   

 Os servidores lotados em bibliotecas universitárias públicas têm demonstrado, por 

relatos informais, insatisfação com relação aos salários, a falta de reconhecimento, a 

sobrecarga de serviço, problemas com RH, a falta de realização profissional e outros. Este 

quadro de descontentamento pode ser decorrente de questões relacionadas à cultura brasileira. 

Em sistemas de bibliotecas universitárias onde a comunicação e interação podem ser frágeis, 

os processos tendem a sofrer dicotomias que podem ser negativas para o alcance de metas. 

Borges (2004) em pesquisa empírica numa biblioteca universitária apresentou a seguinte 

conclusão: 

A fragilidade cultural focalizada na dispersão do que se define como ideal para o 

trabalho e para a organização pontua principalmente, que se o caminho a seguir está 

claro para a cúpula da organização, o mesmo não acontece com os demais 

participantes. 

 Para que sejam implantadas na prática estratégias e metas organizacionais em sistemas 

de bibliotecas universitárias públicas, é necessário que se tenha RH que estejam envolvidos, 

comprometidos e engajados com o trabalho. A participação nos processos de produção de 

serviços ou produtos pode estar dependendo de alguns fatores de incentivo, como a 
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valorização dos potenciais profissionais e outros tipos de reconhecimento. Estes fatores são 

inerentes aos valores organizacionais, mas para que os servidores percebam, de forma clara, 

se estão sendo valorizados ou não, é importante que se analise se existe um alinhamento dos 

valores pessoais com os da organização, ou seja, se o trabalho desenvolvido tem significado 

para os servidores e para a organização. 

  Este estudo pretende identificar quais valores promovem um senso de direção comum 

para todos os empregados e para a organização, que solidifiquem crenças compartilhadas 

coletivamente. (JUNQUILHO, 2002).  

 De acordo com as concepções de Martin; Frost (2004) a cultura organizacional pode 

ser evidenciada como integrada, diferenciada ou fragmentada. Estes autores propõem que as 

pesquisas sobre este tema sejam construídas a partir de diferentes enfoques. A estrutura das 

universidades brasileiras é composta por comunidades que possuem perfis humanos e 

profissionais diferentes, atitudes e comportamentos subjetivos que emanam dos subsistemas 

onde atuam. Apesar de algumas organizações públicas discursarem sobre a valorização dos 

RH, promoverem iniciativas como o envio de cartões com palavras elogiosas para seus 

servidores em datas festivas, como o dia do servidor público e outras iniciativas, na prática, 

tratam seus servidores como meros recursos, dependendo da situação e do momento vivido. 

    De acordo com estudos sobre valores organizacionais, servidores alinhados com a 

missão da organização tendem a ter mais comprometimento com a qualidade dos serviços e 

com os valores da organização. A pesquisa sobre cultura organizacional de autoria de Saraiva 

(2002) conceitua este tema como o universo de pressupostos, crenças e valores 

compartilhados pelos membros da organização. A citação seguinte é o relato de um servidor 

público apresentado em sua pesquisa “Cultura Organizacional em Ambiente Burocrático”: 

O servidor público, após anos de trabalho, vai ficando muito bitolado, sem 

motivação, sem perspectiva. A pessoa perde a vontade de trabalhar, é levada a tomar 

uma atitude passiva diante do seu trabalho. Chega ao ponto de nem querer mais ir ao 

trabalho, tamanha a falta de estímulo. 

 

 Como explicar tanta apatia apesar dos esforços dos gestores públicos, apesar das 

inovações implantadas na esfera pública? Ainda na pesquisa de Saraiva (2002) os seguintes 

relatos falam das incertezas em relação às inovações e a imagem do servidor público e sua 

motivação: 

A inovação deve ser procurada de acordo com a necessidade, porque muitos 

servidores não sabem lidar com o novo. Nem tudo que é novo é bom, e nem tudo 

que é velho é descartável. Muitas pessoas inventam certas soluções que são muito 

piores do que os problemas que as estimularam. Você deve inovar no lugar que 

precisa. 
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Nenhum funcionário público tem valor nem para o governo, nem para o próprio 

público. Não se dá o devido valor ao funcionário. Ele é visto de uma forma 

totalmente distorcida pela sociedade. 

 

 Os servidores públicos precisam ser mais valorizados para que recuperem a motivação 

perdida ao longo de anos de massacre de sua imagem, como diz Saraiva (2002, grifo do 

autor): “Tal valorização passa não apenas por incentivos financeiros, mas também (e talvez 

principalmente por) incentivos simbólicos, ferramentas úteis na restauração da auto-imagem 

funcional”. Sobre essa questão da valorização, Vieira (2007, grifo do autor) fala da relevância 

das políticas de RH das organizações modernas, que devem trabalhar para mudar o discurso 

de que “as pessoas são importantes”. Para ele é necessário que a alta administração e a área de 

RH implantem ações que contribuam para motivar e estimular as pessoas para o trabalho. 

  

1.2.3 Questão investigativa 

 

       Segundo Mintzberg (1999), a força da cultura na gestão empresarial é clara. A 

questão investigativa desta pesquisa busca delinear um aspecto considerado por vários 

pesquisadores como influente no comprometimento de pessoas no trabalho: a cultura 

organizacional com foco nos valores que podem enfraquecer ou fortalecer as organizações 

tanto públicas quanto privadas. Na abordagem aqui proposta, a cultura terá como suporte de 

entendimento os valores organizacionais que, segundo Deal; Kennedy (1999) são elementos 

da cultura que podem afetar o desempenho das pessoas na organização, onde as pessoas 

desenvolvem suas atividades profissionais e colocam seus valores pessoais de forma a 

interagir com o grupo, como mostra a figura 01 abaixo: 

 

 Figura 01 – Camadas da Cultura Organizacional por DEAL, T.; KENNEDY, A. 

 Fonte: Deal, T.; Kennedy, A. (1999) 

 

 Partindo dos pressupostos acima descritos, a questão investigativa é: o alinhamento de  

valores pessoais e organizacionais dos servidores investigados interferem na implementação 

das metas de modernização da gestão pública do Governo Federal, mais especificamente, da 

cultura organizacional da instituição estudada?  
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1.3 OBJETIVOS E QUESTÕES DE ESTUDO  

 

 1.3.1 Objetivo Geral 

 

 O Objetivo geral desta pesquisa é 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. 

     

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar os dez principais valores pessoais, organizacionais atuais e os ideais, de acordo 

com a percepção do grupo de servidores entrevistados, como um todo e por categorização.  

2. Avaliar se existe alinhamento entre os valores pessoais e organizacionais identificados, de 

acordo com os níveis de consciência da metodologia de Barrett (2006). 

3. Identificar os valores positivos e os limitadores para a gestão da organização, de acordo 

com os estágios de consciência da metodologia de Barrett (2006). 

4. Avaliar em qual estágio de consciência da metodologia de Barrett (2006) a cultura 

organizacional do Sistema de Bibliotecas está focada, se no interesse próprio, na 

transformação ou no bem comum, assim como o nível da força cultural a fim de avaliar as 

tendências para o futuro. 

 

1.3.3 Questões de Estudo 

 

 Para colaborar com o aprofundamento da pesquisa e clarificar as respostas aos 

objetivos específicos e à questão problema foram selecionadas algumas questões de estudo: 

 Quais são as diferenças e semelhanças entre os dez principais valores pessoais e 

organizacionais escolhidos pelas categorias?  

 Qual a relação entre a cultura organizacional do Sistema de Bibliotecas, caracterizada 

neste estudo como predominante ao interesse próprio, à transformação ou ao bem 

comum, e a implantação das mudanças necessárias de modernização dos processos de 

trabalho? 

 Quais os valores positivos e limitadores do Sistema de Bibliotecas que dificultam ou 

facilitam a integração, comunicação e/ou desempenho dos servidores? 
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 Existe relação entre os principais valores pessoais e organizacionais do Sistema de 

Bibliotecas com os traços da cultura nacional? 

 A cultura organizacional pode ser considerada forte ou fraca, dependendo da relação 

entre os valores pessoais e organizacionais escolhidos com o total de valores votados 

na pesquisa, segundo o modelo de Barrett (2006). A cultura organizacional do Sistema 

de Bibliotecas possui valores com foco na fraqueza ou na força cultural?   

 

1.4. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

1.4.1 Justificativa 

 

 Estudar a cultura organizacional de um Sistema de Bibliotecas universitárias públicas 

pode resultar em explicações, com fundamento científico, de algumas questões sobre os 

valores dos servidores e da organização. Este tipo de biblioteca possui normas e políticas que 

podem não ser suficientes para adequar os valores dos servidores em suas situações de 

trabalho. Entender se existem valores pessoais e organizacionais que afetam o ambiente de 

trabalho das bibliotecas pode desencadear uma análise realista das atitudes laborais e 

contribuir para que haja uma possibilidade de mudança efetiva de paradigmas da cultura de 

Sistemas de Bibliotecas públicas. Os resultados desta pesquisa podem apresentar desafios 

repletos de possibilidades para servidores públicos e suscitar o início de uma reflexão sobre os 

processos estratégicos, além de ser uma oportunidade de conhecer as expectativas dos 

servidores com relação aos valores organizacionais. Este instrumento de reflexão pode 

desencadear e descortinar uma visão de futuro promissor para sistemas de bibliotecas 

universitárias.  

 

 

 1.4.2 Relevância 

 

 O conhecimento científico, segundo Lakatos (1993), possui hipóteses que são 

conhecidas através da experiência e não apenas pela razão, é sistemático, apresenta teorias e 

“possui a característica de verificabilidade, a tal ponto que as afirmações (hipóteses) que não 

podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência”.   

 Esta pesquisa está relacionada com a gestão de pessoas de um Sistema de Bibliotecas 

públicas, de acordo com o modelo teórico adotado para o estudo da cultura organizacional que 



 

 

28 

se fundamenta na correspondência entre as necessidades humanas e a motivação pessoal 

(BARRETT, 2006, p.47). 

  A gestão de pessoas no serviço público, segundo Carr; Littman (1998) ainda está 

muito vinculada ao paradigma mecanicista, tendo absorvido pouco do paradigma holístico, 

que abrange muito mais profundamente as áreas de atuação humana. Contribuir com uma 

pesquisa acadêmica que objetiva minimizar algumas dificuldades enfrentadas por servidores 

públicos em atender às demandas de suas instituições, pode representar para a pesquisa 

científica mais um referencial para as questões relacionadas às organizações públicas, em 

especial aos Sistemas de Bibliotecas universitárias públicas federais.                

          Entre vários aspectos objetivos e subjetivos do comprometimento de pessoas no 

trabalho, a correlação da cultura organizacional com o desempenho tem sido estudada nas 

organizações, em várias áreas do mercado de trabalho e na sociedade em geral. A produção 

acadêmica sobre os valores organizacionais, porém, necessita de mais contribuições, pois 

alguns fundamentos precisam ser revistos, devido às transformações profundas que as 

organizações estão vivenciando que incluem as concepções e os entendimentos dos papéis 

que as pessoas exercem para a qualidade dos serviços e produtos desenvolvidos.  

 Segundo Tamayo (2005, cap.6, parte II), “a teoria relativa ao impacto dos valores 

pessoais sobre o comportamento é bastante sólida e tem ao seu favor a confirmação 

proveniente de numerosas pesquisas empíricas”.  A relação dos valores organizacionais com o 

cumprimento da missão da organização e com o alinhamento de valores pessoais e 

organizacionais ainda necessita de estudos, pois o levantamento bibliográfico deste estudo 

mostrou que há uma carência de pesquisas acadêmicas nesta área.  Existem carências também 

sobre a correlação que existe entre a cultura nacional brasileira e as culturas destas 

instituições, além de contribuições de métodos e trabalhos acadêmicos que tratam de sistemas 

de gestão voltados à biblioteconomia e ciência da informação. 

 Segundo Schein (1999, p.45), “para ser bem-sucedida em sua missão, sobreviver e 

crescer, uma empresa deve satisfazer o que os vários ambientes demandam e oferecem”.  Para 

que sejam alcançadas as metas estabelecidas pelas organizações públicas é preciso que haja 

uma integração entre as áreas internas e externas, além de um alinhamento entre os valores 

pessoais e organizacionais. É importante que seja identificado qual o melhor direcionamento 

estratégico para que haja um entendimento de como conduzir algumas questões relacionadas a 

este tipo de organização e resolver a ambigüidade da teoria e da prática do discurso dos 

servidores de um Sistema de Bibliotecas Universitárias.     
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 A literatura pesquisada mostrou que existem trabalhos relacionados às bibliotecas 

universitárias, como: a qualidade de serviços e produtos oferecidos; estudos das necessidades 

e demandas dos usuários; a forma como os profissionais devem trabalhar para atender aos 

usuários com eficiência e presteza; procedimentos técnicos de tratamento e transferência da 

informação e outros. Encontram-se, também, trabalhos sobre competências, treinamento e 

atitudes em relação ao trabalho para atingir metas de eficácia, respondendo às demandas de 

um universo de biblioteca moderno, com novos desafios tanto de inovação tecnológica como 

de novos serviços inerentes à globalização e aos meios acadêmicos. Estes estudos têm 

facilitado o trabalho de bibliotecários gestores e aberto o canal de comunicação das equipes 

das bibliotecas com os usuários, contribuindo para a melhoria dos serviços e produtos 

oferecidos. 

  Os gestores de bibliotecas universitárias, em geral, são bibliotecários que durante sua 

graduação não tiveram informação ou, talvez, informação insuficiente sobre os sistemas de 

gestão e, em sua maioria, continuam ao longo de suas carreiras sem se capacitarem para 

exercerem suas funções de líderes. Estudos que abordem as teorias sobre valores 

organizacionais e suas correlações com o cumprimento de metas podem provocar, além de 

mudanças nas relações de trabalho dos servidores, o início de um caminho que apresente aos 

bibliotecários brasileiros e acadêmicos da área a possibilidade de entender questões 

relacionadas à cultura organizacional. Além disso, podem facilitar o entendimento do 

processo de alinhamento ou realinhamento que direciona ou redirecionará os servidores das 

bibliotecas a um patamar de comprometimento organizacional mais satisfatório.  

  Sobre comprometimento de RH de bibliotecas universitárias Borges et al. (2004) 

realizaram uma pesquisa empírica desenvolvida em uma biblioteca universitária com o 

objetivo de se explorar a dimensão simbólica da organização. A conclusão desta pesquisa 

mostra uma cultura organizacional frágil, problemas motivacionais dos funcionários, 

decorrentes de um descompasso entre o nível de comprometimento organizacional e o 

observado no cotidiano, o que demonstra a necessidade de mais pesquisas sobre o tema.  

 Aguiar (2000) tem um trabalho científico que identificou traços da cultura 

organizacional através de um método qualitativo, sem dados numéricos, que apresenta um 

rico material feito de depoimentos de servidores de uma universidade federal.  Foi utilizada a 

escala de valores de Tamayo; Gondim (1996); a conclusão indicou que as mensagens 

transmitidas se moldam como crenças e valores subjetivos.  

 Os sistemas de bibliotecas brasileiros precisam de mais pesquisas como estas, com 

mais recursos de análise de dados e que também possam identificar, a priori quais elementos 
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da cultura organizacional estão dificultando ou facilitando o trabalho dos servidores. Abaixo é 

apresentada uma demonstração da relevância deste tipo de estudo para a prática profissional: 

um relato de um servidor apresentado na pesquisa de Aguiar (2000): 

Nós não temos apenas limitações, temos saber, força de vontade e interesse. [...] 

Precisamos mostrar que somos eficientes, dar uma resposta à sociedade, e nós temos 

tudo para dar uma boa resposta. Temos que mostrar que vamos prestar esse serviço 

de forma eficiente, mostrando nossa competência. 

 

 A prática profissional dos servidores públicos com o trabalho pode ser prazerosa, mas 

para isso, paralelamente, é preciso que haja um comprometimento da organização onde eles 

trabalham com os valores que perpassam pelos ambientes de trabalho. É relevante que as 

instituições tenham valores compatíveis com os dos servidores, que estabeleçam uma relação 

estreita e que sejam funcionais.  

 A pesquisadora, a partir da experiência em sistemas de bibliotecas universitárias 

públicas, onde tem atuado como chefe de biblioteca, pode constatar que alguns servidores 

necessitam de uma gestão de RH que os conduza a um processo de motivação e maior 

comprometimento no trabalho. Essa constatação permitiu que se iniciasse uma reflexão 

pessoal sobre os aspectos culturais do Sistema e um trabalho de “valorização dos servidores” 

(grifo nosso) lotados na biblioteca onde atua. A pesquisadora percebeu algumas insatisfações 

dos servidores como: a valorização e o reconhecimento de suas potencialidades, problemas de 

integração, de comunicação e outras questões pertinentes à cultura organizacional.  

 Este estudo é uma contribuição para a construção do conhecimento sobre este tema, 

sob os aspectos dos valores organizacionais, que podem contribuir para melhoras os níveis de 

produtividade e cumprimento das missões das bibliotecas, além de reforçar a relevância do 

alinhamento de valores pessoais e organizacionais para as bibliotecas universitárias públicas.  

 Richard Barrett, autor do modelo teórico escolhido para esta pesquisa, vem 

desenvolvendo mapeamentos de valores organizacionais desde 1997 em mais de quinhentas 

empresas em 35 países (HALLAK, 2008). Essa experiência demonstra a capacidade deste 

modelo em sustentar este estudo que foca a questão dos valores pessoais e organizacionais.  O 

modelo apresenta “Sete Níveis de Consciência Organizacional” e “Sete Níveis de Consciência 

Humana” (BARRETT, 2006, p.59-99, grifo do autor), que visam apoiar as organizações no 

fortalecimento da capacidade de RH baseada em valores. 

     Com relação à originalidade do estudo, as bibliotecas participantes da pesquisa 

possuem características inerentes a outros sistemas de bibliotecas universitárias brasileiro, 

porém apresenta especificidades provocadas por aspectos culturais, administrativos e 

estruturais de uma instituição pública que também possui suas especificidades e 
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singularidades. O estudo é original e único por ser uma pesquisa aplicada e apresentada 

conforme o método de Estudo de Caso. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Lakatos (1991) enfatiza a delimitação da pesquisa sob os aspectos geográfico e 

espacial, mas Vergara (2006) aborda a importância do estabelecimento de fronteiras que 

delimitem claramente o escopo do estudo. O tema desta pesquisa está vinculado à linha de 

pesquisa de sustentabilidade das organizações, área de concentração: Sistema de Gestão pela 

Qualidade Total desenvolvida no Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio 

Ambiente (LATEC) da Universidade Federal Fluminense.   

 O estudo está fundamentado em aspectos teóricos dos temas cultura organizacional e 

alinhamento de valores pessoais e organizacionais voltados para a melhoria, alcance da 

missão organizacional e mudanças de paradigmas do Sistema de Bibliotecas de uma IFES 

brasileira. Está direcionado ao constructo - valores organizacionais – de acordo com a 

percepção dos servidores deste Sistema. 

 Apesar dos valores organizacionais estarem intimamente ligados à história das 

organizações e à construção de suas culturas, esta pesquisa não se ateve aos aspectos 

históricos da organização estudada que possam influir na questão problema, como aqueles que 

perpassam pela história do Sistema de Bibliotecas, que possuem em seu bojo aspectos 

evolutivos que podem ter relação com os valores organizacionais da atualidade. Esses 

aspectos foram fundamentados através da correlação entre cultura organizacional e cultura 

nacional, de forma genérica, porém com foco nas IFES.  

 O estudo não pretende esgotar o tema cultura organizacional e alinhamento de valores 

em sistemas de bibliotecas universitárias públicas, pois foram considerados apenas os 

fundamentos teóricos relacionados ao estudo de caso aplicado. Não são discutidos elementos 

da cultura organizacional como ritos, mitos, heróis e redes de relações assim como as 

variáveis inerentes à cultura das pessoas como: a educação, a religião, a família e outros.  

 Com relação à questão mudança organizacional não é discutido o redesenho de 

processos: organizacional e funcional; é enfatizada somente a importância da inovação com 

foco na criatividade, valorização, participação e consciência dos valores pessoais e da 

organização, com o intuito de desenvolver nos servidores uma visão de futuro. 

 São apresentadas ao final da pesquisa apenas considerações sobre a identificação da 

cultura organizacional do Sistema estudado e sugestões de desdobramentos para o sistema de 
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gestão dos seus RH, com vistas à qualidade dos serviços e, principalmente, para o 

desenvolvimento de equipes integradas e com valores alinhados entre si e com a organização. 

 Apesar do Sistema deste estudo possuir em sua estrutura vinte e sete bibliotecas, a 

pesquisa de campo foi executada em dezessete, localizadas em unidades acadêmicas 

distribuídas geograficamente nos campus universitários, com o objetivo de retratar aspectos 

da cultura organizacional de um único município. O universo considerado para a pesquisa de 

campo foi restringido aos servidores públicos lotados nestas bibliotecas, excluídos bolsistas, 

estagiários e prestadores de serviço.  

  

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 A primeira seção apresentou os aspectos gerais da pesquisa, visando situar o leitor 

com relação ao tema. As seções dois e três apresentam o referencial teórico selecionado para 

fundamentar as análises e a metodologia aplicada. As seções quatro e cinco apresentam o 

estudo de caso, os resultados da pesquisa com descrições e análises, conclusões e 

recomendações para a organização estudada e para estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

   Os conceitos, teorias e fundamentos apresentados nas subseções seguintes representam 

os alicerces para a construção desta pesquisa e objetivam colaborar para a obtenção de clareza 

para as discussões empíricas e a tradução e/ou interpretação dos dados coletados durante a 

pesquisa de campo. Foram selecionados os autores e pesquisadores que colaboraram para a 

construção dos fundamentos teóricos, através de suas teorias, estudos e resultados de 

pesquisas acadêmicas e científicas sobre os temas: cultura organizacional, cultura brasileira e 

valores organizacionais, além de outros aspectos que complementam as questões do estudo.   

           O Sistema de Recuperação de Informação, representado na figura abaixo, explicita o 

processo de recuperação de documentos que acontece em quatro etapas: representar cada 

documento em uma forma que possa ser compreendida pelo pesquisador, interpretar as 

consultas fornecidas, comparar as consultas interpretadas com o conjunto de documentos 

indexados e apresentar os resultados de forma adequada. 

 

        Figura 02 - Processo típico de Recuperação da Informação 

        Fonte: Menezer; Belew (2000) 

 

 Foram utilizadas as seguintes técnicas de recuperação da informação: bases de dados 

disponíveis nos portais de pesquisa bibliográfica na rede Internet e em acervos de bibliotecas 

especializadas em administração. Os documentos selecionados formaram o alicerce para a 

construção do levantamento bibliográfico com abordagens relevantes sobre o tema da 

pesquisa.   

 Nos Apêndices A ao D estão relacionadas algumas das principais referências - 

dissertações do Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) do LATEC, periódicos e autores - 
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que subsidiaram a elaboração do referencial teórico e a construção das variáveis da pesquisa. 

Vale ressaltar a importância e a contribuição de cada um dos trabalhos relacionados no item 

REFERÊNCIAS, não citados nos apêndices, para a elaboração e fundamentação teórica desta 

pesquisa.  

 

2.2 CULTURA  

 

 “A Cultura é a soma de todas as certezas compartilhadas e tidas como corretas que um 

grupo aprendeu ao longo de sua história” (SCHEIN, 1999, p.45). 

 

2.2.1 Cultura - conceitos e aspectos históricos 

 

 Muitos dos objetivos específicos deste estudo referem-se ao tema cultura 

organizacional, mas para compreender os aspectos relacionados a este tema é preciso, 

inicialmente, conhecer os principais conceitos sobre cultura. Entender o que é cultura é mais 

complexo do que se pode imaginar. Ela está presente nas certezas tácitas e no imaginário das 

pessoas, como elas se vêem e como se relacionam com os ambientes sociais onde existem os 

padrões que, intuitivamente, são seguidos pelos grupos sociais. A cultura tem uma ordem 

social própria e influencia o comportamento das pessoas, conforme pesquisas encontradas na 

literatura. 

 A palavra cultura, que em latim é colere, desde a Roma antiga, restringia-se ao cultivo 

da terra, ao trabalho relativo à produção de plantas úteis aos seres humanos – o que se entende 

como agricultura. Em seguida, cultura também passou a se referir aos cuidados com as 

crianças visando ao desenvolvimento de suas qualidades e faculdades – o que se entende 

atualmente como puericultura. Depois, o termo também agregou o sentido de culto aos deuses 

(MORGAN, 1996).  

  Em 1949, Kroeber ampliou a compreensão do conceito de cultura, explicando como a 

cultura influencia de modo decisivo o comportamento do ser humano. Ele viu a cultura como 

algo que se sobrepõe à herança genética na determinação do comportamento humano, 

analisou as manifestações do comportamento das pessoas e concluiu que o ser humano age 

conforme o seu contexto cultural, diminuindo progressivamente a força dos seus instintos. 

Kroeber percebeu que a cultura é um processo acumulativo que resulta do aprendizado obtido 

da totalidade da experiência histórica das gerações antecedentes e que as peculiaridades desse 



 

 

35 

processo podem restringir ou facilitar os comportamentos criativos e inovadores dos seres 

humanos.  

 Tylor foi o primeiro pesquisador que definiu e sistematizou o conceito de cultura. No 

final do século XVIII, Tylor (1958) em seu livro Primitive Culture em 1871 relacionou o 

termo germânico cultur, que era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma 

comunidade. O termo culture teve o mérito de aglutinar em uma única palavra possibilidades 

de realização do ser humano, além de evidenciar que a cultura é aprendida, ou seja, os hábitos 

e os costumes de um agrupamento social não representam aquisições inatas, meramente 

repassadas via mecanismos biológicos (SILVA, 2004, p.406).   

 O conceito de cultura tem muitas definições. Em 1962 foram identificadas 164 

definições diferentes do conceito de cultura. Em línguas ocidentais, cultura significa 

civilização ou refinamento da mente (PIRES, 2006, p.83).  

 Max Weber colaborou com seus relevantes estudos para a construção do 

conhecimento das ciências sociais e tem uma definição sobre cultura fundamental para este 

estudo (WEBER, 1991, p.92): 

O conceito de cultura é um conceito de valor. A realidade empírica é „cultura‟ para 

nós [...] na medida em que a relacionamos a idéias de valor. [...] Uma parcela ínfima 

da realidade individual que observamos em cada caso é matizada pela ação do nosso 

interesse condicionado por essas idéias de valor [...] É somente por isso [...] que nos 

interessa conhecer a sua característica individual... Entretanto, o que para nós se 

reveste de significação não poderá ser deduzido de um estudo isento de 

„pressupostos‟ do empiricamente dado; pelo contrário, é a comprovação desta 

significação que constitui a premissa para que algo se converta em objeto da análise. 

 

 Para a sociologia os significados e realidades das sociedades humanas levam as 

pessoas a compartilharem valores e comportamentos e a interação simbólica recai sobre o 

simbolismo e realidades dos grupos sociais, além do compartilhamento destas realidades 

pelos membros do grupo. Motta e Caldas (1997) acreditam que os aspectos antropológicos e 

sociológicos de cultura, como a satisfação de necessidades materiais e psicossociais, definem 

a forma como uma comunidade constrói seu perfil, adaptando-se ao ambiente. 

 Segundo Tragtenberg (2006, p.109) “Pode acontecer uma reinterpretação cultural – 

área de estudo da Antropologia aplicada à administração – de modelos administrativos”. Sob 

o aspecto da psicologia os estudos da cultura ainda são incipientes. 

 Em 1974 Keesing abordou o conceito de cultura da seguinte maneira: “[...] existência 

de componentes ideológicos, pressupostos elaborados a partir de valores básicos arraigados, 

sistema de crenças, compartilhamento de símbolos, conhecimento e experiências”. Estes 

fatores são necessários para que se saiba como agir e sobreviver em um contexto cultural onde 

existem “padrões estabelecidos e consolidados de comportamentos”. Esta definição vem de 
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encontro aos aspectos da diversidade cultural, que coexiste dentro de um mesmo grupo ou 

sistema de serviços. 

  Triandis (1994, p.22) define cultura como “um conjunto de elementos objetivos e 

subjetivos construídos pelos seres humanos que no passado aumentou a probabilidade de 

sobrevivência e resultou na satisfação dos participantes de um nicho ecológico”, elementos 

que possibilitaram a comunicação e integração daqueles que tinham uma linguagem em 

comum e viviam em um mesmo tempo e lugar.     

 Segundo Silva (2004, grifo do autor) e Dias (2003), atualmente o conceito de cultura é 

utilizado para explicar as diferenças entre os grupos de pessoas que possuem formas 

singulares de apreender os eventos da realidade que, gradativamente, são apreendidos e 

compartilhados, com o intuito de evidenciar que diferentes grupos possuem padrões típicos de 

pensar, sentir e agir. Maneiras singulares de expressão e de interação social podem ser 

explicadas através das “crenças compartilhadas” pelos membros de um grupo, gerando, então, 

um comportamento social específico, pois apesar de as pessoas serem únicas do ponto de vista 

biológico e psicológico, cada grupo possui seus valores. Para estes autores, a cultura está 

relacionada à vivência das normas que são passadas e repassadas de geração a geração, 

normas estas que incluem os modos de agir que se instala no inconsciente das pessoas e as 

levam a se comportarem, conforme os padrões vigentes. 

 O entendimento da palavra cultura tem mudado ao longo dos tempos, conferindo 

novos significados. Segundo Silva (2004), da antiguidade aos tempos atuais, a necessidade de 

compreender as diferenças dos comportamentos dos grupos e nações conferiu outro sentido à 

palavra cultura e, no final do século XVIII e início do século XIX, o estudo da cultura 

começou a se firmar como campo de conhecimento científico (ZANELLI, 2004). Estes 

autores abordaram o conceito pelo aspecto etnográfico, onde sistemas de crenças de grupos 

distintos devem ser analisados. 

 Na literatura são encontrados estudos sobre cultura que objetivam conhecer os 

mecanismos que levam as sociedades em geral a colocarem a cultura como algo imutável ou, 

mesmo, como algo que se encontra tão arraigado nas pessoas que não seja possível 

transformar. Mas Barros; Prates (1996, p.15) têm focado a cultura como sendo “o resultado da 

invenção social e é transmitida e apreendida somente através da interação, do processo de 

comunicação e do aprendizado”. Para eles, significados, valores e crenças compartilhados 

podem fazer com que cada grupo desenvolva um modo de vivenciar, pensar, agir e 

desenvolver atitudes uniformes e especiais. A formação de valores harmônicos e alinhados em 

sistemas de serviços, distribuídos em ambientes e culturas diversificadas, pode ser de difícil 
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praticidade e de interação entre grupos e de assimilação de culturas. Conceituar e 

compreender a cultura em seu aspecto mais estático é mais fácil do que tentar compreendê-la 

com todo o seu dinamismo, pois a dinâmica cultural existente nas organizações é difícil de ser 

analisada e inventariada. 

  A definição de cultura de Fleury; Fischer (1989, p.117) mostra como o significado da 

cultura faz parte da estrutura e das ações dos atores do grupo social: “a cultura é concebida 

como um conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em elementos simbólicos [...]”; 

tendo a cultura aspectos complexos que devem ser analisados sob um ponto de vista que vá 

além dos padrões concretos de comportamento, como os costumes, usos, tradições e hábitos. 

 Schein (1992) fala dessa complexidade quando analisa a cultura como um fenômeno 

criado pela interação dos grupos. Este autor (1999, p.55) acredita na existência de uma 

adaptação cultural: “as manifestações mais óbvias da cultura” estão refletidas na linguagem 

das pessoas. Como exemplo ele explica que quando novos funcionários entram numa 

determinada organização procuram decifrar como os outros se comportam, se vestem, se 

falam, quanto tempo ficam no trabalho e outros. Esta forma natural de tentar entender a 

cultura da organização, ou da subcultura de um setor de trabalho, é uma forma simplista de 

ver a cultura, pois ela é mais ampla e complexa. A cultura e seus valores estão presentes na 

sociedade em geral e as culturas e subculturas dos países apresentam características que são 

inerentes à diversidade de seus grupos, costumes e comportamentos.  

 Na próxima subseção são apresentados conceitos e traços da cultura brasileira que 

podem ser encontrados nas organizações e influenciarem os grupos sociais na interação, 

comunicação, identidade, unidade cultural e alinhamento de valores.     

 

2.2.2 A Cultura Nacional e suas peculiaridades 

 

 “A cultura nacional é representada pelos traços mais comuns e gerais que definem a 

cultura local [...] e que se expressam por meio de valores e do comportamento de pessoas, ou 

grupos, em organizações” (PEREIRA, 2005, p.45).  

 

  A apresentação neste estudo das teorias e conceitos sobre a cultura brasileira, antes de 

dissertar sobre a cultura organizacional e suas principais conceituações, visa contribuir para 

que se tenha um melhor entendimento de algumas características e traços da cultura brasileira 

encontrados nas organizações. Analisar a cultura brasileira em toda sua complexidade não foi 

a intenção desta pesquisa; pretendeu-se apenas apresentar alguns traços culturais presentes em 
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níveis institucional e pessoal que possam contribuir para a compreensão de algumas questões 

sobre os valores de servidores inseridos em organizações públicas federais.  

 As culturas dos países têm suas especificidades e características que são inerentes à 

maneira como se relacionam em sociedade, como são seus valores e como as políticas locais 

trabalham pelas nações. Existe a possibilidade de a cultura nacional e suas características 

influenciarem sobremaneira as culturas organizacionais e as atitudes e ou motivação das 

pessoas no trabalho, devido aos aspectos históricos e sociais do Brasil - uma realidade 

complexa, com valores diferenciados para as mais diversas situações sociais, além das 

diferenças regionais que são significativas para compreensão de um país tão plural e rico em 

recursos culturais. Esta pesquisa apresenta uma conceituação sucinta em relação à cultura 

brasileira não se atendo às nuances das diferenças culturais regionais.   

 A posição que a sociedade brasileira tem assumido de descrença nas instituições 

governamentais tem relação com as mudanças e avanços ocorridos nos últimos anos. A 

democracia tem proporcionado aos brasileiros direitos de articulação de suas opiniões e os 

avanços tecnológicos têm possibilitado aos cidadãos, em todas as esferas sociais, obter 

informações dos governos que, em um passado não muito distante, eram sigilosas, como as de 

fundo financeiro. Sobre esta questão Freitas (2005, p.33) fala que o “Estado e suas instituições 

mais consagradas, entre as quais se destaca o aparelho político, perdem credibilidade.” Os 

governos, porém estão colocando à disposição da sociedade em geral informações geradas e 

processadas por seus órgãos e instituições. Pode-se dizer que a cultura brasileira já está se 

diferenciando em várias áreas como a comunicação e a interação com a população. 

 O Brasil é um país que tem na hierarquia uma força que prende seu povo a uma 

posição onde a igualdade não existe em termos sociais e as normas e regras podem ser 

burladas dependendo da posição social ou política das pessoas. Todos os brasileiros conhecem 

o “jeitinho brasileiro” (grifo nosso), a mentalidade hierárquica no Brasil que é predominante, 

as leis que não são respeitadas e as normas que deixam de ser cumpridas (ALMEIDA, 2007). 

Sobre esse “jeitinho” (grifo nosso), Barbosa (1996) diz que ele pode ser interpretado como 

uma forma brasileira de resolver os problemas difíceis. Neste traço cultural temos embutida a 

criatividade do brasileiro para burlar regras com habilidade de conciliação. 

 Traços culturais presentes na cultura brasileira como paternalismo, lealdade às 

pessoas, o formalismo e a flexibilidade, segundo Barros; Prates (1996, p.29), podem ser 

responsáveis por uma não ruptura de comportamentos típicos que dificultam a implantação de 

mudanças necessárias aos sistemas de modernização, como explicitados na citação e na figura 

03 abaixo: 
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Enquanto o paternalismo e a flexibilidade fazem a ligação dos subsistemas 

institucional e pessoal, os traços de lealdade e o formalismo são os responsáveis 

pela aproximação dos subsistemas dos líderes e dos liderados. Por último, devemos 

mencionar a impunidade como um traço central que realimenta ao mesmo tempo o 

subsistema dos líderes, o dos liderados, o institucional e o pessoal.  

 

Institucional e Pessoal 

Líderes e Liderados 

Paternalismo e Flexibilidade Lealdade às pessoas e 

Formalismo 

 

 

Impunidade 

              Figura 03 - Subsistemas dos traços brasileiros 

    Fonte: Adaptado do texto de Barros; Prates (1996) 

 

 Os subsistemas dos traços brasileiros apresentados são representações de algumas 

nuances da cultura organizacional. O Subsistema - Líderes e Liderados representa os líderes 

como aqueles que exercem qualquer tipo de poder na organização, alguém que exerce um 

papel de liderança mesmo que momentâneo. Em nossa sociedade, segundo Barros; Prates 

(1996), o formalismo leva à concentração de poder que pode levar a um sistema personalista 

que por sua vez conduz à gestão paternalista. Tais peculiaridades podem provocar problemas 

para a gestão de RH como a impossibilidade de se conciliar interesses dos funcionários com 

os da organização e apatia por falta de co-responsabilidade para atender às demandas e 

estratégias organizacionais, com vistas à obtenção de sucesso. 

  Além desses aspectos, existem problemas relacionados à falta de criatividade no 

cotidiano e de participação nas decisões gerenciais que contribuem para que as pessoas, 

líderes e liderados, possam assumir responsabilidades e desenvolver relações mais estreitas 

que desencadeiam ações positivas. 

 

  A figura 04 abaixo apresenta algumas características do estilo brasileiro de liderar:  
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Formalismo 

 

Concentração de 

poder 

 

Personalismo 

 

 

 

Paternalismo 
 

                            Figura 04 – Estilo Brasileiro de Liderar  

                            Fonte: Adaptado Barros; Prates (1996, p. 32) 

 

 A “Concentração de poder” (grifo nosso), ou seja, a autoridade legítima, ainda 

segundo Barros; Prates (1996) ocorre quando existe uma aceitação plena onde a autoridade se 

faz presente em bases sólidas que podem ser a tradição, o carisma ou mesmo as normas da 

organização. No Brasil tem-se perpetuado a autoridade, criando assim uma concentração de 

poder hierárquica, característica de uma cultura que julga os direitos como sendo unilaterais 

no sentido de ser respeitada a vontade do líder sem questionamentos. 

 Com relação aos traços culturais e estilos de liderar, Geert Hofstede, um engenheiro 

mecânico com pós-graduação em ciências sociais, realizou um amplo projeto de pesquisa em 

subsidiárias da empresa International Business Machines (IBM). Dos 67 países pesquisados, 

27 foram originalmente omitidos das análises dos dados, porque a taxa de resposta se mostrou 

estatisticamente insignificante. O objetivo principal da pesquisa foi avaliar as diferenças entre 

líderes e liderados com relação ao comportamento, atitudes e valores no trabalho. Foi 

demonstrado que o Brasil se caracteriza como um país imediatista ou de curto prazo, onde se 

valoriza o presente e que a cultura nacional influencia as culturas das organizações 

(HOFSTEDE, 1998). É evidente que na atualidade essas características são diferentes, pois 

este estudo foi feito durante um período em que o autoritarismo no Brasil atingiu o seu pico 

mais elevado. 

  Hofstede criou quatro dimensões básicas que simbolizam os traços culturais 

levantados em seu projeto de pesquisa que se encontram nas organizações em geral, mas que 

estão relacionados às peculiaridades de cada país pesquisado.  

 

 

 Abaixo são apresentadas essas dimensões e os traços culturais:  
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Dimensões Básicas Traços Culturais 

Individualismo e 

coletivismo 

No individualismo as pessoas cuidam de si próprias; no coletivismo as 

pessoas se relacionam em redes sociais e se distinguem em seus grupos. 

Distância do poder Distribuição desigual de poder. 

Nível em que se 

evita a incerteza  

Aceitação de regras e normas, imposições e outros com o intuito de evitar 

situações indesejadas; cria o formalismo que se aproveita de falhas na 

legislação, por exemplo, para resolver problemas do jeito brasileiro. 

Masculinidade e 

feminilidade  

Masculinidade é caracterizada pela assertividade e pela satisfação de 

necessidades financeiras, econômicas; feminilidade é caracterizada pela 

preocupação com o próximo e com a qualidade de vida. 

 

         Quadro 01 – Dimensões Básicas dos Traços Culturais por Hofstede 

         Fonte: Adaptado do texto de Barros; Prates (1996) 

 

  Hofstede (1984) aborda em seus estudos o conceito de distância do poder ou distância 

hierárquica como sendo um sinal de desigualdade de poder entre os membros dos grupos, 

dependendo de um “índice” criado por ele que demonstra o grau de centralização da 

autoridade. Nesta escala de valores de 0 a 100 o Brasil aparece com 69 pontos o que 

demonstra que existe um traço cultural indicativo de concentração de poder. 

 As descobertas de Hofstede (1991) também destacaram a importância que a cultura 

nacional possui na explicação das diferenças em atitudes e valores referentes ao trabalho que 

as pessoas protagonizam nas organizações, isto é, as culturas nacionais devem ser 

consideradas nas previsões a respeito do comportamento nas organizações em diferentes 

contextos socioculturais. A compreensão dominante é a de que para decifrar a cultura 

organizacional é relevante que se tenha um entendimento do comportamento nas 

organizações, que se compreenda o contexto sociocultural onde as organizações operam e as 

origens dos pressupostos básicos da cultura onde as organizações foram concebidas. 

  Os valores da cultura nacional e local também podem sofrer influência de elementos 

culturais de organizações de alta efetividade, ou seja, do mesmo segmento, que exercem 

consideráveis influências nos contextos socioculturais nos quais operam. Hofstede (1998, 

cap.3, 1994, p.180) explica: “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”. 

 Barros; Prates (1996) dizem que “o magnetismo exercido pela pessoa, através de seu 

discurso, ou por seu poder de ligações (relações com outras pessoas) e não por sua 

especialização, parece destacar-se no cotidiano brasileiro”. O personalismo, segundo estes 

autores, está ligado ao carisma, pela força da personalidade, o que pode implicar problemas 
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com relação à sucessão de seus postos de trabalho. Vale ressaltar as questões políticas ou 

mesmo de normas das instituições públicas federais que têm sistemas de cargos de lideranças 

por períodos pré-estabelecidos como os de reitores de universidades, diretores de unidade e 

outros. Este sistema pode influir na continuidade dos pressupostos culturais estabelecidos 

durante a vigência dos mandatos. Estes autores (1996, p. 57, grifo do autor) abordam o traço 

personalismo e os traços brasileiros - “lealdade às pessoas” e “evitar “conflito” - como ligados 

ao subsistema pessoal que se opõe ao institucional.  

 As pessoas nas organizações podem sofrer alguma forma de pressão para 

permanecerem nos grupos de trabalho. Elas recebem alegações relativas à questão da ética e à 

lealdade às pessoas, sendo valorizada a figura do líder, como centralizador de poder. Para 

evitar conflito as pessoas em situação de desigualdade podem ficar passivas, com pouca 

iniciativa para o trabalho. É evidente que no cotidiano das organizações ocorrem conflitos 

claros e conflitos latentes que podem comprometer a harmonia dos grupos que normalmente 

elaboram uma forma de convivência morna e, em alguns casos, sem condições de melhora. 

Quando estes conflitos são identificados, líderes ou pessoas carismáticas podem conseguir ter 

uma convivência harmônica através de mecanismos de dinâmica e de interação de grupos. 

Dificilmente o brasileiro quando o conflito chega a um ponto de impasse assume o problema, 

pois este traço - evitar conflito - é muito forte ainda.  

 O paternalismo, ainda segundo estes autores, é a síntese da concentração de poder e 

personalismo em menor ou maior grau. Atitudes típicas do relacionamento familiar 

acontecem nos espaços de trabalho. Ele apresenta duas facetas: o patriarcalismo e o 

patrimonialismo. O patriarcalismo está relacionado ao afeto nas relações líder/liderado e o 

patrimonialismo com a hierarquia e autoritarismo que denota aceitação total. Como exemplo 

desta aceitação pode-se dizer que no Brasil existe uma relação de dependência dos brasileiros 

com o governo, acreditando que cabe a ele resolver todos os problemas da nação. 

 A cultura brasileira está relacionada ao subsistema institucional que através de seus 

líderes e liderados, convive num sistema formal de concentração de poder onde o diálogo 

entre as partes pode ser prejudicado quando a hierarquia é rígida. Por conseguinte, a 

impunidade é também um traço marcante da cultura brasileira, marcada pelo protecionismo, 

soluções paternalistas e um povo com baixa autocrítica (BARROS; PRATES, 1996).  

 O formalismo é segundo Hofstede (1984) o controle de incertezas que diz respeito à 

forma como as sociedades se comportam em relação ao desconhecido, à imprevisibilidade. O 

Brasil, no estudo deste autor, apresentou o índice 76, elevado para este traço. Segundo Barros; 

Prates (1996, p. 52) “o brasileiro apresenta códigos de uma socialização do tempo que o 
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colocaria mais próximo de uma sociedade pouco preocupada com o futuro. Seguramente, ele 

vive muito mais no tempo presente do que no futuro”. Como é demonstrado na frase popular: 

“Mais vale o mal conhecido do que o bem por conhecer” (grifo nosso). 

 Para Hofstede a cultura está dividida em camadas, grupos e categorias às quais as 

pessoas pertencem e que as fazem ter programações mentais semelhantes correspondentes as 

camadas de cultura, como: o país, o grupo religioso, o sexo, a geração a qual pertence, nível 

educacional e função na organização onde trabalha: 

 

                                    Figura 05 - Camadas da Cultura Organizacional por Hofstede 

                                                          Fonte: Hofstede, G. (1991) 

 

  Para os brasileiros seria interessante ter-se uma cultura onde se pudesse dar 

seguimento ao processo de transformação que o país está vivendo, onde dois subsistemas 

pudessem se tornar harmônicos. No serviço público federal tem-se o que mostram Barros; 

Prates (1996, p. 53): 

A lei que regulamenta a obtenção de um emprego público através de concurso existe 

para que todos, através do conhecimento e mérito próprio, possam ingressar na 

atividade do serviço público. No entanto, outras variáveis socioculturais atuam na 

prática. A baixa qualificação educacional, a escassez relativa de empregos para uma 

mão-de-obra abundante e as fortes relações pessoais que regem a conduta dos 

brasileiros fazem com que a lei não seja cumprida nestas circunstâncias. 

 

 Mecanismos usados para burlar a lei como arranjar um “pistolão” (grifo nosso) 

indicam que as normas podem ser ignoradas desestabilizando servidores que desejam 

construir suas carreiras. O Brasil se caracteriza como uma sociedade de tendência coletivista. 

Pode-se confiar na família e nos amigos. Segundo Silva (2004, grifo do autor), o papel do 

“padrinho” também tem uma função social de expandir a família consangüínea, representando 

a tentativa de ampliação dos vínculos formais de parentesco. A nítida noção de “quem você é” 

ou ”a que grupo pertence” é, geralmente, mais importante do que o que você faz ou é, em 

termos de convicções, valores e visão de mundo. 
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 No subsistema institucional a impunidade faz com que o brasileiro sinta o quanto o 

sistema pode ser injusto, como mostram ainda Barros; Prates (1996, p. 55): “este traço torna-

se relevante à medida que pode ser ele o elo que fecha uma cadeia de valores culturais e que 

dá uma realimentação crescente [...] estando os líderes ao largo das punições”.  Ocorre, então, 

um fortalecimento do poder, onde a lei só existe para aqueles que não se encontram nesta 

posição, onde os direitos individuais são para poucos; em conseqüência ocorre o crescimento 

da posição de espectador.  

 A questão da impunidade é um traço da cultura brasileira que pode afetar as 

organizações onde não existe punição para os gestores, além de terem suas posições de poder 

fortalecidas. Em ambiente de impunidade os liderados sentem-se fragilizados e sem poder 

para transformar as situações de conflito gerando, assim, apatia no grupo. “A relação dos 

indivíduos em uma situação de desigualdade de poder, pode levar a um grau de alienação, 

baixa motivação, passividade e pouca iniciativa” (BARROS; PRATES, 1996).  

 Para Davel (1997), “a sociedade brasileira foi construída com um corte profundo entre 

o povo e a elite, sempre houve um mundo “inferior” e dominado e um mundo “superior”, 

europeu, que era triunfante e dominador”. A história de nossas organizações tem ligação com 

a “lógica autoritária e centralizadora do Brasil Colônia”. A colonização deixou na cultura 

brasileira marcas profundas que têm provocado uma dependência do exterior, delegação de 

responsabilidades e sentimento de inferioridade. Estes aspectos presentes na cultura brasileira, 

representada pelos seus traços mais característicos, segundo Pereira (2005), são aqueles que 

se “expressam por meio de valores e do comportamento de pessoas, ou grupos, em 

organizações. Essas mesmas características culturais são perceptíveis também nas situações 

de trabalho”. 

 O governo federal brasileiro tem implantado em suas instituições o “Prêmio Nacional 

para a Qualidade e Produtividade”, lançado em 15 de outubro de 1992, em decorrência do 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (VERGUEIRO, 2002), mas ainda tem 

muito a trabalhar nestas questões inerentes aos traços da cultura, pois a auto-estima, a 

motivação e o reconhecimento pelo trabalho e/ou desempenho de muitos servidores ainda 

necessitam de ajustes.  

 Um traço cultural brasileiro muito importante nas relações das pessoas no trabalho, 

para os liderados, é o da flexibilidade, pois segundo Barros; Prates (1996, p. 67) é “[...] a 

versão moderna do processo que se convencionou chamar de “jeito criollo”, [...], isto é, 

suscitada do formalismo cujas características seriam a criatividade e o pragmatismo”. 



 

 

45 

  A criatividade do brasileiro é conhecida internacionalmente e ocorre na vida pessoal e 

na vida organizacional. O sistema cultural brasileiro tem o seu próprio estilo, uma identidade. 

As organizações com seus líderes e liderados se movimentam na dinâmica destes traços 

culturais com a criatividade necessária para que resultados positivos sejam alcançados, mas, 

tem-se ainda, alguns aspectos que devem ser transformados para que líderes e liderados 

possam trabalhar com mais eficiência e, principalmente, com mais motivação. É na 

criatividade dos grupos sociais que se encontram mecanismos de mudanças de paradigmas 

que sejam impulsionadores de soluções para problemas que aparentemente não sejam 

percebidos. 

  O sistema cultural brasileiro, com suas características e seus valores, pode estar 

presente nos diversos grupos sociais e representar uma fonte de reflexão para geração de uma 

cultura voltada para o futuro. A gestão brasileira não se desvinculou de nosso passado, sendo 

o autoritarismo um dos traços culturais mais fortes encontrados nas relações de poder das 

organizações.  Alguns traços da cultura brasileira podem ser encontrados na cultura 

organizacional como: hierarquia rígida que centraliza o poder, personalismo que pode gerar 

paternalismo e domínio moral e econômico e a malandragem, como já citado acima no traço 

“jeitinho brasileiro” (grifo nosso).              

  É provável que os traços apresentados acima sejam encontrados nos ambientes 

organizacionais das universidades públicas brasileiras, que têm historicamente estruturas 

rígidas em termos hierárquicos e que podem apresentar valores gerenciais herdados da cultura 

nacional, como concentração de poder, personalismo, impunidade, formalismo e 

paternalismo. Mas também possuem muitas características e valores que têm colaborado para 

que ao longo de seu processo histórico tenham conseguido construir/reconstruir e expandir 

instituições fortes que atendem à demanda da sociedade de forma organizada.  

 As atividades universitárias brasileiras, em suas diversas modalidades, são 

desenvolvidas tendo em vista a integração do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como a 

coordenação das unidades universitárias, assegurando a plena utilização de seus recursos 

materiais e humanos. No entanto para que os RH sejam eficientes, é preciso que se tenha 

consciência de aspectos que possam inferir na atuação destes. 

  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”. 

 Para Motta; Caldas (1997, p.42) o colonizador português foi o que mais contribuiu 

para que os brasileiros tenham os traços e raízes marcantes na cultura, onde traços culturais 
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como hierarquia rígida, personalismo, malandragem e outros estão relacionados aos valores 

encontrados nas organizações brasileiras e influenciar o futuro destas, conforme quadro 02 

abaixo: 

 

      Quadro 02 - Traços Brasileiros e Características-Chave 

      Fonte: Motta; Caldas (1997) 

 

 Após as explicitações sobre cultura brasileira e suas implicações no cotidiano das 

organizações, serão destacados a seguir alguns dos principais conceitos e teorias sobre cultura 

organizacional, a evolução da expressão nas organizações, sua valorização no sentido de se 

entender como aspectos culturais podem melhorar a produtividade, ou seja, entender como 

aspectos subjetivos podem ser relevantes e influenciarem comportamento de líderes e 

liderados. 

 

2.2.3 Cultura Organizacional, conceitos e aspectos históricos 

 

[...] convém fazer uma leitura da cultura organizacional a partir dos processos 

psíquicos inconscientes. As organizações são espaços coletivos, é verdade, mas o 

coletivo se faz de indivíduos, e esses indivíduos não deixam seu psiquismo em casa 

quando vão para o trabalho. Em outras palavras, a organização é um feixe de laços 

que não se expressam apenas pelo seu caráter consciente, racional e objetivo 

(FREITAS, 2005, p.100). 

 

 A literatura acadêmica tem apresentado estudos sobre o fenômeno cultural das 

organizações com observações sob diversos ângulos da cultura organizacional, ou seja, 

processos, valores e crenças e outros que tendem a facilitar e aproximar as organizações das 

questões qualitativas e quantitativas que visam buscar um aprofundamento dos processos 

culturais e compreender as sutilezas das interações e as perspectivas em termos de melhorias e 

mudanças culturais. 
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 Para que os atores de um grupo percebam a cultura como um conjunto de mecanismos 

de controle, é preciso que entendam que o comportamento humano é oriundo de padrões 

cognitivos que auxiliam as pessoas em suas percepções e sentimentos (NEVES, 2000). Este 

tema tem sido cada vez mais valorizado por gestores dispostos a entender as nuances do 

comportamento humano no trabalho e como a cultura pode influenciá-lo. 

  O conceito de cultura organizacional tem sido apresentado de maneiras muito 

semelhantes nos documentos científicos acadêmicos. Alguns autores, porém, como Nassar 

(2000), Trice (1993) e Pires (2006, p.88) definem a cultura organizacional como um conjunto 

de valores, hábitos, crenças e tecnologias, estabelecidos através de normas, que mantêm 

unidos todos os envolvidos na organização. Estes autores acreditam que a cultura está 

relacionada ao sistema de significados compartilhados por todos os membros. Pires (2006, 

p.88) fala sobre a importância da análise da cultura organizacional para que as organizações 

possam implantar mudanças e acredita que este tema é essencial para a construção das 

estruturas organizacionais, pois a cultura assume o papel de legitimadora do sistema de 

valores que produzem normas de comportamento genericamente aceitas por todos. 

 As origens da transferência do conceito de cultura para o âmbito das organizações 

(TRICE; BEYER, 1993) estão ligadas aos famosos Estudos de Hawthorne, realizados na 

empresa Western Electric Company em meados de 1930. Já naquela época, o psicólogo 

industrial Elton Mayo considerou a possibilidade de utilização dos métodos antropológicos, 

mais especificamente o etnográfico, até então utilizado para desvendar a estrutura social e o 

sistema de crenças das sociedades tribais, na compreensão dos valores predominantes no 

mundo do trabalho (SILVA, 2004).  

 O conceito cultura tem sido utilizado nos estudos organizacionais e é objeto de 

interesse e discussão desde o início do século XIX. Mas foi somente a partir do início do 

século XX que os estudos organizacionais, de fato, se intensificaram, em decorrência do 

aumento da competitividade entre as organizações. Embora este conceito tenha sido 

inicialmente transposto para as organizações no final da década de 1950, em virtude das 

multinacionais terem ampliado significativamente sua presença em todos os continentes do 

planeta, foi no início de 1980 que a questão cultural ganhou força efetiva nos estudos 

organizacionais e se transformou em um novo campo de interesse. 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 nas organizações. 
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 Segundo Silva (2004, grifo do autor) o termo na literatura só apareceu “[...] com a 

denominação específica de cultura dirigida aos estudos organizacionais a partir do livro de 

Elliot Jacques, (1951), intitulado “The changing culture of a factory.” Neste trabalho Jacques 

descreve mudanças organizacionais da empresa metalúrgica inglesa Glacier, aborda as 

relações entre cultura, estrutura organizacional, personalidade e a influência dos aspectos 

culturais nos papéis organizacionais.  

 O termo cultura ligado à organização, ou seja, cultura organizacional começou, 

segundo Pires (2006, grifo do autor), primeiramente na literatura de língua inglesa nos anos 

1960, como sinônimo de clima. O equivalente “cultura corporativa”, usado nos anos 1970, 

ganhou popularidade em virtude de pesquisadores e estudiosos começarem a editar os 

resultados de seus estudos em documentos científicos.  

 A competitividade dos anos 1980 nos Estados Unidos e na Europa e o sucesso do 

Japão, provocaram uma vivência num contexto incerto e os gestores perceberam que a cultura 

poderia ser um norte, retirando as incertezas, oferecendo estrutura, padrões e um sistema de 

valores com o qual operar em todas as situações. 

 Pereira (2005, p.20-27) apresenta em sua dissertação aspectos históricos do conceito 

de cultura organizacional, divididos em três períodos, a saber: o primeiro período retrata: 

movimento de desenvolvimento organizacional - concepção humanística dos valores 

organizacionais; visão da cultura como ferramenta para a melhoria das organizações; 

movimentos históricos da década de 1960; retórica de auto-desenvolvimento e pouco interesse 

em considerar a cultura como vantagem competitiva; o segundo período retrata o papel 

importante que o Japão desempenhou na percepção da cultura para o universo econômico e 

organizacional – discussão epistemológica sobre o que é cultura organizacional; 

transformação do conceito de cultura em uma variável da estratégia gerencial e da 

competitividade e a difusão do conceito pelos teóricos e o terceiro período retrata: o conceito 

de cultura organizacional para ser um ativo intangível das organizações - questão 

epistemológica da mensuração da cultura; utilização do conceito na área estratégica das 

organizações; relação íntima com contexto de mudança na política, no social e na ética das 

organizações e a liderança como agente de promoção. 

 De todas as definições encontradas na literatura, a definição de cultura organizacional 

que se tornou clássica foi a de Edgar Schein (2004, p.17): 

Cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, 

descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação 

externa e integração interna e que funcionam bem o suficiente para serem 

considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de 

perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. 
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 Este autor aborda a cultura nas organizações sob o aspecto humano. “O que direciona 

a cultura – sua essência – são as certezas tácitas aprendidas e compartilhadas nas quais as 

pessoas baseiam seu comportamento diário” (SCHEIN, 1999, p.39). A definição de cultura de 

Fleury (1996, p.22) incorpora a dimensão política inerente à cultura organizacional e se 

assemelha à de Schein: 

[...] um conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em elementos 

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. 

 

 Schein (2004) acredita que a cultura possua o papel ou a função primordial de 

promover a adaptação da organização, tanto no seu ambiente interno, aspectos 

socioemocionais dos membros do grupo, quanto externo, relação da organização com o 

ambiente externo. Tal papel seria objetivado através da construção histórica de pressupostos 

básicos de valores pelos fundadores ou líderes da organização e estariam a todo instante 

determinando ou influenciando os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos dos 

membros do grupo. Os pressupostos básicos, segundo este autor, estão inter-relacionados e 

estabelecem padrões para que as organizações possam obter diretrizes para solução de 

problemas. Schein é um pesquisador que trata a cultura como um fator fundamental nos 

processos de mudanças organizacionais, e acredita que a cultura pertence à organização como 

um todo, que é um lugar onde há compartilhamento de sua história (SCHEIN, 1999). 

 Kanaane (1994, p.17) fala sobre a necessidade de se considerar “[...] as influências da 

cultura, tanto em seu aspecto social, quanto nas condições estabelecidas pela própria 

organização, como fator fundamental na determinação das concepções sobre o trabalho [...]”. 

Cada ambiente de trabalho possui uma cultura com experiências e conhecimentos comuns que 

afetam os comportamentos individuais, tornando-os semelhantes entre si. Ele conceitua a 

cultura como um conjunto de forças latentes que determinam o comportamento das pessoas, a 

maneira como percebem as coisas, o modo de pensar e os valores tanto individuais como 

coletivos, que podem afetar o cumprimento de estratégias institucionais.  

 Barros; Prates (1996, p. 15) abordam a questão dos grupos sociais e seus padrões de 

comportamento na seguinte citação: “o homem e seus semelhantes estão constituídos em 

sociedades, um agregado humano que tem alguns princípios comuns que lhe dão organicidade 

e um padrão de relacionamento relativamente duradouro de associação”. Tem-se, assim, uma 

sociedade singular nos aspectos e nas nuances do cotidiano.  

           Vasconcelos (2004) fala da importância de se entender as organizações como culturas 

que possuem padrões formadores da base para a interpretação, a valorização e o 
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estabelecimento de todas as práticas sociais em uma organização, ou seja, a interação social 

entre as pessoas. Os subgrupos, que trabalham em sistemas com especificidades semelhantes, 

devem conciliar os padrões culturais diferentes para construírem posturas éticas que sejam 

compatíveis com um posicionamento organizacional comum. Pode-se entender que a 

motivação no trabalho está relacionada aos resultados que as pessoas obtêm da interação com 

o meio ambiente (MANZANO, 2001). A interação dos grupos sociais, entretanto, pode estar 

relacionada à comunicação. Tragtenberg (2006, p.103) diz que “Os obstáculos à comunicação 

podem aparecer na forma de evasão, apatia ou no combate; são formas de oposição à 

organização [...].”  

 Atualmente, os ativos intangíveis são considerados valiosos pelos gestores e a cultura 

organizacional tem sido considerada como capaz de estimular a adaptação às mudanças com 

criatividade, a inovação, e outros. Ativos intangíveis, segundo Pereira (2005, p. 28), são 

aqueles não físicos como a estrutura organizacional e seus sistemas administrativos, capital 

intelectual, rede de relacionamentos e cultura organizacional.  

 Com relação à importância deste tema nas organizações, autores como Tamayo (2005) 

têm, através de pesquisas sobre cultura organizacional, demonstrado que o comprometimento 

das pessoas com a organização de forma afetiva é uma conseqüência de fatores culturais da 

organização, sendo que alguns destes fatores favorecem o seu desenvolvimento e outros, pelo 

contrário, o dificultam. Estes fatores fazem parte das políticas e interesses como: autonomia 

dos funcionários na execução das atividades organizacionais, preocupação com a qualidade de 

vida e prestígio social da organização que estimulam e favorecem o desenvolvimento do 

comprometimento. 

 A realização de projetos e desejos das pessoas se concretiza nas organizações, no 

trabalho e na vida pessoal. Daí a importância das organizações estimularem e tentarem 

satisfazer as necessidades humanas, favorecendo um sentimento de gratificação que 

impulsiona as pessoas para o caminho da realização profissional e pessoal. Segundo Freitas 

(2005, p.63) o espaço da organização para a formação da conduta das pessoas é importante: 

“A excelência se desloca do ser para o fazer e é nas organizações que os resultados devem ser 

atingidos. Tal padrão, sempre crescente, não só é indispensável para a qualidade do trabalho, 

mas também se constitui num sistema moral”. Alguns autores consideravam, há bem pouco 

tempo, que as organizações produziam cultura, que eram os valores que a levavam ao sucesso 

e esses valores eram considerados os fundamentos de qualquer cultura corporativa.  Pereira 

(2005, p.24) explica que: 
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[...] a cultura das organizações era vista como um todo homogêneo e consistente que 

levava ao compartilhamento de uma determinada visão de mundo e de como agir 

diante das diferentes situações da vida organizacional e de negócios com as quais os 

funcionários se deparam.  

 

 Esse compartilhamento fornecia um padrão para ação e unia os esforços da 

organização. Estas palavras mostram como a cultura organizacional pode ter relação com a 

participação dos funcionários nos resultados e na minimização de incertezas, conferindo 

identidade e consciência da importância de seus papéis para o cumprimento das estratégias da 

organização. 

 Nos anos 1990 o Brasil iniciou suas discussões sobre a missão da organização e a 

cultura organizacional ganhou espaço nas discussões dos gestores, passando a ser considerada 

como importante para os processos administrativos e estratégicos. Mas nos Estados Unidos os 

estudos acadêmicos se voltaram para as grandes corporações e empresas como organizações 

sociais, sindicatos, universidades, pequenas e médias empresas e outros, mas eles ficaram, 

segundo pesquisadores, com déficit de estudos nesta área. Além disso, a cultura destas 

corporações tem sido estudada, sem relacioná-las à cultura norte-americana. Como a 

sociedade norte-americana vê as organizações como singulares, cada uma é vista como caso 

único (PEREIRA, 2005). 

 As organizações, em geral, têm em seu bojo aspectos tão complexos que a maioria dos 

gestores procura compreendê-los e desmembrá-los para que sejam trabalhados. Kanaane 

(1994, p.30) conceitua e explica esses aspectos nas organizações da seguinte forma: “[...] a 

organização é um sistema socialmente estabelecido pelo conjunto de valores expressos pelos 

indivíduos que dela fazem parte, sendo assimilados e transmitidos sucessivamente pelos 

mesmos [...]”. Essa afirmação reflete a importância e a responsabilidade das novas gerações, 

pois os valores na organização representam a estrutura de cargos, o status e o poder.  

 De acordo com Hofstede (1998, p.213) “[...] as percepções partilhadas de práticas 

diárias devem ser consideradas como o centro da cultura da organização”. O entendimento da 

cultura organizacional através do estudo dos valores pode colaborar nas decisões estratégicas 

e na solução de questões relativas ao comprometimento das pessoas no trabalho como o baixo 

desempenho, climas organizacionais negativos ou conflituosos e outros problemas não 

visíveis. 

  A identificação dos valores pode ser complexa, pois as pessoas, em geral, trazem 

consigo componentes culturais desenvolvidos ao longo de suas vidas. A maneira como elas 

percebem os elementos culturais da organização onde trabalham está ligada aos sentimentos 

que carregam com relação às expectativas em termos profissionais. Barrett diz que “o 



 

 

52 

crescimento pessoal é satisfeito não no mundo exterior, mas no mundo interior. O crescimento 

pessoal é uma jornada do autoconhecimento [...]”.  Para ele a identificação das pessoas com o 

trabalho faz com que ocorra um maior envolvimento com a organização e um 

comprometimento com o seu sucesso (BARRETT, 2006, p.48). 

 Com relação à compreensão dos aspectos culturais presentes nas organizações, Schein 

(1999, p.32) acredita que a cultura organizacional tem três níveis, considerados por muitos 

autores como básicos para a análise da cultura organizacional. O estudo destes níveis pode 

demonstrar se há coerência ou inconsistência entre os valores pessoais e organizacionais e 

compartilhamento no cotidiano dos elementos inerentes à cultura subjacente ou explícita, 

como também analisar alguns fatores considerados pelos membros das equipes de trabalho 

como inconscientes. Estes níveis, apresentados na figura 07, estão relacionados com aspectos 

estruturais, valores compartilhados e os sentimentos e percepções sobre estes valores que 

representam as perspectivas da organização em termos de futuro.  

 

Artefatos 

 

Valores 

casados 

 

Certezas básicas 

fundamentais 

                                                       Figura 06 – Níveis da cultura por Schein 

                                                       Fonte: Schein (1999) 

   

 

 O quadro abaixo apresenta estes níveis com explicações sobre os aspectos encontrados 

nas organizações: 

 

Artefatos Estruturas e processos organizacionais. 

Valores Casados Estratégias, objetivos, filosofias (justificativas adotadas). 

Certezas Básicas Fundamentais Inconsciente, crenças, percepções, pensamentos e 

sentimentos pressupostos (última fonte de valores e ações). 

        Quadro 03 – Níveis da Cultura Organizacional por Schein 

          Fonte: Schein (1999) 

  

 No nível dos artefatos a cultura é muito clara, a observação direta ocorre durante a 

visita ao local, mas mesmo assim, é de difícil compreensão. O nível dos valores casados 

mostra que mesmo que os valores das organizações sejam conhecidos pelos seus funcionários 

pode haver inconsistência, uma incoerência entre os valores e os princípios da organização e 
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das pessoas envolvidas. O nível certezas básicas fundamentais é considerado como certezas 

tácitas compartilhadas que depende do entendimento da história da organização e em como os 

valores criados desde o início são mantidos e aceitos pelos funcionários (SCHEIN, 1999). 

 Schein (1999, p.35) explica que “a essência da cultura são esses valores, crenças e 

certezas aprendidos em conjunto, que são compartilhados e tidos como corretos à medida que 

a organização continua a ter sucesso”. Para ele a cultura é estável e é difícil de mudar e, em 

um nível profundo, pode ser vista como modelos mentais compartilhados. Não existe cultura 

certa ou errada; apenas precisa-se saber se o novo se adapta ao ambiente e à cultura vigente. 

  Trompenaars (1994) é um autor que tem idéias semelhantes às de Schein. Ele divide a 

cultura em camadas e classifica as culturas em quatro tipos, mostrados nos quadros 04 e 05.  

Camadas da Cultura Organizacional 

Os artefatos e produtos explícitos 

As normas e valores 

Premissas básicas implícitas 

                                                   Quadro 04 – Camadas da Cultura Organizacional por Trompenaars 

                                                   Fonte: adaptado de Trompenaars (1994) 

 

Culturas 

organizacionais 
Significados 

Cultura familiar Relações próximas. O líder parece um pai carinhoso 

Cultura Torre Eiffel Estreita no topo e larga na base; estável, rígida; líder como instrutor 

Cultura míssil guiado Ênfase na igualdade e nas tarefas, valorização de equipes 

Cultura incubadora 
Ênfase na satisfação dos indivíduos, compromisso emocional, 

valorização da criatividade e inovação. 

          Quadro 05 - Classificação das culturas por Trompenaars  

             Fonte: Adaptado de Trompenaars (1994) 

 

 Este autor apresenta sete dimensões fundamentais para a cultura que funciona como 

comparativo das dimensões de acordo com as diferenças de cada organização por ele 

estudada, conforme quadro 06: 

Diferenças Básicas dos Valores das 

Culturas 

Universalismo X Particularismo 

Individualismo X Coletivismo 

Neutro X Emocional 

Específico X Difuso 

Conquista X Atribuição 

Atitudes em relação ao tempo 

Atitudes em relação ao ambiente 

                              Quadro 06 – Dimensões para a Cultura por Trompenaars 

                                            Fonte: Adaptado de Trompenaars (1994) 
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 Entretanto, outras teorias e seus valores, além destes, ocupam hoje lugar no imaginário 

das pessoas envolvidas nas organizações que possuem um dinamismo constante em suas 

relações com os ambientes: interno e externo. 

 Bleger (1991) acredita que cada grupo possui uma identidade que pode ser dividida 

em dois níveis: 

 

Regras Identidade Grupal 

Nível das regras 
Diz respeito ao que o grupo estabelece para sua 

organização e funcionamento - estaria mais próximo da 

consciência. 

Nível do sincrético 

Pertence à dinâmica grupal ainda sem limites e, nesse 

sentido, constitui uma realidade não compreendida ou 

elaborada por seus participantes - estaria mais próximo 

do inconsciente. 

    Quadro 07 – Identidade Grupal por Bleger 

     Fonte: Adaptado de Bleger (1991) 

 

 As teorias desenvolvidas nos últimos anos trazem consigo algumas considerações 

sobre cultura organizacional que Freitas (2005, p.95, p.97) esclarece nas seguintes palavras: 

“[...] o corpo teórico da cultura organizacional permanece fragmentado, difícil de ser 

apreendido integral e consensualmente por acadêmicos e práticos dessa área”. Esta autora 

aborda a fragilidade conceitual e metodológica que ainda é alvo de duras críticas que se 

referem à “apropriação indébita” (grifo do autor) de alguns conceitos tirados da etnologia e da 

antropologia cultural. Ela diz que a cultura organizacional pode ser um instrumento de poder 

que se expressa em termos de valores, normas, significados e interpretações, visando um 

sentido de direção e unidade, tornando a organização fonte de identidade e de reconhecimento 

para seus membros.  

 Estas considerações de Freitas traduzem o termo - cultura organizacional como sendo 

o responsável, nas organizações, pela maneira de pensar e agir interna e externamente, 

refletindo-se no comportamento, na identidade dos grupos, nas condutas sociais e podendo 

influir na motivação para o cumprimento de metas. 

 Existe uma tendência nas organizações em acreditar que as culturas organizacionais 

têm como diz Freitas (2005, p.24), um “[...] perfil universalista, ou seja, aplicável em 

qualquer país, mantendo alguns valores, pretensamente neutros, assumidos simplesmente 

como profissionais”. É evidente, porém que, com a globalização, as barreiras geográficas 
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deixaram de existir, mas especificidades e características próprias das organizações devem 

sempre ser consideradas como chaves para análise da cultura organizacional.  

 Fischer (2007) acredita que a cultura organizacional tem propiciado novas propostas 

conceituais, de categorias analíticas mais adequadas e de técnicas mais apuradas de 

investigação. Aspectos culturais como os valores das organizações modernas podem e devem 

coexistir com o discurso e com a prática, a fim de serem reavaliados periodicamente, com o 

intuito de acompanhar as tendências e as inovações que o mercado global dita. 

 Segundo Weil (1995) existe uma cultura holística com valores, conhecimentos e 

costumes de uma organização que vive em constante movimento, com eventos, inter-relações 

e interdependência de sistemas. Essa visão holística traz à tona a certeza de que a cultura 

organizacional é uma força que possui tantas sutilezas quanto forem as nuances que compõem 

a organização. 

  Um exemplo de visão moderna sobre este tema é a de Rodriguez (2002), que aborda a 

cultura organizacional como um conjunto de percepções, atitudes, valores e comportamentos 

que fazem parte de uma organização, com estratégias, visão, missão e outros aspectos.  

 A cultura organizacional para este autor pode ser considerada como abrangente e 

perpassa pelo passado, presente e futuro das organizações. 
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 A figura abaixo mostra a dinâmica da cultura organizacional: 

 

 

Figura 07 – O Desdobramento da Visão por Rodriguez 

Fonte: Rodriguez (2002) 

 

 As organizações possuem sistemas formais e informais. Os formais, segundo Coelho 

Junior (2003), incluem os produtos, serviços, recursos e a administração que são os aspectos 

visíveis da dinâmica organizacional. Os elementos informais são os valores dos empregados, 

convicções e comportamentos em relação a si próprios e à organização. Já para Barbosa 

(1996), a cultura pode funcionar como um fator complicador ou ser um aliado para a 

implantação de novas políticas administrativas. Morgan (1996) fala que a cultura é como uma 

rede onde os paradigmas organizacionais são os modos estabelecidos na organização como 

um todo. Os paradigmas, obviamente, incluem os elementos formais e informais. Subentende-

se que para implantar uma mudança cultural, com o intuito de se melhorar os sistemas formais 

e informais, deve-se planejar o futuro, sensibilizar e propiciar recursos e oportunidades de 

integração de todos os envolvidos na organização para que ocorram intervenções que 

contemplem a participação de todos.   

 Para Kanaane (1994, p.25), “o funcionamento organizacional é representado pelo 

conjunto de subsistemas interdependentes e inter atuantes que compõe a organização”, sendo 

a dinâmica organizacional passível de transformação. A cultura está presente em toda a 

organização e as subculturas coexistem com a forte presença de vários aspectos da cultura 

macro que podem influenciar o comportamento e os valores das pessoas.  
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 De acordo com Schein (1999) e Silva (2004) a integração das culturas é desejo de 

muitas organizações e na prática esta integração é um processo muito complexo, pois não é 

possível misturar as culturas somente com padronizações e normas. A cultura é um reflexo 

dos valores e crenças arraigados desde a fundação das organizações. Problemas típicos de 

cada unidade organizacional podem modelar culturas setoriais diferenciadas. As maneiras de 

perceber, pensar e sentir das pessoas fluem nas organizações e precisam estar alinhadas para 

que haja uma uniformidade, identidade e comunicação entre os subgrupos dos  âmbitos da 

organização, já que existem vários grupos (funcionais, divisionais, geográficos ou 

hierárquicos). Estes grupos determinam a formação de culturas específicas, dentro de uma 

cultura maior e forte que pode ser dimensionada em termos de homogeneidade e estabilidade 

dos membros do grupo e da duração e intensidade das experiências compartilhadas. 

 De acordo com Freitas (1991) a análise da cultura brasileira pode contribuir para se 

gerenciar mudanças nas organizações, sendo necessário recorrer às origens e acreditar que o 

estudo da cultura organizacional pode alavancar não somente mudanças no cotidiano, mas 

também descortinar aspectos não visíveis e relevantes para se implantar mudanças 

significativas. Uma cultura organizacional forte e consolidada abriga diferentes culturas 

harmoniosamente. As subculturas, apesar de possuírem seus próprios valores, não são 

necessariamente inconsistentes com os valores dominantes na organização. 

 Quando os valores das subculturas se tornam desalinhados com a cultura da 

organização podem provocar uma dinâmica cultural antagônica, denominada contracultura. 

Quando existem sistemas de valores que competem entre si, nasce um panorama de 

diversidades culturais. A contracultura está relacionada à existência de múltiplas culturas; 

onde nas relações de trabalho podem existir conflitos e os interesses das coalizões dominantes 

que nem sempre coincidem com as expectativas dos demais segmentos da organização, mas 

que podem ocasionar uma divergência nos vários níveis hierárquicos. À medida que o 

movimento de oposição ou de contracultura ganha adeptos nas diversas instâncias 

organizacionais, questionando e desafiando os padrões estabelecidos na cultura vigente, são 

estabelecidas condições para a reconstrução da cultura organizacional (SILVA, 2004). 

 Uma questão que merece ser analisada nas organizações é a identidade, seja ela da 

organização ou das pessoas que a compõe, pois em termos culturais ela pode desencadear uma 

reflexão de como as mudanças, em vários níveis, sejam gerenciais, comportamentais ou 

mesmo de avanços tecnológicos, podem impactar nos ambientes, nas relações humanas e na 

motivação das pessoas para o trabalho. O aspecto positivo de identificação que as pessoas têm 
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com as organizações onde trabalham pode conduzi-las a um sentimento de prazer e de 

aceitação das crenças e valores mesmo que impostos pela organização. 

 Souza (2006) aborda a cultura organizacional como uma impressão digital, que está 

relacionada a este conceito de identidade, pois é ela que determina, evidencia e conduz o 

funcionamento sistêmico da organização e suas particularidades. Ele fala, inclusive, que a 

cultura seria semelhante às veias de um corpo humano, percorrendo sua estrutura e garantindo 

a vida. 

 A massa organizada desenvolve rapidamente uma espécie de alma coletiva, uma 

unidade mental. A independência da forma de pensar quando adormecida faz com que o senso 

crítico fique comprometido. Uma pessoa com posições com relação à responsabilidade no 

trabalho diferente de seu grupo pode agir conforme as normas estabelecidas por estar inserido 

num sistema cultural onde não se admite questionamentos. Pode-se então estabelecer um 

código de conduta capaz de desenvolver os valores das subculturas existentes na organização. 

As pessoas podem ir muito além da teoria, podem refletir e considerar as suas realidades 

cotidianas e seus valores implícitos e tácitos em seus ambientes de trabalho, na organização. 

“A energia controladora do comportamento, a sutileza das regras não-escritas, a referência do 

grupo [...] e sua reprodução são exemplos de como os indivíduos são ressocializados na 

organização”.  A cultura organizacional é um “conjunto de representações imaginárias sociais 

que se constroem e reconstroem nas relações cotidianas dentro da organização” (FREITAS, 

2005, p.97; p.135). 

 O relacionamento entre as pessoas de um sistema precisa ser efetivo e a comunicação 

deve ser ágil. As necessidades dos grupos, quando atendidas, proporcionam uma cultura 

compatível com as demandas inerentes a um sistema. 

  A interação dos grupos de trabalho colabora para que algumas questões de 

organização interna demandem respostas para questões referentes à como estabelecer e 

manter relações de trabalho efetivas entre os membros de uma organização. Apesar de os 

problemas de integração interna variarem, são comuns desafios correspondentes às 

necessidades de grupos de trabalho, que compartilham conhecimento, valores, linguagem, 

comportamentos e códigos de conduta e são capazes de decifrar o que é desejável e o que é 

indesejável: os significados que não são revelados explicitamente ou que não são 

reconhecidos facilmente (SILVA, 2004).  

  O quadro abaixo esclarece as idéias deste autor. 
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Desafios e Necessidades Grupais: 

 Necessidade de compartilhar um tipo de linguagem; 

 Necessidade de definir critérios a respeito de como recrutar e selecionar novos participantes; 

 Necessidade de compreensão mútua a respeito do sistema hierárquico e de normas que 

imperam no grupo; 

 Necessidade das pessoas saberem como se relacionar umas com as outras; 

 Necessidade de compartilhar discernimento a respeito dos que fazem e dos que não fazem 

parte do grupo. 

 Necessidade de compreender os comportamentos considerados desejáveis e indesejáveis e 

 Necessidade de firmar acordo a respeito de significados importantes para lidar com eventos 

considerados inexplicáveis. 

     Quadro 08 - Necessidades Sociais por Silva  

       Fonte: Adaptado de Silva (2004) 

  

 Se não forem encontradas para esses problemas soluções culturais consensuais, a 

ansiedade dos membros do grupo pode aumentar, devido à falta de referências que designem 

padrões de ordem e consistência. Em função disso, a perspectiva de longevidade do grupo fica 

ameaçada, uma vez que a cultura instável proporciona um caráter ambíguo entre o que seja 

certo ou errado, bom ou ruim, melhor ou pior, e fica difícil compreender quais são os modos 

considerados certos de sentir, pensar e agir. Silva (2004) explica que “uma cultura 

organizacional emerge quando os participantes passam a compartilhar conhecimentos e 

pressupostos de como descobrir ou desenvolver modos de lidar com questões de adaptação”.  

 Uma cultura organizacional que, como diz Kanaane (1994, p.32), “propicie a 

satisfação das necessidades de seus participantes e que canalize seus comportamentos 

motivados para a realização dos objetivos da organização” pode facilitar e/ou aumentar a 

eficiência das pessoas no trabalho. 

 Autores como Kim Cameron e Robert Quinn (1999) possuem um modelo chamado 

“Competing Values Framework”, que contempla valores competitivos que apesar de serem 

mais adequados às empresas privadas são apresentados neste estudo como ilustração de como 

a percepção da cultura organizacional pode ser relevante. 

 Hallak (2008) acredita que este modelo permite que se estude o grau de alinhamento 

da cultura correlacionando-a com as estratégias organizacionais. Os quadrantes representam o 

que as pessoas valorizam na organização e definem os principais valores nos quais são feitos 

os julgamentos. Eles representam quatro tipologias da cultura nacional. Cada quadrante 

representa os pressupostos básicos, orientações e valores da cultura organizacional: cultura 

clan – valores – foco interno: ambiente amigável e familiar, fidelidade e comprometimento, 

participação e consenso; mercado – valores – foco externo: orientação por objetivos e 
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resultados, competição e preocupação com a reputação, sucesso e ganho; adhocracia – valores 

que enfatizam o foco externo: dinamismo e empreendedorismo, criatividade e inovação, com 

estímulo às iniciativas individuais e à liberdade de criação e hierarquia – enfatiza o processo 

interno de valores de controle, procedimentos, regras, eficiência, capacidade operacional, 

segurança e previsibilidade. A competição ou valores opostos em cada quadrante caracteriza o 

nome do modelo. 

 A figura abaixo apresenta este modelo: 

 

                    Figura 08 – Competing Values Framework by Cameron e Quinn 

                         Fonte: Cameron e Quinn (1999) 

   

 Entender a relevância da cultura organizacional para o bom desenvolvimento dos 

processos de gestão pode desencadear uma reflexão sobre a relação que existe entre a cultura 

organizacional e a cultura nacional. Na próxima subseção serão abordados aspectos sobre esta 

relação, nuances e especificidades que podem impactar o cotidiano das organizações e 

influenciar o comportamento organizacional como um todo.  

 

2.2.4 Cultura Organizacional versus Cultura Nacional 

 

 

 “A cultura nacional [...] é potencialmente importante como uma fonte externa da 

influência na cultura organizacional. A cultura que a envolve pode afetar o comportamento 

dos membros das organizações pelo seu impacto na cultura da própria organização” (SAGIV; 

SCHWARTZ, 2005, p. 201). 

 

 Trice; Beyer (1993, p.2 e p.46) expressam a relação entre cultura organizacional e suas 

raízes históricas no seguinte texto: 
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[...] culturas provém aos membros organizacionais um conjunto de idéias mais ou 

menos articuladas que os ajudam individual e coletivamente a enfrentar [...] 

incertezas e ambigüidades [...] Apesar das ideologias específicas, que formam a 

substância de uma cultura organizacional, serem desenvolvidas dentro dela, seus 

conteúdos são fortemente influenciados e modelados pela cultura circundante. 

 

 Para Katz; Kahn (1974, p.381) as organizações que se baseiam exclusivamente nas 

normas e procedimentos escritos possuem estruturas frágeis, pois a cultura organizacional faz 

parte de um contexto histórico e sofre a interferência da cultura nacional, regional, padrões 

culturais, formas da administração e também das pessoas.  

 “Aspectos importantes da cultura da organização emanam de traços da cultura 

nacional e, neste sentido, traços singulares dessa cultura precisam ser delineados antes da 

aplicação de metodologias de análise de traços da cultura organizacional” (BARELLA 

NETTO, DIAS, MELLO, 2003, p.2). Pensar em cultura organizacional pública é pensar em 

ambientes formadores de sentimentos; é também pensar em como as especificidades da 

administração pública e seus paradigmas influenciam os aspectos relacionados à gestão de RH 

nas instituições, onde ter resultados de eficiência produtiva e a implantação de mudanças pode 

ser altamente instável. 

 Este estudo não focou o ambiente de trabalho, mas segundo Luz (2001) e Lima (2002), 

o clima retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas, influenciando 

profundamente a produtividade e a motivação. A percepção do clima organizacional pode 

estar relacionada aos valores pessoais e organizacionais e facilitar positivamente o início de 

uma reflexão sobre os comportamentos inadequados que podem resultar em aspectos 

negativos para o alcance de metas.  Estes autores mostram o quanto é importante entender os 

ambientes organizacionais como sendo reflexo das motivações, comportamentos e relações 

estabelecidas entre os agentes organizacionais. 

  Acredita-se que a área de RH 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, consequentemente, seus 

comportamentos na organização. As posturas e ou procedimentos específicos da política de 

RH do serviço público podem afetar, direta ou indiretamente, o modo de pensar, de agir, 

reagir e de sentir o trabalho, como Silva (2004) e Prates (1997) explicam: o contexto 

sociocultural das culturas organizacionais são fatores que desenvolvem os modos singulares 

das pessoas. 
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  Freitas (2005, p.75) diz que: “um clima organizacional marcado pela ameaça não é 

exatamente o mais propício para fazer florescer o devotamento e a dedicação”. As 

organizações modernas utilizam, muitas vezes, métodos mais persuasivos de liderança. As 

pessoas que nela trabalham são forçadas a aderir aos objetivos propostos e exibir o necessário 

espírito de equipe. Em organizações públicas é possível que algumas características culturais, 

como a concentração de poder, dificultem a implantação de sistemas modernos, a participação 

ativa das pessoas nas decisões, a formação de equipes de trabalho e o cumprimento da missão 

a elas entregue. Um aspecto positivo encontrado nas organizações públicas é o orgulho dos 

servidores públicos de fazerem parte de um grupo seleto, com algumas vantagens em relação 

aos da iniciativa privada. Este sentimento que nasce da necessidade de filiação que todos têm, 

pode ser um fator positivo para que se mantenham motivados para o trabalho, conforme diz 

Freitas (2005, p.79): “[...] o orgulho de pertencer ao grupo ou à tribo, de ser imortal no 

envolvimento com uma empresa grandiosa com uma nobre missão [...]”.  

  A influência que a organização pública recebe dos ambientes externos onde atua e os 

atores que interagem com ela podem contribuir para a formação de valores, pois as trocas 

entre os ambientes interno e externo estabelecem uma rede de pessoas que compartilham, 

além de sentimentos subjetivos, as normas e os valores. As organizações brasileiras têm 

conseguido manter uma interação competente, devido às suas características ou traços 

culturais de flexibilidade e criatividade, compatíveis com um mundo globalizado que 

necessita falar uma linguagem compreensível em vários níveis.  

 Quando os valores e necessidades dos RH não são correspondidos, entretanto, pode 

ocorrer um desalinhamento entre as expectativas das pessoas e as diretrizes da organização. 

Este desalinhamento pode também acarretar improdutividade, apatia e atitudes inadequadas 

ou incoerentes com o processo de modernização da organização. Prates (1997) aborda este 

problema mostrando que a apatia de servidores das universidades brasileiras pode ser 

decorrente de um ambiente onde é reforçado um perfil de servidor sem iniciativa, onde são 

encontradas algumas pessoas inertes e apáticas que repetem ao longo dos anos 

comportamentos comuns ao grupo onde estão inseridas e que estes servidores têm dificuldade 

em aceitar uma possibilidade de mudança.  

 Segundo Gandini (2009) é importante que as organizações tenham planejamentos 

voltados para a valorização dos servidores: 
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Assim como os recursos materiais, os recursos humanos deveriam ser utilizados [...] 

de acordo com os resultados necessários. Daí se observar que a concepção de missão 

tenha se tornado o mais importante e o primeiro elemento a ser apresentado nos 

planos estratégicos das organizações, públicas, privadas ou das organizações sociais 

(ONGs). [...] O gerenciamento focado em resultados estabelece um modelo de 

planejamento que unifica a missão aos planos de ação e às atividades do dia a dia da 

organização que devem estar estruturadas em sintonia com os objetivos propostos. 

 

   De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (1998), o serviço público só 

consegue ser adequado se houver motivação e qualificação por parte dos funcionários. As 

regras burocráticas e estruturas hierárquicas rígidas da administração pública federal, 

entretanto, podem estar impossibilitando o cumprimento de programas voltados para a 

modernização de processos produtivos e prestação de serviços à sociedade com qualidade. 

Percebe-se no cotidiano destas organizações que as culturas recebem forte influência da 

cultura brasileira como um todo, pois herdaram posicionamentos e comportamentos que vêm 

desde o coronelismo até a atualidade. Esta influência pode estar afetando, direta ou 

indiretamente, os servidores públicos em seus comportamentos organizacionais e a cultura 

organizacional.   

 As peculiaridades culturais do serviço público ainda necessitam de esclarecimentos 

sobre algumas questões, entre elas, as relativas às influências culturais que os grupos de 

trabalho recebem de suas organizações. Essa influência pode estar afetando as organizações 

públicas e desencadeando restrições e dificuldades para os servidores públicos.  

 O tema Cultura foi apresentado com seus conceitos e teorias nas seções correntes com 

o objetivo de descortinar incertezas para o alcance de argumentos acadêmicos que 

proporcionem entendimento e interpretação das questões deste estudo. 

 Nas próximas subseções estão apresentados fundamentos e teorias sobre valores 

pessoais e organizacionais, alinhamento de valores e os conceitos sobre o modelo teórico 

escolhido para a pesquisa.  

 

2.3 VALORES PESSOAIS E ORGANIZACIONAIS 

 

 “Valores são regras para a vida. São crenças profundamente arraigadas de que um 

certo modo de ser ou um certo resultado é preferível a outro. Os valores são demonstrados 

externamente por meio de comportamentos” (BARRETT, 2006, p.105).  

 

 Para as organizações, os valores são as convicções e modos de conduta que possuem 

graus de importância e de intensidade diferentes que formam um sistema de valores, que é 
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relativamente estável com relação à influência que exercem no comportamento e nas atitudes 

das pessoas nas organizações (NEVES, 2000). Para as pessoas, valores são critérios nos quais 

elas se baseiam para decidir o que devem desejar, havendo a necessidade de se distinguir 

entre o que é desejável e o que é desejado (ENZ, 1986). Com relação à diferença entre valores 

pessoais e organizacionais, Tamayo (2005, p.167-168) esclarece: “Os valores pessoais 

expressam metas da pessoa, os valores organizacionais referem-se a metas da organização [...] 

são princípios que orientam e guiam a vida de pessoas e grupos”.  

 

2.3.1 Valores 

 

 “Os valores culturais são compreendidos como valores compartilhados por um grupo 

ou os valores de líderes ou outros membros significativos do grupo” (Rohan, 2000). 

 

 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 

humano”. Rokeach (1968) tem um modelo de congruência de crenças segundo o qual o 

preconceito advém do grau de dissimilaridade entre as atitudes e os valores das pessoas e dos 

grupos sociais. Existem opiniões similares que definem valores como - critérios usados pelas 

pessoas para avaliar ações. Williams (1968) acredita que os valores são “representações de 

idéias abstratas implícita ou explicitamente compartilhadas sobre o que é bom, correto e 

desejável para uma sociedade”. 

 Schwartz (1994, p.21, grifo do autor) identificou as principais características dos 

valores, a saber: valores são crenças – crenças ligadas à emoção e não idéias objetivas e 

frias; valores são constructo motivacional – referem-se a objetivos desejáveis que as 

pessoas se esforçam por obter, como por exemplo, justiça, ser prestativo e outros; valores 

transcendem situações e ações específicas – são objetivos abstratos como obediência e 

honestidade e que são relevantes para os grupos sociais, como nas organizações; valores 

guiam a seleção e avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos - são valores que servem 

como padrões ou critérios, o impacto nas decisões cotidianas raramente é consciente; os 

valores são ordenados pela importância relativa aos demais – os valores das pessoas 

formam um sistema ordenado de prioridades axiológicas que as caracteriza como indivíduos. 

São aqueles que atribuem importância à justiça ou ao sucesso, à novidade ou à tradição, à 
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saúde ou à espiritualidade. Estas características correspondem a todos os valores; o que os 

diferencia é o tipo de objetivo ou motivação que o valor expressa. 

 Nas organizações, “os valores são escolhidos com cuidado para que apóiem a missão e 

visão. [...] Todas as empresas são movidas por valores, mas nem sempre eles são expressos 

claramente” (PEREIRA, 2005, p.36). Barbosa (2001) acredita que os valores estão 

relacionados às hierarquias de significado dos valores básicos e que as regras que orientam a 

vida das pessoas funcionam como diretrizes para tomada de decisões. 

 SCHWARTZ (2005) estudou a dinâmica dos valores em pesquisas realizadas em mais 

de sessenta países, desenvolvendo uma teoria dos valores básicos que identifica dez tipos 

motivacionais, enfatizando que existe um conjunto de valores quase universais diferenciados 

por tipos motivacionais. Os valores em seus aspectos sociais, entretanto, que respeitam a 

tradição, são especialmente importantes em culturas conservadoras que têm necessidade de 

cultivar valores e a ordem tradicional; são realidades sociais construídas historicamente e que 

compõem a realidade (SAGIV; SCHWARTZ, 2005). Existem diferenças de valores por 

classes sociais e os pesquisadores devem desenvolver estudos diferenciados com relação à 

hierarquia, pois “os valores podem influenciar a atratividade das ações [...] guiam muito dos 

comportamentos cotidianos com pouca consciência de sua influência” (SCHWARTZ, 2005, 

p.81). Os comportamentos das pessoas no trabalho podem acontecer de forma inconsciente e 

depender dos valores existentes nas redes sociais da organização. 

 

2.3.1.1 Valores Pessoais 

 

 “O conhecimento dos valores de uma pessoa deveria permitir-nos predizer como ela se 

comportará em situações experimentais e em situações da vida real” (ROKEACH, 1970). 

 

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

e hierárquicas; conforme a prioridade as atitudes podem ser egoístas ou relacionadas ao lado 

bom das pessoas. Tamayo e Schwartz (1993, p.330) afirmam que valores são “crenças ou 

estados transituacionais, organizados hierarquicamente, que se referem a modelos de conduta 

desejáveis, que orientam a vida do indivíduo ou dos grupos”. Estes autores (2005, p.169) 

dizem que “grande parte da felicidade de uma pessoa é construída no ambiente de trabalho. 

“[...] a identidade, a realização e a felicidade não poderiam ser alcançadas se a pessoa é 

construída no ambiente de trabalho”. Subentende-se que as pessoas procuram nas 

organizações a satisfação de suas necessidades, pelos seus valores, por todos os elementos 
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biológicos e psicossociais que são importantes para a sua sobrevivência, sendo os valores que 

determinam as respostas emocionais e as opções das pessoas. 

 Rohan (2000) acredita 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; os valores culturais são os valores compartilhados pelo 

grupo, líderes e outros importantes para a organização. Já para Schwartz (1999) os valores 

pessoais são “como critérios ou metas que transcendem situações específicas”.  

 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). Para Rokeach 

(1973) as atitudes das pessoas são expressões de valores e Tamayo (1994) acredita que “os 

valores são metas motivacionais que o indivíduo fixa para si mesmo”. As opções que as 

pessoas fazem seriam determinadas pelos seus valores. Mendonça; Tamayo (2005, p.151) 

falam que “as prioridades atribuídas aos valores podem expressar aquilo que é bom e 

importante [...] e, conseqüentemente, podem influenciar as atitudes e as decisões 

comportamentais”. As pessoas possuem um sistema de valores que são inerentes aos vários 

aspectos de suas vidas, como seus sentimentos em relação às situações, às expectativas e 

ideologias, pois “o sistema de valores do indivíduo é representativo de sua cultura (meio 

social), com evidências concretas de que, direta e ou indiretamente, esses valores são 

influenciados pelos esforços, condicionamentos e ideologia vigentes” (KANAANE, 1994, 

p.59).  

  De acordo com Freitas (1991), os valores são importantes para a compreensão dos 

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

organizacionais afetam as tomadas de decisões que estão estruturadas nas esferas dos RH. 

Valores pessoais e organizacionais, então, devem estar sintonizados por serem fatores 

essenciais para o sucesso das organizações. 

   

2.3.1.1.1 Valores Pessoais segundo Richard Barrett 

 

No próximo século, a ênfase estará no apoio emocional, mental e espiritual. As 

pessoas desejarão trabalhar em organizações que permitam que levem seus mais 

elevados valores ao trabalho, que lhes dêem uma oportunidade de fazer uma 

diferença positiva no mundo e que as encorajam a tornarem-se tudo que puderem 

ser. 

 

 Esta citação de Barrett (2006, p.43) apresenta uma realidade atual, pois as pessoas 

estão buscando trabalhar em organizações que valorizem a realização pessoal e que respeitem 
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os seus valores mais profundos. Essa valorização tende a aumentar a produtividade e a 

criatividade no trabalho segundo estudos encontrados na literatura. As organizações precisam 

ter consciência da necessidade de desenvolver uma cultura voltada para valores, pois os 

valores podem fazer as pessoas progredirem ou regredirem. Felizmente, acredita-se que as 

organizações atuais estejam, em sua maioria, preocupadas em alcançar níveis de criatividade e 

de produtividade de seus empregados e que os gestores estão conscientes de que os valores 

defendidos pelas organizações estão afetando as áreas de RH e de produção. 

 Barrett (2006, p.105) enfatiza como os valores pessoais são importantes para toda a 

estrutura das organizações: “O propósito de estabelecer um conjunto de valores é criar um 

código de comportamento que construa e apóie a visão e a missão. Os valores fornecem uma 

estrutura dentro da qual cada membro da organização pode operar”. Essa participação deve 

ser com “liberdade responsável”; pois quando as pessoas adotam os valores da organização, 

tornam-se responsáveis. 

 Barrett (2006) acredita que a criação de uma declaração de valores pode colaborar para 

que as pessoas trabalhem unidas, funcionem como uma entidade coesa. Essa declaração 

utilizada em algumas organizações pode funcionar como formador de regras de 

comportamento, que são os valores que fazem com que a equipe seja realmente coesa. Ele vê 

os valores pessoais como base de apoio para as motivações internas e como fonte de 

realização e comprometimento com a excelência e a inovação, pois os valores possibilitam a  

excelência colaboram com o crescimento profissional e a realização pessoal. 

 

2.3.1.2 Valores Organizacionais 

 

Os valores organizacionais constituem um conjunto dentro do universo dos valores. 

Eles referem-se ao domínio específico das organizações. A organização escolhe os 

seus valores desde os alvores da sua existência, desde o momento mesmo da sua 

fundação. Freqüentemente, os valores precedem a existência mesma da organização. 

(TAMAYO, 2007) 

 

 Os valores nascem dos saberes corporativos sobre o que é certo e errado, de um senso 

comum, mas são também influenciados por saberes individuais das pessoas, pela troca de 

experiências que constroem as práticas e solidificam as crenças coletivas. Dessa forma, os 

valores podem surgir a partir de uma construção social, independente de qualquer tentativa 

dos gestores em defini-los como normas escritas (JUNQUILHO, 2004). 

 Para Porto (2005) os valores organizacionais são princípios ou crenças sobre as metas 

ou recompensas que as pessoas buscam por meio do trabalho, e que guiam suas avaliações no 
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contexto da organização, incluindo aí o comportamento no trabalho. Os valores 

organizacionais orientam a vida organizacional, o comportamento de gestores e empregados 

que sustentam as atitudes, motivam para a obtenção de metas e objetivos e colaboram na 

avaliação dos comportamentos e eventos da organização. O conhecimento dos valores de uma 

organização, portanto, permite predizer o funcionamento da mesma e o comportamento 

organizacional das pessoas (TAMAYO, 2005).  

 Freitas (2005) acredita que os aspectos culturais ditam normas, regras e rituais e que 

desenvolvem uma mentalidade coletiva. Tamayo (2005, p.176, p.180) esclarece essas nuances 

mostrando como os valores organizacionais podem funcionar nos grupos de trabalho: “Os 

valores organizacionais constituem formas culturais socialmente aceitas para expressar as 

necessidades e interesses da organização enquanto grupo [...]”. Os valores são como “[...] 

representações cognitivas de necessidades e interesses pessoais e grupais”, que possibilitam 

estabelecer um perfil motivacional dos trabalhadores e o perfil cultural da organização. 

 Os valores organizacionais podem estar registrados em documentos, nas políticas, 

programas e estratégias de futuro, mas podem não corresponder aos valores implícitos nos 

ambientes de trabalho, causando um descompasso nas ações pretendidas. Tamayo (1996) 

possui um modelo de valores organizacionais que tem contribuído em estudos acadêmicos 

para a construção de mapeamentos dos valores que não estão definidos a priori, que variam 

nas subculturas das organizações estudadas. Para este autor, os valores e os comportamentos 

sociais têm relação com a motivação, sendo importante que os gestores entendam os valores 

organizacionais e sua relação com os valores das pessoas a fim de se obter melhores 

resultados nas organizações. 

 Schwartz (1987, grifo do autor) identificou princípios motivacionais básicos 

subjacentes aos valores individuais. Ele elaborou princípios chamados “tipos motivacionais 

dos valores humanos” que incorporam as principais características dos valores destacadas nas 

obras de Rokeach (1973) e de Kluckhohn (1968), definindo-as como metas individuais 

transituacionais que expressam interesses concernentes a um tipo motivacional. Essa 

definição baseou-se em três componentes considerados básicos e universais na natureza 

humana: necessidades biológicas, necessidades de interação social estável e necessidades de 

sobrevivência dos grupos (SCHWARTZ, 1994). 

 Schwartz (1992) identificou dez tipos de valores e estabeleceu as metas motivacionais 

representadas por cada um deles. Para testar a universalidade das hipóteses formuladas, ele 

elaborou um instrumento contendo 56 valores, dos quais 36 foram retirados da escala de 

Rokeach (1973). Este autor verificou que na maioria das amostras foi possível identificar os 
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tipos de valores hipotetizados. Essas relações são: auto-transcendência – universalismo e 

benevolência; abertura à mudança – auto-direção, estimulação, hedonismo; conservação – 

tradição, conformidade e segurança e autopromoção – realização e poder.  

 Com relação aos tipos de valores, eles agrupam-se em quatro tipos de valores de 

ordem superior, onde se situam os valores individuais. Uma dessas dimensões opõe os polos 

da abertura à mudança aos valores que formam o polo da conservação. O princípio que 

organiza essa dimensão é o conflito entre a ênfase na independência de pensamento e de ação 

e o favorecimento da mudança versus submissão, auto-restrição e proteção das práticas 

tradicionais e estabilidade pessoal. A outra dimensão opõe o polo da auto-transcendência ao 

polo da autopromoção. O princípio que organiza essa dimensão é o conflito entre aceitar os 

outros como iguais e transcender os próprios interesses em função do bem-estar coletivo 

versus a busca do sucesso e o domínio sobre os outros. O hedonismo compartilha elementos 

tanto de abertura à mudança, quanto de autopromoção. A existência dessas dimensões foi 

constatada em várias culturas (SCHWARTZ, 1994).  

 Existe a possibilidade dos valores organizacionais influenciarem, moldarem e/ou 

transformarem as pessoas conforme suas necessidades e visões. Prates (1997) afirma que a 

postura do brasileiro espectador e de baixa consciência crítica acarreta baixa iniciativa, pouca 

capacidade de realização e transfere as responsabilidades para os gestores. 

  Para Hofstede (1984), os valores representam o núcleo da cultura organizacional, 

onde o sistema de valores é responsável pelas atitudes no trabalho. Schwartz (1987) e 

Hofstede (1994) acreditam que a estrutura de valores pode ter em seu bojo uma ambigüidade, 

com características de compatibilidade e de conflito. 

  Segundo Tamayo (1996) os valores organizacionais são vinculados ao entendimento 

da motivação das pessoas, orientam as suas ações no ambiente de trabalho e são responsáveis 

pelas ações organizacionais.  Ele concebeu uma estrutura dos valores organizacionais baseada 

na teoria dos conteúdos motivacionais dos valores humanos de Schwartz (1992) e identificou 

três dimensões básicas que facilitam o entendimento dos significados de valores que podem 

levar as pessoas a sentirem-se motivadas ou desestimuladas, dependendo das bases em que 

são construídos os valores organizacionais.  Esta estrutura está apresentada no quadro a 

seguir:
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EIXO BIPOLAR SIGNIFICADO 

Autonomia versus 

conservadorismo 

Organiza as relações entre as pessoas e a organização. As organizações que priorizam os 

valores de autonomia vêem o funcionário como entidade autônoma, que persegue os seus 

próprios interesses. Mas a autonomia afetiva é valorizada na prioridade dada à expressão 

da estimulação e do hedonismo. 

Hierarquia versus 

igualitarismo 

Organiza as metas organizacionais em torno do conflito da distribuição de poder na 

organização. As organizações situadas no polo de hierarquia priorizam os valores de 

autoridade, poder social, influência, fiscalização e supervisão. As organizações igualitárias 

priorizam os valores da justiça social, da igualdade, da responsabilidade e da equidade. 

Harmonia versus 

domínio 

Organiza as metas motivacionais relativas ao relacionamento da organização com o meio 

físico e social. Os valores pertinentes ao polo domínio estão relacionados ao controle e 

exploração do ambiente físico e social para auto-afirmação da organização. No polo da 

harmonia estão os valores de proteção da natureza, de cooperação e de integração 

interorganizacional. 

Quadro 09 – Estrutura de Valores Organizacionais por Tamayo 

Fonte: adaptado de: TAMAYO, 1996. 
 

 A teoria de valores de Schwartz serviu como base para que Tamayo e Porto 

desenvolvessem em 2003 a “Escala de Valores Relativos ao Trabalho (EVT)”. Esta escala foi 

desenvolvida a partir de entrevistas e perguntas abertas com trabalhadores e estudantes e pode 

ser utilizada com segurança para avaliar valores relativos ao trabalho em população com nível 

superior e ensino médio (TAMAYO; PORTO, 2005, grifo do autor). Este instrumento seria 

adequado a esta pesquisa, porém ele deve ser utilizado junto com a Teoria dos Valores 

Culturais de Schwartz (1992) o que o torna mais complexo do que a utilização de um modelo 

mais abrangente para o estudo de caso desta pesquisa. Estes autores possuem outro 

instrumento chamado Inventário de Valores Organizacionais (IVO) que “busca avaliar a 

percepção dos funcionários sobre os valores existentes e praticados na sua empresa, bem 

como os valores que os funcionários desejam [...]” (PORTO, 2005, p.114).  

 Mudar valores pode significar mudança de comportamento no trabalho e não 

necessariamente abrir mão dos valores pessoais fundamentais para a realização de 

expectativas nas organizações. Tamayo e Porto (2005) acreditam que pesquisas sobre valores 

“são importantes para fundamentar apoio teórico ao conceito de “valores” e fundamentar 

ações mais duradouras de mudança de comportamento”, pois: “[...] o conhecimento dos 

valores associados a determinados tipos de atitudes e comportamento possibilita a realização 

de ações de mudança de valores”. Mudanças que podem ser cruciais para que sejam 

implementadas ações de natureza não somente organizacional, mas também a nível pessoal 

(TAMAYO; PORTO, 2005). 
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2.3.1.2.1 Valores Organizacionais segundo Richard Barrett  

 

 “As organizações desenvolvem o capital humano cuidando das necessidades físicas, 

emocionais, mentais e espirituais de seus funcionários. Fazem-no ajudando-os a encontrar 

realização pessoal” (BARRETT, 2006, p.134). 

 

 Esta citação fala de um ideal de pessoas que vivem em busca da felicidade no trabalho. 

Barrett (2006) acredita que as organizações devem, através da declaração de seus valores, sua 

missão ou mesmo apenas listando seus valores, como por exemplo: ser justo; dizer a verdade; 

cumprir suas promessas e outros, colaborar para que haja alinhamento de valores. As 

declarações gerais de intenção podem divulgar seus valores e serem identificados com 

algumas semelhanças com a missão da organização e com os valores pessoais de seus 

funcionários. 

  Barrett (2006, p.15-16) fala da importância que as organizações têm dado aos valores, 

que quando defendidos pelas lideranças afetam suas capacidades de ter pessoas melhores em 

seus quadros de RH. Essa ênfase aos valores é devida às mudanças que têm regido a 

sociedade mundial, além da preocupação com as questões ambientais e sociais. Para este 

autor, “[...] somente quando a liderança agir segundo as próprias palavras e os valores [...] 

adotados estiverem completamente integrados nos sistemas de recursos humanos a cultura 

começará a fluir pela organização”. 

 Barrett acredita que as organizações devem ser como “entidades vivas” (grifo do 

autor) que reflitam os valores coletivos de todos os RH e que as organizações precisam ter seu 

próprio senso de visão. Por outro lado, os RH precisam partilhar visão e valores comuns, pois 

eles revelam as emoções humanas, são feitos de pessoas dispostas a conhecer seus níveis 

pessoais e os da organização para que ocorra evolução e crescimento para ambos. 

 A cultura organizacional pode ser identificada através de “[...] indicadores que se 

relacionam com visão, missão, valores e realização dos funcionários”. Barrett possui uma 

ferramenta de auditoria de valores, escolhida para este estudo, que permite que as 

organizações “avaliem o grau de alinhamento entre os valores pessoais e organizacionais e 

organizacionais ideais [...], assim como a força e o tipo de cultura essencial” (BARRETT, 

2006, p.121). Esta ferramenta se fundamenta na importância de se ter organizações 

concentradas no desenvolvimento da identidade e na realização dos funcionários.  

 Quando a organização se preocupa com o bem coletivo, com valores como confiança e 

solidariedade, ela permite que as pessoas encontrem uma correspondência entre as suas 
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missões e a missão da organização, permitindo que sintam significado nas suas atividades 

profissionais. Segundo o autor (2006, p.100), para se desenvolver uma cultura voltada para os 

valores deve-se exigir uma mudança na consciência organizacional, para que se transforme 

em uma organização voltada para o bem comum; essa mudança envolve transformação 

pessoal e organizacional.  

 “Culturas de alto desempenho tendem a ter uma forte base de valores pessoais e de 

equipe, com alguns valores organizacionais e ao menos um valor social” (BARRETT, 2006, 

p.79).  

 A pirâmide de valores corporativos de Barrett serve como exemplo para que 

pesquisadores possam compreender e/ou interpretar a relação dos valores da organização com 

as dimensões dos níveis de consciência: pessoal, de equipe/comunidade, organização e 

sociedade. Estes níveis demonstram que a base dos valores corporativos está nos RH das 

organizações, onde os valores pessoais e de equipe se mostram importantes. Valores pessoais 

como integridade, respeito, cooperação e outros formam degraus para que as organizações 

possam ter uma forte sustentação.  

 Além disso, os valores organizacionais e os sociais, como a responsabilidade com a 

ética e o senso de justiça, podem facilitar processos de reavaliações de desempenho com base 

em instrumentos que indiquem se existe alinhamento de valores adotados pela organização,  

identificando as percepções dos RH e comparando com os valores demonstrados em seus 

planejamentos. 

 

               Figura 09: Pirâmide dos Valores Corporativos por Barrett 

               Fonte: Barret (2006, p.79) 

  

 De acordo com Barrett (2006, p.101) “[...] todas as organizações são movidas por 

valores. O ponto crítico é saber se esses valores são conscientes, compartilhados e vividos ou 

se permanecem inconscientes e não expressados”. Ele vai além, quando fala sobre a 
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importância das organizações terem uma visão de futuro, utilizando os valores em seus 

planejamentos estratégicos:  

Organizações visionárias não estão apenas cientes de seus valores, elas 

conscientemente os usam para guiar suas decisões e construir uma cultura 

corporativa coesa. Organizações visionárias encontram um equilíbrio dinâmico entre 

as necessidades de sobrevivência e de crescimento da organização [...]. 

 

2.3.1.3 Alinhamento de Valores Pessoais e Organizacionais 

 

 “[...] as culturas precisam ser “alinhadas”, no sentido de os interesses de uma não 

atravessarem os interesses da outra” (SCHEIN, 1999, p.24). 

 

 As pesquisas sobre as ações e reações dos trabalhadores tiveram mais força na última 

década do século XX, com as melhorias inerentes aos trabalhadores, direitos humanos e 

injustiças sociais. Conforme já visto, a cultura organizacional passou a ser vista como fator 

importante e influente para os padrões de vida. Schein (2001) compartilha desta abordagem, 

porque acredita que os comportamentos das pessoas são determinados pelas experiências que 

compartilham e pelo alinhamento dos valores e princípios formalmente estabelecidos pela 

organização.  

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

claros e de domínio de todos os empregados, ela possibilita um compartilhamento de valores 

que gera automotivação e comprometimento para o trabalho (LIMEIRA; RODRIGUEZ Y 

RODRIGUES, 2003). Nesta dinâmica, as subculturas das organizações recebem influência, de 

certa forma, do sistema de valores da cultura macro, o que faz com que se acredite que exista 

uma ambigüidade de valores pessoais e organizacionais. 

 As pessoas que fazem parte de um sistema de trabalho que possui subsistemas isolados 

e que convivem com equipes de subculturas diferentes, se não são preparadas para 

interagirem com conhecimento dessas diferenças, podem ter problemas de desajuste na 

comunicação e na interação do sistema e/ou de alinhamento de valores pessoais e coletivos, 

pois, segundo Neves (2000), o sistema de valores organizacionais está relacionado às atitudes 

e comportamentos das pessoas no trabalho.  

 Para Kanaane (1994, p.92): “a interdependência entre os indivíduos aliada à visão 

sistêmica [...] direciona o comportamento dos membros da organização para ações sinérgicas 

e pró-ativas”, possibilitando a troca de informações entre os funcionários, já que a 

participação das pessoas e a integração das equipes no trabalho são exemplos de valores 
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organizacionais que atualmente têm sido considerados como fatores preponderantes para o 

bom desempenho das pessoas. Atualmente a literatura acadêmica tem apresentado resultados 

de pesquisas que demonstram que esta integração é inevitável e está relacionada ao 

alinhamento de valores.  

 Sobre a importância dos valores pessoais para as organizações, Mendonça; Tamayo 

(2005, p. 150) abordam os valores como relacionados “[...] diretamente aos mais diversos 

aspectos do comportamento humano, podendo influenciar, de forma mais elaborada, tanto os 

comportamentos [...] quanto a percepção das ações negativas” que ocorrem nas organizações. 

Em suas pesquisas eles mostram a importância do entendimento da relação estreita que existe 

entre os valores pessoais e organizacionais e como eles influenciam o cumprimento de metas 

e a missão da organização. Acreditam que os valores organizacionais são introduzidos pelos 

fundadores e pelos membros da organização, que os trabalhadores são aqueles que sustentam 

estes valores e que a identidade das pessoas e o projeto coletivo manifestam-se na percepção 

dos valores organizacionais.  

 Segundo Maslow (1993) é impossível viver sem valores e Schein (1999) acredita que 

a “essência da cultura são esses valores, crenças e certezas aprendidas em conjunto, que são 

compartilhados e tidos como corretos [...]”.  Para estes autores, os valores pessoais, quando 

desalinhados com os valores organizacionais, podem comprometer o atendimento das 

demandas das organizações e, principalmente, as demandas da sociedade para a qual servem. 

Entretanto, se os valores pessoais e organizacionais estão alinhados, o nível de 

comprometimento no trabalho torna-se um fator positivo para a produtividade e o 

atendimento das demandas. 

 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”. Além 

disso, “a tendência de valorização do papel do ser humano revela a necessidade de uma nova 

concepção que viabilize a compatibilização dos objetivos individuais e organizacionais [...]”.  

Para ela, o alinhamento dos valores pessoais e organizacionais pode ter relação com 

sentimentos de satisfação ou insatisfação no trabalho. Em sua pesquisa sobre este tema a 

autora fala, apropriadamente, sobre a ambigüidade entre trabalho e prazer: “o desafio é, 

portanto, criar uma cultura corporativa onde as pessoas encontrem significado em seu 

trabalho, eliminando a dicotomia trabalho e prazer”. Limeira (2004, p.26) acrescenta: “[...] o 

valor deixa de ser algo abstrato, de sim ou de não, para ser considerado como um continuum, 

no qual alguns possuem maior importância do que outros”. 
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 O alinhamento de valores pode estar relacionado com os valores herdados pelas 

pessoas durante suas vidas, pois cada um traz consigo crenças e valores culturais que são 

inseridos em seus ambientes sociais. As convicções que cada um traz para seus ambientes de 

trabalho são compartilhadas em seus grupos sociais na organização. A realidade e os valores 

da organização onde atuam são percebidos através de uma ótica já interiorizada, sendo 

interpretada de forma individual e às vezes inconscientemente.  

 A literatura sobre cultura organizacional apresenta pesquisas relevantes sobre 

alinhamento de valores pessoais e organizacionais, como a de Tamayo (2005) que aborda o 

impacto dos valores pessoais e organizacionais sobre o comprometimento organizacional, 

onde elementos conjunturais e estruturais das organizações são considerados como fatores 

determinantes para o alcance de metas fundamentais para as pessoas e para a organização. 

Este autor considera as metas e motivações pessoais como integrantes das metas da 

organização. 

  Pode-se entender que o desalinhamento de valores pode afetar o cumprimento de 

metas organizacionais, a integração dos serviços e a comunicação eficiente do sistema de 

trabalho, além de dificultar o entendimento dos RH e gestores de suas missões pessoais e 

grupais. 

 Pessoas criativas e que valorizem a missão tanto pessoal quanto a organizacional 

desejam fazer parte de organizações que, segundo Pereira (2005, p.40), tenham: forte cultura 

com valores corporativos alinhados com os dos empregados; estimule as pessoas a 

encontrarem o trabalho que seja uma paixão, unindo a missão da empresa ao do empregado; 

crie uma cultura que permita as pessoas realizarem todos os seus níveis de necessidades e 

proporcione treinamento para apoiar os empregados em sua busca por realização. Para Schein 

(1999, p.36) “a cultura, neste nível mais profundo, pode ser vista como os modelos mentais 

compartilhados que os membros adotaram”, sendo necessário saber se as certezas básicas e os 

valores se baseiam e se adaptam ao ambiente no qual a organização opera.  

 Existem muitas discussões e estudos acadêmicos sobre liderança. Esta pesquisa se 

limitou a abordar como eles são fundamentais na formação e transformação dos valores 

organizacionais. Pereira (2005) apresenta as quatro características básicas que o líder 

tradicional deve aprender ou reinventar-se: ter autenticidade e ser confiável; desenvolver a 

equipe focando o futuro da organização; estimular a produtividade e desenvolver motivação e 

compromisso, mudando seu papel de controle.  

 Kotter (2000) aborda a diferença entre líderes e gerentes e apresenta a questão de que 

eles se complementam, pois um líder não é necessariamente um gerente ou gestor e no 
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cotidiano percebe-se que estes líderes muitas vezes agem despercebidos pela alta gerência e 

seguem suas vidas profissionais sem chances de progressão profissional nas organizações. Ele 

aborda uma importante questão que assola as organizações públicas sobre as lideranças: o 

papel dos líderes nas mudanças culturais; afirmando que o verdadeiro líder deve saber lidar 

com a mudança, elaborar uma visão, pensar estrategicamente e correr riscos. 

 Esta pesquisa está relacionada às dificuldades inerentes às organizações públicas, onde 

os significados aprendidos, durante um determinado período de gestão hierárquica, podem 

sofrer alterações, onde existem variações de poder correspondentes às trocas de mandatos de 

chefes, diretores, reitores e outros, onde a transitoriedade administrativa é fato e pode causar 

uma dependência dos líderes e problemas de alinhamento de valores. Quando os valores não 

são definidos, a dependência da personalidade do líder é forte. 

 Para Schein (1999, p.45-46) a maioria das organizações desenvolve certezas sobre sua 

missão básica e sua identidade, sobre seus propósitos estratégicos, políticas financeiras, 

formas fundamentais de organização e de trabalho, modo de se auto-avaliar e meios de se 

corrigir quando percebe estar se afastando do objetivo.  

  O quadro 10 apresenta as questões que englobam a cultura organizacional que podem 

afetar o alinhamento de valores (SCHEIN, 1999): 

Cultura Organizacional 

Questões de Sobrevivência 

Externa: 

Missão, estratégia e objetivos; meios: estrutura, sistemas, 

processos; avaliação: sistemas de detecção de erros e de 

correção. 

Questões de Integração 

Interna: 

Linguagem e conceito comuns; identidades e limites do grupo; 

natureza da autoridade e dos relacionamentos; alocação de 

recompensas e status. 

Certezas Profundas: 

Relacionamentos humanos com a natureza; natureza da realidade 

e da verdade; natureza da natureza humana; natureza dos 

relacionamentos humanos; natureza do tempo e do espaço. 

      Quadro 10 – O que a Cultura Engloba por Schein  

        Fonte: Adaptado de Schein (1999) 

 

 Estas questões têm implicação na vida prática da organização em vários níveis, pois se 

a missão da organização não se adapta à estratégia a nível mais amplo, os valores tradicionais 

e atuais ficam desalinhados. Kaplan e Norton (2006, p.295) são autores que tratam com muita 

clareza esta 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 [...]” 

(KAPLAN; NORTON, 2006, p. 295).  

 Segundo Linzmeyer (2007, p.243) “a complexidade da relação entre as pessoas dentro 

das organizações, demanda uma busca constante de novas técnicas e procedimentos que 
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alinhem a gestão de pessoas com a estratégia, objetivando o resultado”. A estratégia da 

organização e sua implantação dependem de sua estrutura hierárquica, que pode ser 

multifacetada. Schein (1999, p.51) confirma: “O grau em que a estrutura se adapta à tarefa a 

ser cumprida e à natureza do ambiente em que a organização opera cria as certezas tácitas 

compartilhadas sobre o modo de organização”, mas para Kaplan; Norton (2006, p.41): 

[...] a maioria das empresas constitui-se por combinações complexas de unidades 

funcionais centralizadas e [...] descentralizadas [...] e quaisquer soluções 

organizacionais que tentem equilibrar as tensões [...] são sempre efêmeras e 

instáveis. 

 

  O compartilhamento de processos e serviços comuns entre unidades resulta em 

benefícios para a organização e a sinergia entre as áreas cria uma integração que Kaplan 

chama de integração de cadeia de valor. Este autor possui uma classificação de práticas de 

gestão que são importantes para que a implantação da estratégia seja bem-sucedida: 

“motivação dos empregados: proporcionar capacitação, comunicação, definição clara de 

objetivos, remuneração variável e treinamento” (KAPLAN; NORTON, 2006, p.3). 

  Os valores gerados pela organização estão atrelados ao alinhamento das unidades ou 

subculturas. Vale ressaltar que as diferentes estratégias de cada unidade, ou seja, como ela 

cria seus produtos e serviços e benefícios são diferenciados. Paralelo a estes aspectos 

singulares de cada unidade, o compartilhamento de informações, a comunicação e, sobretudo 

a integração fazem com que surjam alinhamentos tanto pessoais quanto organizacionais, 

criando sinergia que agrega valor (KAPLAN, 2006). 

 Com relação a esta integração tão importante para que haja uma sinergia, Schein 

(1999, p.50) fala sobre a importância de se implantar uma estratégia de acordo com o tipo de 

cultura organizacional, se ela é formal, multifacetada, se os comitês ou comissões são 

integrados e outros aspectos que fazem com que a estratégia possa dar certo. 

 Segundo Pettigrew (2007) e Whipp (1996) as idéias e modelos tradicionais têm valor, 

mas as empresas que têm sobrevivido são revolucionárias em suas reavaliações e mudanças 

estratégicas. Já Barney (2002) fala de uma questão fundamental para que as empresas possam 

ser competitivas de forma sustentável; ele diz que a participação dos gerentes no processo de 

planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento da organização e que é 

importante se analisar os pontos fortes e fracos. Uma posição organizacional na área 

estratégica importante é o que Porter (2000) demonstra quando diz que a estratégia é fazer 

escolhas e desenvolver atividades que sejam estruturadas e integradas. 

  Zanelli (2004, p.159, grifo do autor), com relação ao desempenho e ao sucesso das 

organizações para se atingir metas explica que “o alcance dos objetivos organizacionais se 



 

 

78 

encontra atrelado ao desempenho eficiente e eficaz nos níveis individual, grupal e 

organizacional. Tal preceito é considerado válido [...] nas organizações públicas”, que são 

instituições consideradas por vários segmentos da sociedade como aquelas que têm um 

desempenho precário que “pode repercutir em serviços de baixa qualidade e insatisfação dos 

usuários”. Schein (1999, p.77) fala sobre a importância dos RH se concentrarem nos 

problemas que desejam solucionar, em áreas que poderiam funcionar melhor ou em uma 

estratégia nova para a organização. Essa concentração em áreas que podem ser melhoradas 

pode ser fundamental para que se inicie uma reflexão sobre os valores e certezas 

compartilhadas. 

 O tema estratégia foi abordado nesta subseção com o intuito de se esclarecer as 

nuances do processo decisório que são inerentes ao entendimento do alinhamento de valores 

pessoais e organizacionais. 

 

2.3.1.3.1 Alinhamento de Valores Pessoais e Organizacionais Segundo Richard Barrett 

 

 “Quando a motivação de uma pessoa e a motivação da organização estão alinhadas, 

atinge-se seus mais profundos níveis de produtividade e criatividade” (BARRETT, 2006, 

p.113). 

 

 Barrett acredita que as organizações, para serem bem sucedidas, precisam ter valores 

compartilhados, o que foi provado através de suas pesquisas em mais de 500 empresas em 35 

países. Ele relaciona a questão da missão da organização com o alinhamento e diz que é 

necessário criar uma conexão motivacional entre a missão de cada pessoa e a missão da 

organização. Quando a missão pessoal não encontra resposta na missão ou na visão da 

organização, “então o elo motivacional está rompido”. A pessoa neste caso não encontra 

satisfação na organização e as organizações devem ajudar as pessoas a encontrar este elo 

(BARRETT, 2006, p.113, grifo do autor).  

 A importância de se alinhar valores pessoais e organizacionais é justamente devido à 

necessidade de se criar um elo direto entre os valores pessoais e organizacionais. As pessoas 

devem estar alinhadas com a visão ou a missão da organização e esta deve criar oportunidades 

dentro da missão organizacional para que cada pessoa encontre um trabalho que corresponda 

à sua missão ou visão pessoal, o que cria alinhamento. “Os funcionários querem um trabalho 

que traga significado à vida deles e também querem ver como suas contribuições fazem 

diferença no bem-estar da organização [...]” (BARRETT, 2006, p.114). 
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 Atualmente, segundo a literatura, as lideranças estão buscando um equilíbrio dinâmico 

entre os interesses das organizações, dos trabalhadores, da comunidade local e da sociedade. 

As organizações só podem começar um processo de mudança de valores se os seus líderes 

tiverem a consciência da importância de reavaliarem seus valores. Para se iniciar um processo 

de mudança deve-se partir da premissa de que todos que detêm poder devem tentar trabalhar 

focalizados menos no interesse próprio e mais no bem comum. Com relação à transformação, 

os valores e comportamentos devem ser disseminados por toda a organização (BARRETT, 

2006, p.16). 

 Acredita-se que a produtividade no trabalho aumenta a partir da realização pessoal e 

que o significado do trabalho vai muito além da necessidade salarial para a sobrevivência. 

Para Barrett (2006, p.50) “quando os empregados ficam desencantados com o trabalho, não 

estão preparados para ir além porque o coração e a alma deles não estão no que fazem”. É 

provável que o comprometimento no trabalho ou descumprimento de metas seja decorrente de 

uma falha na motivação, de um trabalho insignificante, em que os valores da organização 

onde as pessoas trabalham estão em desarmonia com os valores pessoais. Ele diz que um 

emprego preenche as necessidades físicas e emocionais; a carreira preenche as necessidades 

físicas, emocionais e mentais e a missão é eterna, é paixão, quando o trabalho é também 

sinônimo de missão, acontece realização. 

 Quando as pessoas se sentem seguras na relação com a organização, através de 

compartilhamento de valores, a percepção de segurança faz com que haja uma participação 

ativa, em termos de comprometimento com as metas e missão da organização. Mas quando 

não há confiança suficiente para que as pessoas e a organização tenham uma relação sólida, 

ocorre um desencontro de valores pessoais e organizacionais. Esse desencontro, segundo 

Barrett (2006, p.135), “talvez seja o maior obstáculo que as empresas enfrentam hoje”. 

 Geralmente as pessoas, mesmo tendo em seus íntimos valores preciosos, sacrificam 

seus valores para que sejam seguidos os valores do grupo, os valores implícitos, tácitos. 

Vivenciar escolhas difíceis, porém, como: valores que suprem necessidades físicas e 

emocionais e ou aqueles relacionados com as necessidades espirituais causa um dilema 

comum em ambientes de trabalho e afeta emocionalmente os grupos sociais da organização, 

podendo ocorrer isolamento e doença, como explica Barrett (2006, p.136): “Quando estamos 

trabalhando numa organização que não vive de acordo com nossos valores, temos dificuldade 

de nos identificar com ela”. Ocorre aí o distanciamento afetivo do trabalho, pois a 

organização não valoriza a pessoa do funcionário, ou seja, seus valores, e com o passar dos 

anos é possível que ele fique deprimido devido à falta de alinhamento entre os seus valores e 
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os da organização. Barrett afirma que a cultura da confiança é o que faz com que os 

funcionários sejam dedicados. 

 As culturas que incentivam comprometimento das pessoas com o trabalho estão 

baseadas nos níveis superiores de consciência corporativa; estão construídas em torno de 

valores compartilhados, criando um senso de comunidade e uma cultura de confiança. 

Quando os valores são compartilhados, ocorrem responsabilidade, cooperação e a construção 

de uma equipe, uma comunidade. O alinhamento de valores pessoais e organizacionais é 

decorrente de um entrosamento entre as missões pessoais e dos significados e, principalmente, 

quando a organização apresenta os seguintes aspectos da cultura organizacional (BARRETT, 

2006, p.135-144): 

 A cultura da confiança ocorre nas organizações quando: “as pessoas que 

compartilham uma cultura [...] tendem a confiar mais umas nas outras que em 

pessoas de outras culturas”. 

 A cultura do significado (BARRETT, 2006, p.138): “Encontramos significado 

na vida quando somos capazes de expressar nossas mais profundas paixões e 

nossa criatividade no trabalho”. Quando os trabalhadores exercem funções que 

os fazem felizes e se estas funções estão alinhadas aos seus anseios, o trabalho 

passa a ter um significado especial, independente dos aspectos financeiros 

envolvidos. A motivação interior das pessoas, sendo valorizada pela 

organização, é um pré-requisito para o sucesso da organização e para a 

realização das pessoas. 

 A cultura da comunidade (BARRETT, 2006, p.140): ocorre quando a cultura 

organizacional é baseada na confiança e no significado, construindo um senso 

de comunidade. As comunidades possuem práticas comuns, se comprometem 

com o bem estar de todo o grupo e se preocupam com o alcance de suas 

missões. 

 A cultura do domínio (BARRETT, 2006, p.143): as comunidades trabalham 

melhor quando há domínio psicológico e financeiro e transparência da 

administração. Quando os trabalhadores participam ativamente das decisões da 

organização têm essa sensação de domínio que é tão importante para 

perceberem que o trabalho para eles tem significado e produz sentimento de 

serem úteis. 
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 Barrett (2006, p.147-148) explica que a psique das pessoas é composta de dois polos: 

o ego é o aspecto relacionado ao físico e a alma é o aspecto relacionado ao espiritual, ao 

sentimento de amor. Ele acredita na importância do líder para as organizações e que este líder 

precisa merecer o título apoiando as pessoas subordinadas de forma singular para que o 

sigam, sendo uma fonte inspiradora. Um líder deve ser uma pessoa que abrace, como diz 

Barreto, “uma visão e corajosamente vai em busca dessa visão de tal modo que ela ressoe na 

alma das pessoas”. Para que os líderes adotem os valores pessoais, ou seja, o coração das 

pessoas, estes valores devem estar focados em três níveis superiores de consciência humana 

onde ocorram benefícios que incluem maior integridade, honestidade, confiança, 

comprometimento, responsabilidade, envolvimento, produtividade, inovação e criatividade, 

acesso à intuição, alianças estratégicas com clientes, lealdade e boa vontade dos funcionários.  

 Segundo Barrett (2006, p.16), “a transformação corporativa começa com uma 

mudança nos valores e comportamentos da liderança. Corporações não se transformam, 

pessoas sim. Transformação corporativa significa fundamentalmente transformação pessoal”. 

Então, fica claro para este autor que os gestores da atualidade precisam ter capacidade de 

transformar os valores organizacionais, inclusive começando pelo seu próprio exemplo, 

focalizando mais o bem comum do que interesses pessoais, propiciando valores e 

comportamentos nos funcionários como criatividade e produtividade a partir da realização 

pessoal no trabalho.  

 Para construir organizações que tenham valores independentes da identidade dos 

líderes, deve-se ter uma cultura organizacional consistente. “A tarefa do líder é dar à luz essa 

identidade – dar à empresa o seu próprio senso de propósito e visão – liberar a alma 

corporativa” (BARRETT, 2006, p.17). 

 Nesta subseção foram apresentados conceitos sobre aspectos relevantes sobre 

estratégias organizacionais que possam estimular o alinhamento de valores pessoais e 

organizacionais, segundo a visão de Barrett. A seguir, estão apresentados conceitos que visam 

proporcionar um entendimento abrangente da teoria e/ou modelo deste autor para avaliação 

das culturas das organizações. 
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2.4 O MODELO DE RICHARD BARRETT PARA AVALIAÇÃO DA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

[...] aspectos do ideal da organização de hoje: empresa excelente, cidadã, flexível, 

humana, ética. A imagem que ela transmite é de grandeza, onipotência, consenso, 

perfeição, lugar de realização dos desejos e das expectativas de seus membros e do 

público externo. Essa imagem será vivida, ainda que parcialmente, pelos seus 

membros como uma crença e uma ilusão que apaziguam e embalam o desejo de 

sentir-se seguro, protegido, amado e prestigiado (FREITAS, 2005, p.109). 

 

2.4.1 Introdução 

 

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

foco no alinhamento de valores pessoais e organizacionais, segundo a metodologia 

desenvolvida neste modelo, 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. 

 

2.4.2 A Organização como uma Entidade Viva 

 

 “As organizações não devem mais ser consideradas como máquinas, mas como 

entidades vivas que revelam toda a gama de emoções humanas” (BARRETT, 2006, p.21). 

 

 Para que a transformação organizacional aconteça, os valores e comportamentos 

adotados pela organização devem se difundir e integrarem-se por toda a organização. É 

preciso que haja uma reflexão coletiva para que a organização venha a ter uma visão que 

signifique mais que uma missão, que seja a alma da organização. Organizações que trabalham 

com pessoas que possuem inteligência emocional utilizam os sentimentos e a intuição, uma 

percepção para atender às demandas de gestão. Barrett diz que “a resposta que nossa 

inteligência emocional nos dá está nos valores. Vem diretamente da alma. Fala sobre o que 

sentimos que é certo e o que sentimos que é errado. [...] Os valores [...] da alma sempre levam 

a decisões [...] empresariais seguras”.  

 Quando as organizações se preocupam com o bem coletivo, elas se encontram no nível 

dos “valores espirituais”, como: confiança, honestidade, integridade, compaixão e 

solidariedade, que são valores importantes para que as organizações possam ser consideradas 
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como “entidades vivas”. Elas operam com as necessidades físicas, emocionais, mentais e 

espirituais e tentam equilibrar essas necessidades (BARRETT, 2006, p. 22, grifo do autor). 

  A organização como entidade viva sabe que deve equilibrar algumas necessidades das 

pessoas para que possam alcançar sucesso em vários níveis: financeiro, de produtividade, 

competitividade, alianças estratégicas e conseguir iniciar em “um modo diferente de agir”, 

trabalhando com eficiência e melhor qualidade, além de alcançar a saúde da organização que 

representa o equilíbrio das necessidades. “O bem-estar emocional de uma organização é 

determinado pelo grau de satisfação consigo mesma e pela qualidade de seus 

relacionamentos” (BARRETT, p. 23). A saúde da organização depende de valores 

compatíveis com a satisfação das pessoas que comumente necessitam sentirem-se seguras, 

reconhecidas profissionalmente e orgulharem-se de seus trabalhos. Quando a organização 

apresenta valores como burocracia, exploração e não preza os bons relacionamentos, sua 

saúde emocional fica comprometida. 

  O quadro abaixo apresenta estas necessidades: 

 

Necessidades versus sucesso organizacional 

Bem-estar físico 

 

Sucesso financeiro = Uma organização como uma entidade viva 

compreende que o sucesso financeiro é função de sua saúde física, 

emocional, mental e espiritual. 

Bem-estar emocional 
Grau de satisfação consigo mesma e pela qualidade de seus 

relacionamentos.  Adequação corporativa – produtividade, eficiência e 

qualidade – e relacionamentos interpessoais. 

Bem-estar mental 
Aprendizado que contribui para melhorias nos produtos e serviços 

(mercado externo) e aprendizado que contribui para o crescimento 

interior (cultura interna). 

Bem-estar espiritual 

É a âncora cultural que faz a diferença entre uma boa empresa e uma 

grande empresa. Motivação emocional e espiritual que aumentam a 

produtividade e a criatividade. 

           Quadro 11 – Organização como Entidade Viva – Necessidades por Barrett 

 Fonte: Baseado em Barrett (2006, p.23-24) 

 

 O ideal é que os líderes e administradores desenvolvam o hábito de discutir os seus 

valores e comportamentos e aprendam as diferenças entre mudança, transformação e 

evolução. Os conceitos relacionados a estas diferenças são: mudança – um modo diferente de 

agir; com mais eficiência e mais qualidade; transformação – um modo diferente de ser; 

mudanças mais profundas nas crenças, valores e suposições. Resulta em mudanças 

fundamentais no comportamento pessoal e organizacional e nos sistemas vulneráveis, que 

aprendem com os erros, estão abertos ao futuro e podem abandonar o passado e suas crenças 
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rígidas e evolução – um estado de contínua transformação e mudança. Envolve constantes 

ajustamentos em valores, comportamentos e crenças baseados no aprendizado recebido 

(interno e externo). A evolução acontece onde existe coesão interna. (BARRETT, 2006, p.22-

29). 

 À medida que a organização aprende a aceitar a evolução como um novo modo de ser, 

a transformação ocorre naturalmente. O processo de transformação organizacional e pessoal, 

segundo Barrett (2006), possui cinco estágios: inconsciência – ignora ter um problema; 

consciência – sabe que tem um problema; aprendizado de um novo comportamento – exame 

do problema; prática de um novo comportamento - resolução do problema e mudança de 

valores. A ilustração abaixo apresenta este processo de transformação da organização, 

mostrando como ela parte do estágio de inconsciência para a mudança de valores: 

 
                                               Figura 10 – As Dinâmicas da Transformação por Barrett 

                                               Fonte: Adaptado de Barrett (2006, p.26) 

 

2.4.3 Necessidades Humanas e Motivação Pessoal 

 

 “Se quando você perguntar “Por que”? com relação à sua missão pessoal e não 

encontrar a resposta na missão ou na visão [...] da organização, então o elo motivacional está 

rompido” (BARRETT, 2000, p.113). 
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 Barrett (2006, p.47) desenvolveu uma teoria dos “Sete Níveis de Consciência 

Organizacional” baseada na “Teoria da Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow” 

(2003), que foi ampliada, complementada com as necessidades espirituais, cuja satisfação não 

se dá nas possibilidades do mundo exterior, mas no mundo interior, ou seja, encontrar 

significado, fazer diferença e ser útil por meio do serviço. 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.  

  Maslow foi um psicólogo cuja formação acadêmica foi bem abrangente, como a teoria 

behaviorista, a Gestalt, a psicanálise e a antropologia cultural. Ele tinha como diretriz de 

trabalho reunir as perspectivas dinâmica, holística e a cultural. Os estudos deste autor 

demonstraram que as nuances que envolvem as ambigüidades e complexidades dos seres 

humanos devem ser exploradas com o objetivo de se entender os processos inerentes ao 

comportamento organizacional. O método de trabalho de Maslow é considerado holístico – 

dinâmico. Ele considerava os trabalhos biologicistas como fracos para o entendimento do ser 

humano e sua complexidade. A integração do ser humano ao contexto social é apresentada em 

seus estudos como mais um fenômeno de agregação do universo individualista ao social, 

cultural, psicológico e a satisfação das necessidades humanas, tendo uma visão não 

mecanicista, ou seja, organísmica das pessoas. 

  Alguns autores de trabalhos sobre comportamento organizacional demonstram a sua 

contribuição ao tema apenas através da “hierarquia das necessidades” de Maslow. Porém, 

para este autor, as necessidades quando satisfeitas podem gerar uma passividade, uma 

desmotivação causada pela falta de tensão da busca do objetivo; as pessoas se mobilizariam 

até que o objetivo fosse atingido. Para ele, o desejo é inerente ao ser humano, mas os objetos 

do desejo são variáveis dependendo das situações. Maslow (1954, p. 69) ilustra esta questão 

com as seguintes palavras:  

O homem é um animal desejante e raramente atinge um estado de completa 

satisfação exceto por um curto período de tempo. Assim que um desejo é satisfeito, 

outro explode e assume o seu lugar.  

 

 A Classificação das Necessidades Humanas de Maslow é apresentada nesta pesquisa 

no intuito de se entender a teoria utilizada por Barrett para desenvolver a teoria dos Sete 

Níveis de Consciência Pessoal e Organizacional. 

 Os objetivos fundamentais das pessoas para Maslow na busca da satisfação dos 

desejos são: necessidades fisiológicas – noção de impulsos; necessidades de segurança – 
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estabilidade e controle dos padrões de mudança no ambiente; necessidades de pertencimento e 

amor – compartilhamento de afeto com pessoas ou grupos; necessidades de estima – a 

imagem que a pessoa tem de si (auto-estima ou auto-respeito) e o desejo de obter a estima dos 

outros; necessidades de auto-realização ou auto-atualização – materialização do potencial 

interno das pessoas; desejos de saber e de entender (1954). 

 Mais tarde ele acrescentou: necessidade de conhecer (need to know) – “desejo de 

entender, de sistematizar, de organizar, de analisar, de procurar por relações e significados, de 

construir um sistema de valores” (MASLOW, 1954, p. 97); necessidades estéticas – impulsos 

a “beleza, simetria, e, possivelmente à simplicidade, à inteireza e à ordem” (MASLOW, 

1954). Estas necessidades podem desencadear múltiplas motivações nas pessoas em diversas 

situações, tanto sociais, como pessoais, profissionais e outras, apesar das necessidades 

fisiológicas serem mais urgentes e talvez, por isso, serem consideradas mais importantes.  

      As necessidades humanas estão em constante mutação, dependendo obviamente das 

fases e ou momentos da vida das pessoas. A satisfação das necessidades mais urgentes pode 

ser um elemento impulsionador de motivação para a(s) outra(s) necessidades não satisfeita(s).     

Com relação à ordem ou hierarquia de importância das necessidades, Maslow afirma que as 

pessoas têm diferentes necessidades em graus de importância e urgência, o que mostra a 

existência de flexibilidade na rigidez da classificação das necessidades humanas.  

      Apesar de postular que a motivação não está apenas relacionada ao fator biológico, 

mas também está fundamentada na dinâmica complexa das facetas da personalidade humana, 

Maslow não conseguiu desenvolver uma teoria que possa ser utilizada na análise dos 

mecanismos que interferem na motivação de pessoas nas organizações, principalmente no que 

concerne às questões culturais e sociais.  

 Os múltiplos anseios inerentes aos seres humanos são capazes de mobilizar as pessoas 

tanto nos ambientes corporativos quanto em suas vidas particulares independente da 

vinculação à hierarquia de necessidades. Maslow contribuiu para a compreensão das nuances 

existentes na motivação das pessoas que influenciam seus desempenhos como as expectativas 

com relação ao trabalho, a importância da instituição numa determinada fase de suas vidas e 

as necessidades que são prioritárias.  

 Para Barrett (2006, p.47) a motivação humana é baseada no interesse individual, mas 

as ações sociais transcendem o egoísmo, pois ocorre uma identificação com os valores da 

comunidade onde as pessoas estão inseridas, como a família, a organização onde trabalha e 

outros. Para ele, as ações humanas, tentam satisfazer quatro necessidades: físicas, emocionais, 

mentais ou espirituais, que correspondem a nove motivações humanas básicas.  
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 Necessidades físicas estão relacionadas à segurança e à saúde; 

 Necessidades emocionais estão relacionadas aos relacionamentos pessoais; 

 Necessidades mentais estão relacionadas à realização intelectual e 

 Necessidades espirituais estão relacionadas às atividades que dão significado à 

vida, fazendo com que as pessoas possam fazer diferença no mundo. 

 O quadro abaixo apresenta as necessidades humanas e suas motivações pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Quadro 12 – Correspondência entre Necessidades Humanas e Motivação Pessoal por Barrett 

 Fonte: Barrett (2006. p.47) 

 

 As cinco primeiras motivações correspondem às necessidades pessoais. Quando as 

pessoas realizam estas necessidades passam a identificarem-se com os grupos, com a 

organização onde trabalham. As últimas três motivações estão no nível espiritual, onde ocorre 

um envolvimento maior com o bem comum, ou seja, “encontrar significado, fazer diferença e 

ser útil por meio do serviço” (BARRET, 1998, p.49), que pode proporcionar uma realização 

pessoal profunda. Barrett (2006) consolidou as nove motivações pessoais e os oito níveis de 

consciência em sete níveis de consciência humana. “As motivações de saúde e proteção foram 

combinadas sob a categoria segurança, e a realização e o crescimento pessoal foram 

combinados sob a categoria de transformação” (BARRETT, 2006, p.64-65). 

 

2.4.4 Estrutura da Consciência Humana 

 

 Segundo Barrett (2006, p.59) consciência é “um estado de conhecimento do eu 

(pensamentos, sentimentos, idéias), baseado num conjunto de crenças e valores pelos quais a 

realidade é interpretada”. Para se conseguir passar para um estado mais elevado de 

consciência é necessário que se mudem as crenças, os valores e os comportamentos. “Os 
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valores num nível mais elevado de consciência promovem maior compreensão e conexão e 

menor separação e fragmentação”. 

  A consciência humana teve uma evolução que faz com que haja uma compreensão 

entre o passado e o futuro. As sete fases são representadas por eras, sendo que, cada uma 

corresponde a um dos níveis de necessidades dos modelos dos sete níveis de consciência 

pessoal e organizacional. Esta evolução depende de fatores como densidade populacional, 

uniformidade cultural e outros (LIMEIRA, 2004), conforme mostra o quadro abaixo: 

 

 

Quadro 13 – Os Setes Níveis de Consciência de acordo com a evolução da consciência da Humanidade por 

Barrett 

Fonte: Barrett (2004) 

 

 Os sete níveis de consciência humana de Barrett correspondem à hierarquia das 

necessidades humanas de Abraham Maslow: segurança, relacionamento, auto-estima e outros.  

São apresentadas no quadro abaixo essas necessidades divididas pelos níveis de consciência: 

 

Níveis mais Baixos Níveis mais altos 

Sobrevivência Consciência da alma 

Relacionamento Consciência cósmica 

Auto-estima Consciência divina 

Auto-realização Consciência da Unidade 

                  Quadro 14 – Estrutura da Consciência Humana 

                      Fonte: Adaptado de Barrett (2006, p.60)  
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 Os níveis mais baixos da Consciência são: sobrevivência - como a necessidade de se 

ter relacionamentos que satisfaçam a afetividade; quando se tem o sentimento de respeito por 

aqueles que são do mesmo grupo e pela transformação pessoal; relacionamento – 

desenvolvimento de afeições significativas com aqueles com quem partilhamos uma 

identidade comum; auto-estima – sentimento de ser respeitado por aqueles com quem 

partilhamos uma identidade comum e auto-realização – passa-se de um estado de capacidade 

de reação para um estado de capacidade de resposta. “Os estudos de Maslow levaram Barrett 

à conclusão de que indivíduos auto-realizados são motivados por necessidades espirituais” 

(BARRETT, 2006, p.62). Os níveis mais altos da consciência são: consciência da alma - 

autenticidade nos relacionamentos e clareza de propósito; cósmica - é um estado permanente 

de consciência da alma, o que permite atingir o potencial completo; divina - ocorre uma 

conexão com a humanidade e o planeta e unidade - a busca por ser útil fazendo a diferença em 

tudo que se realiza.  

 Compreender os níveis de consciência humana pode proporcionar às organizações o 

que elas vêm procurando há muito tempo: o envolvimento dos funcionários em todos os 

processos de trabalho. Barrett (2006, p.65) explica que:  

 

As organizações que não apóiam a transformação ou que não proporcionam aos 

empregados oportunidades para encontrar significado em seu trabalho ou para fazer 

diferença e ser útil ao mundo estão limitando severamente seu potencial para o 

sucesso. 

 

2.4.4.1 Os Sete Níveis de Consciência Pessoal  

 

 As organizações que entendem a importância dos sete níveis de consciência humana 

proporcionam aos seus funcionários oportunidades de crescimento pessoal e profissional, 

além de satisfazerem às necessidades físicas, emocionais, mentais e espirituais. “Os sete 

níveis de consciência humana se traduzem diretamente nos sete níveis de consciência dos 

empregados” (BARRETT, 2000, p.65). 

  Segundo Pereira (2005) “a tese principal de Barrett (2006) é que indivíduos e grupos 

evoluem, em termos de consciência, de acordo com os mesmos padrões específicos e ambos 

exibem características semelhantes de consciência”. Para Maslow, pessoas auto-realizadas são 

aquelas que se envolvem em causas que estão fora de si mesmas e que colocam suas vocações 

à frente dos interesses próprios. Os níveis de consciência humana estão relacionados às 

realizações que levem ou não à auto-realização profissional. 
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  A cultura organizacional tem personalidades ou identidades que podem ser 

distinguidas uma das outras através de seus valores. Barrett (2006) aborda as organizações 

como passíveis de possuírem níveis de consciência que tendem a se agrupar em torno de três 

ou quatro níveis. Os sete níveis de consciência humana de Barrett estão representados na 

figura abaixo: 

 

 

                                         Figura 11: 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 1, 2 e 3 correspondem ao Interesse Próprio; o nível 4 

corresponde à Transformação e os níveis 5, 6 e 7 ao Bem Comum. 

 No nível Interesse Próprio - o nível 1 – sobrevivência (saúde e segurança) - primeira 

necessidade básica pessoal - refere-se à segurança no emprego e segurança financeira; o nível 

2 – relacionamento - segunda necessidade básica das pessoas que está relacionada às 

necessidades emocionais - a co-dependência e o sentimento de fazer parte do grupo  e o nível  

3 – auto-estima - terceira necessidade básica das pessoas: é conquistar respeito, satisfazer de 

forma efetiva o senso de orgulho e valor. Neste nível, as pessoas são ambiciosas e 

competitivas e buscam constantemente aprovação.  

 O nível transformação representa a auto-realização; começa quando 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. 
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 Nos níveis referentes ao bem comum, o nível 5 – significado - principal foco das 

pessoas nesse nível de consciência é a busca de significado no trabalho, pensam no bem do 

todo, reconhecem a importância de compartilhar e de trabalhar em grupo; as pessoas possuem 

forte senso de valores, de integridade e trabalham bem em equipe; o nível 6 – comunidade - 

principal foco das pessoas nesse nível é fazer diferença no mundo. Têm senso de 

responsabilidade, preocupam-se com a organização e com a comunidade local. São pessoas 

desprendidas interiormente e o Nível 7– serviço/social - 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 

eticamente e moralmente correto. 

 

2.4.4.2 Os Sete Níveis da Consciência Organizacional 

 

 Como já explicitado acima, o Modelo de Barrett parte do pressuposto de que “as 

organizações são entidades vivas que partilham motivações semelhantes às dos indivíduos” 

(BARRETT, 2006, p.69), que cada organização tem sua própria identidade, ou seja, sua 

cultura organizacional é constituída de crenças e de modelos mentais que formam uma visão 

de como é a organização. Para Barrett as organizações devem ter suas próprias identidades e 

culturas que sejam baseadas nos valores compartilhados por todas as pessoas envolvidas, 

ocorrendo, neste caso, o nível Bem Comum. 

   

 

 

 Os Sete Níveis de Consciência Organizacional estão relacionados na figura abaixo: 

 

                         Figura 12: Os Sete Níveis de Consciência Organizacional por Barrett 

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

 



 

 

92 

 Os sete níveis de consciência organizacional correspondem aos diferentes estágios de 

evolução das organizações que, para Barrett, está relacionada ao desenvolvimento de uma 

cultura voltada para o sucesso, com personalidade própria e alinhada com o bem do todo. Os 

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

 Os níveis referentes ao Interesse Próprio são: nível 1 – Sobrevivência - primeira 

necessidade das organizações é a sobrevivência financeira, ou seja, sua saúde financeira. 

Neste nível, as organizações têm insegurança com relação ao futuro e, conseqüentemente, são 

controladoras e estão sempre visando o lucro; nível 2 – Relacionamento - segunda 

necessidade das organizações que diz respeito aos relacionamentos interpessoais com 

funcionários, clientes e fornecedores. Esta necessidade está ligada ao que as organizações 

podem receber em troca desses relacionamentos. Elas não estão interessadas em dar aos seus 

pares, o que eles pensam que receberão. Nesse nível, as organizações são fortes em tradição e 

imagem e fracas na flexibilidade e na iniciativa e nível 3 – Auto-estima - terceira necessidade 

das organizações é uma consciência que está relacionada ao desejo de grandeza. Neste nível, 

as organizações são competitivas e buscam meios de melhorar a relação custo-benefício. 

Concentram-se em produtividade, eficiência, administração do tempo e controle de qualidade. 

Os aspectos limitadores dessas organizações são os valores relacionados ao status e 

arrogância. O controle dessas organizações é mantido através do poder hierárquico que podem 

provocar burocracia ou mesmo o fracasso. 

 O nível 4 – Transformação -  é o elo de ligação ou coesão entre os níveis das crenças 

no interesse próprio e os de bem comum. O principal foco é autoconhecimento e renovação.  

Barrett (2006, p.71) esclarece: “as organizações entram no processo de transformação ou 

porque é esse o próximo passo natural em sua evolução ou porque sua viabilidade está 

ameaçada”. Este nível acontece com a participação das pessoas, ou seja, os funcionários são 

demandados a serem co-responsáveis com o sucesso da organização que demonstra confiança 

e incentivo, não havendo punição ou clima de medo. São valorizadas a missão, a visão e os 

valores que são como meios de desenvolver uma forte identidade e coesão interna. As 

organizações começam a utilizar indicadores que medem o sucesso de uma forma diferente 

daqueles voltados somente aos aspectos financeiros. 

 Os níveis referentes ao Bem Comum são: nível 5 – Organização - este nível de 

consciência representa a conexão interna, o desenvolvimento de uma cultura positiva que 

incentive as pessoas a realizarem-se em suas necessidades, sendo encorajadas  a aumentar a 

produtividade e a criatividade pessoais. Os resultados são alcançados através da confiança, 

espírito comunitário e coesão interna. Neste nível, as organizações dão importância ao 
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significado e propósito do trabalho, além de encorajarem o alinhamento das motivações 

pessoais de seus funcionários com a visão e a missão da organização; nível 6 – Comunidade - 

este nível está relacionado a conexão externa, as parcerias com clientes e fornecedores e a 

consciência comunitária. Neste nível, as organizações buscam apoiar os funcionários a 

encontrarem a realização pessoal no trabalho; além de se preocuparem com as necessidades 

físicas, emocionais, mentais e espirituais de seus funcionários. O nível 7 – Sociedade – é  

nível de consciência no qual 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. 

 Barrett (2006) acredita que os três primeiros níveis de consciência organizacional são 

mais comuns. Entretanto, as organizações que têm mais sucesso estão inseridas nos quatro 

últimos níveis. Ele esclarece que “as organizações raramente operam num único nível de 

consciência. Tendem a agrupar-se em torno de três ou quatro níveis. A maior parte das 

organizações na América está fortemente focalizada nos três níveis inferiores” (BARRETT, 

2006, p.73). As ferramentas desenvolvidas por Barrett para desenvolver a “transformação 

corporativa” visam “apoiar as organizações na formação do capital humano, no 

fortalecimento da capacidade de recursos humanos, no desenvolvimento da liderança baseada 

em valores [...]” (BARRETT, 2006, p.75). 

 As abordagens teóricas que foram apresentadas nesta subseção são fundamentais para 

que se possa estabelecer um entendimento das questões do estudo e para responder aos 

objetivos da pesquisa. 

  Na próxima seção encontra-se a metodologia que foi utilizada para identificar e/ou 

explicitar estes elementos. As abordagens apresentadas no referencial teórico estão 

representadas na figura 13 a fim de se obter uma compreensão abrangente dos fundamentos 

desta pesquisa. 
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   Figura 13: Inter-relação da fundamentação teórica da pesquisa 
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3 METODOLOGIA  

 

Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em 

contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são 

ciências. [...] a utilização de métodos científicos não é da alçada exclusiva da 

ciência, mas não há ciência sem o emprego de métodos científicos (LAKATOS, 

1991, p.83). 

 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 Os pesquisadores das ciências sociais se relacionam com seu objeto de pesquisa de 

forma intensa, interagem com o intuito de enriquecer e de compreender as múltiplas facetas 

de seu objeto. “Se todo modelo investigativo é uma aproximação e uma representação, ele é 

também uma definição arbitrária a partir da escolha do objeto e das variáveis para sua análise” 

(FREITAS, 2005, p.9). Esta pesquisa se insere no campo das ciências sociais, em 

administração, que traz em seu bojo dificuldades inerentes aos aspectos peculiares do objeto 

de estudo.  

 O foco desta dissertação é de fundo empírico, pois visa o entendimento de questões 

inerentes aos fatores humanos. É um objetivo difícil de ser atingido através de métodos de 

estudo das ciências sociais. A multidimensionalidade do tema cultura faz com que seja muito 

complexa a tarefa de definir o método da pesquisa que leve ao entendimento do 

comportamento de um grupo que é afetado por outro (BARROS; PRATES, 1996, p. 15). 

  Particularidades específicas dos grupos sociais são de difícil interpretação devido às 

nuances da relação pesquisador/pesquisado e os sentimentos compartilhados durante o estudo. 

 A utilização de “observações empíricas” (BARROS; PRATES, 1996, grifo do autor) 

feitas nos ambientes analisados permite uma identificação dos traços culturais dos grupos que 

podem facilitar uma classificação dos dados coletados e as interpretações finais. Estes autores 

(1996, p.19) mostram “a possibilidade de classificação de traços, por subculturas, naquelas 

sociedades tidas como bastante pluralistas e ou onde as mudanças sociais se fazem em ritmo 

acelerado”.  

   

3.2 TIPO, MÉTODOS E ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  

 

  Em virtude da necessidade de se aprofundar nas questões relativas ao tema proposto, 

foi escolhida a técnica de estudo de caso que segundo Yin (2001):  
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[...] é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos. 

 

 

 Partindo dessa premissa e por ser uma pesquisa feita em uma organização pública 

brasileira, este método permitiu analisar os fatos e subsidiar o pesquisador com muitas 

evidências, ou seja, documentos, artefatos, entrevistas e observações.  

 A pesquisa é descritiva, pois seu objetivo principal é identificar os valores pessoais e 

organizacionais de uma determinada população, desvendando suas características, 

expectativas e percepções; estabelece correlações com variáveis presentes nas questões do 

estudo. Ela é explicativa devido aos esclarecimentos do fenômeno da pesquisa (VERGARA, 

2006). 

  Lakatos (2009, p.188) diz que a pesquisa de campo “[...] consiste na observação de 

fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente na coleta de dados [...] que se 

presumem relevantes, para analisá-los”. Esta autora diz que não se deve confundir pesquisa de 

campo com uma simples coleta de dados, pois este último corresponde à segunda fase de 

qualquer pesquisa. 

 O método quantitativo é comumente aplicado em pesquisas acadêmicas descritivas 

que estudam as características de um fenômeno que são ordenadas, analisadas e classificadas 

de acordo com as suas relações (RICHARDSON et al., 1999). Esta pesquisa tem 

características qualitativas e quantitativas devido ao modelo escolhido e à necessidade de se 

obter dados estatísticos que permitiram a interpretação dos dados coletados. 

 Yin (2001) faz restrições às evidências quantitativas para o estudo de caso, mas 

acredita que as evidências quantitativas e qualitativas não contradizem o método escolhido. 

Ele ressalta a importância de esclarecer que a estratégia de estudo de caso não deve ser 

confundida com pesquisa qualitativa, pois as evidências quantitativas também corroboram 

para as investigações de estudos organizacionais. 

   Em resumo, para que os objetivos fossem alcançados, foram utilizados os 

métodos de pesquisa apresentados no quadro abaixo: 
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Tipos de pesquisa 

utilizados 
Justificativa 

Aplicada 

Pretende contribuir para que sejam praticadas, no âmbito do tipo da 

organização estudada, recomendações de melhoria do desempenho dos 

servidores e mudanças de paradigmas culturais. 

Descritiva 

A pesquisa tem a intenção de descrever as características de um sistema de 

bibliotecas com relação à cultura organizacional, alinhamento de valores 

pessoais e organizacionais, utilizando ferramentas de pesquisas descritivas 

e explicativas como questionários e entrevistas para a coleta de dados. 

Explicativa A pesquisa pretende esclarecer a ocorrência de determinado fenômeno. 

Quantitativa 
A apresentação dos dados foi feita através de números e o questionário 

apresenta variações numéricas. 

Qualitativa 

A interpretação dos dados coletados depende de julgamento qualitativo, 

pois são avaliadas as respostas tanto dos questionários quanto das 

entrevistas que retratam sentimentos e percepções de pessoas. 

               Quadro 15 – Metodologia - Tipos da Pesquisa 

 

3.3 DELIMITAÇÃO ORGANIZACIONAL, REGIONAL E TEMPORAL 

 

 Segundo Lakatos (2009), a delimitação da pesquisa pode estar relacionada ao campo 

de investigação como o limite do tempo, do espaço ou lugar. Esta pesquisa está limitada a um 

grupo social, segmentado por áreas distintas como as geográficas e categorias profissionais.  

 O estudo foi feito 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 bibliotecas que se encontram segmentadas geograficamente nos 

campi universitários, além de outras bibliotecas localizadas em bairros independentes de um 

único município. A escolha das bibliotecas se justifica devido à necessidade do estudo não 

sofrer as influências culturais, econômicas e sociais de outras regiões/municípios. 

 A universidade em questão possui projeto que visa à centralização de algumas 

bibliotecas, mas ainda está em fase de estudo de viabilidade, sem previsão de implantação. 

Esse projeto de alteração na estrutura do Sistema de Bibliotecas não ocorrerá a curto ou médio 

prazo, o que garante que esta pesquisa não sofrerá mudanças de conteúdo.  

 Com relação ao fator temporal, o período da pesquisa de campo ocorreu de 01 de 

dezembro de 2009 a 29 de maio de 2010 - total de cinco meses em que a pesquisadora visitou 

todas as bibliotecas participantes do estudo. 
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3.3.1 Universo da Pesquisa 

 

 O universo desta pesquisa é composto por servidores do Sistema de Bibliotecas como 

um todo. O estudo contempla os servidores lotados nas bibliotecas deste Sistema que 

pertencem às seguintes categorias funcionais: auxiliares administrativos, assistentes 

administrativos, bibliotecários técnicos e aqueles em cargos de chefia. Estão excluídos desta 

pesquisa, apesar de contribuírem em todos os níveis nos processos laborais do Sistema de 

Bibliotecas, os profissionais terceirizados (prestadores de serviços), estagiários e bolsistas por 

seguirem normas contratuais específicas, diferentes dos servidores.  

 O quadro de RH do Sistema de Bibliotecas deste estudo, até maio de 2010, era 

composto de 214 (duzentos e quatorze) servidores, distribuídos nas Bibliotecas. A 

universidade, através de seu plano de reestruturação, tem efetivado novos servidores para 

atender à demanda de pessoal e essa quantidade tende a aumentar.  

 Participaram da pesquisa somente os servidores que não estavam de licença, férias ou 

outros motivos de ausência da Biblioteca durante o período de pesquisa de campo. O universo 

da pesquisa foi de 105 (cento e cinco) servidores que pertencem ao quadro de RH da 

universidade, lotados no município escolhido para a pesquisa.  

ÁREA DO CONHECIMENTO GÊNERO CARGO ESCOLARIDADE QUANTIDADE 

BIOLOGIA, QUÍMICA E 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

M Ass. em 

Administração 

3º Grau 2 

 F Ass. em 

Administração 

3º Grau 1 

 F Ass. em 

Administração 

2º Grau 4 

 F Aux. em 

Administração 

2º Grau 2 

 M Aux. em 

Administração 

2º Grau 1 

 M Aux. em 

Administração 

1º Grau 1 

 F Bibliotecário 3 º Grau 16 

 M Bibliotecário 3º Grau 1 

 F Bibliotecário Especialização 9 

CIÊNCIAS HUMANAS M Ass. em 

Administração 

3º Grau 1 

ÁREA DO CONHECIMENTO GÊNERO CARGO ESCOLARIDADE QUANTIDADE 
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CIÊNCIAS HUMANAS M Ass. em 

Administração 

2º Grau 2 

 F Ass. em 

Administração 

2º Grau 3 

 F Ass. em 

Administração 

3º Grau 1 

 F Aux. em 

Administração 

1º Grau 2 

 M Aux. em 

Administração 

1º Grau 2 

 F Aux. em 

Administração 

2º Grau 2 

 F Aux. em 

Administração 

Especialização 1 

 F Bibliotecário 3 º Grau 18 

 M Bibliotecário 3º Grau 1 

 F Bibliotecário Especialização 7 

 F Bibliotecário Mestrado 2 

TECNOLÓGICA F Ass. em 

Administração 

Especialização 1 

 F Ass. em 

Administração 

2º Grau 1 

 M Ass. em 

Administração 

3º Grau 2 

 M Bibliotecário 3º Grau 7 

 F Bibliotecário 3º Grau 9 

 F Bibliotecário Especialização 4 

 M Bibliotecário Especialização 1 

 M Bibliotecário Mestrado 1 

   TOTAL 105 

 

Quadro 16 – População da pesquisa por perfis dos servidores. 

Fonte: Documento Administrativo (2009) 

             

 Foram selecionadas para o estabelecimento do perfil do universo desta pesquisa as 

seguintes categorias: faixa etária, gênero, escolaridade, cargo, área do conhecimento da 

Biblioteca e tempo de serviço no Núcleo. 
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3.3.2 Amostra da Pesquisa 

 

   Segundo Cooper; Schindler (2003) a amostra pode ser aproximada, com uma 

probabilidade de tamanho de 30 ou mais pessoas, conforme o Teorema do limite central. A 

amostra deste estudo está representada pelos indivíduos que atenderam aos critérios de 

acessibilidade e disponibilidade para responder aos questionários durante a pesquisa de 

campo. Segundo Marconi; Lakatos (2009, p. 225) “o conceito de amostra é ser uma porção ou 

parcela [...] do universo”. Esta porção que representa a amostra final deste estudo é a seguinte: 

 

UNIVERSO AMOSTRA PORCENTAGEM 

105 indivíduos 67 indivíduos 63,8% 

                                    Quadro 17 – Relação Universo e Amostra  

 

 De acordo com os dados sobre as idades dos RH fornecidos pelo Núcleo, a 

pesquisadora classificou as idades em faixas etárias para identificação da amostra nesta 

categoria. No questionário na área referente aos dados pessoais foram recuperados os 

seguintes dados dos indivíduos da amostra final: de 24 a 30 anos – 8 indivíduos; 31 a 40 anos 

- 8 indivíduos; 41 a 50 anos – 31 indivíduos; 51 a 60 anos – 19 indivíduos e 61 a 70 anos – 1 

indivíduo, cujas porcentagens de distribuição estão apresentadas no gráfico 01: 

 

.  

Gráfico 01 – Distribuição da Amostra da pesquisa por faixa etária 
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 O perfil da amostra por gênero apresenta os seguintes dados: masculino – 14 

indivíduos; feminino – 53 indivíduos, conforme mostra o gráfico 02: 

 

 

                          Gráfico 02 – Perfil da Amostra de acordo com o gênero 

 

 O gráfico 03 apresenta a distribuição da amostra pelo nível de escolaridade dos 

servidores no momento da pesquisa. No nível de segundo grau – 8 indivíduos; terceiro grau – 

19 indivíduos; especialização/MBA – 36 indivíduos e mestrado – 4 indivíduos. 

 

 

 

Gráfico 03 – Distribuição da Amostra por Nível de Escolaridade 
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 Com relação ao cargo que os servidores ocupam no Núcleo de Documentação o 

gráfico 04 apresenta as porcentagens relativas aos seguintes números: Assistente de 

Administração – 9 indivíduos; Auxiliar de Administração – 3 indivíduos; Bibliotecário Chefe 

– 15 indivíduos; Bibliotecário Técnico – 38 indivíduos e outros cargos – 2 indivíduos. 

 

 

Gráfico 04 – Distribuição da Amostra por Cargo 

  

 Os indivíduos da amostra encontram-se distribuídos nas bibliotecas por área do 

Conhecimento das unidades acadêmicas da universidade. As porcentagens referentes aos 

números da amostra estão no próximo gráfico: área de ciências humanas – 19 indivíduos; área 

de ciências biológicas, química e saúde – 31 indivíduos e área tecnológica – 17 indivíduos.  

 

 

Gráfico 05 – Distribuição da Amostra por Biblioteca por Área do Conhecimento 
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 O tempo de serviço no Núcleo dos indivíduos da amostra está distribuído da seguinte 

forma: 1 a 10 anos – 27 indivíduos; 11 a 20 anos – 25 indivíduos e acima de 20 anos – 15 

indivíduos. O gráfico 06 apresenta esta porcentagem. 

 

 

Gráfico 06 – Perfil da Amostra por Tempo de Serviço 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 Segundo Porto (2005), “[...] no ambiente organizacional, o uso de questionários 

validados é uma forma mais econômica e rápida para realizar diagnósticos ou mesmo 

acompanhamentos periódicos dos valores organizacionais e dos valores individuais”. Este 

estudo baseia-se nos valores individuais dos servidores, inclusive dos chefes das bibliotecas, e 

nas percepções dos valores organizacionais praticados no Sistema de Bibliotecas deste estudo. 

Além disso, investiga a possibilidade de haver conflitos entre os valores pessoais individuais e 

grupais e quais valores são priorizados de acordo com a percepção dos servidores 

pesquisados.  

 Para que a direção do Sistema de Bibliotecas pudesse conhecer a pesquisa e seu tema e 

autorizar a realização e divulgação dos dados, foi encaminhada uma correspondência 

(Apêndice E) onde foi solicitada autorização e informados os dados principais e objetivos do 

estudo de caso. Após a autorização da direção, foram também encaminhadas 

correspondências (Apêndice F) aos chefes das bibliotecas, informando a visita do pesquisador 
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e solicitando agendamento para entrevistar os servidores técnico-administrativos e para os 

servidores (Apêndice G) explicando o teor da pesquisa e seus objetivos.   

 Como esta pesquisa analisou os níveis de consciência que impactam positivamente ou 

se limitam aos processos de modernização e atendimento aos valores dos servidores, foi 

utilizado um questionário estruturado, com questões fechadas, distribuído pessoalmente pela 

pesquisadora aos servidores lotados nas bibliotecas participantes da pesquisa.  

 A técnica utilizada foi direta extensiva. Na primeira parte do questionário encontram-

se aspectos considerados pelo pesquisador como variáveis importantes para definição do 

perfil da amostra, e na segunda parte estão os formulários com as perguntas para serem 

respondidas por escrito na presença do entrevistador. 

 Como os questionários foram apresentados aos servidores de forma presencial, o tipo 

desta pesquisa tem característica de entrevista padronizada ou estruturada, pois segue um 

roteiro previamente estabelecido com perguntas feitas ao indivíduo, padronizadas com as 

mesmas perguntas para toda a amostra. 

 O questionário foi desenvolvido de acordo com o modelo de Barrett (2006) e em 

modelos desenvolvidos por outros pesquisadores sobre alinhamento de valores pessoais e 

organizacionais (Apêndice H).  

 O questionário possui 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. 

 Os questionários não foram distribuídos por correio eletrônico ou outros meios como 

este porque poderia ocorrer uma pequena porcentagem de retorno dos mesmos. Lakatos 

(2009, 197) aborda a forma presencial como sendo “[...] um encontro entre duas pessoas, a 

fim de que uma delas obtenha informações [...], mediante uma conversação de natureza 

profissional [...] para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social.”  

 Houve durante a pesquisa de campo, porém, a necessidade de se compatibilizar 

horários para a participação de servidores da biblioteca da área de ciências humanas e 

somente esta biblioteca, onde se concentra a maior quantidade de servidores, recebeu alguns 

questionários/entrevista por correio eletrônico, através dos chefes de área, já no final do prazo 

estipulado pela pesquisadora para a pesquisa de campo: mês de maio de 2010. Além disso, 

faltavam poucos indivíduos para participarem. Esta decisão foi tomada para que a pesquisa 

tivesse a participação da maioria dos servidores desta biblioteca.  



 

 

105 

 Foi utilizado também um formulário que se caracteriza, segundo Lakatos (2009), pelo 

contato face a face entre pesquisador e informante, que é um roteiro de perguntas preenchido 

pelo entrevistador, no momento da entrevista, o que facilita a sua utilização em todos os 

segmentos da população estudada, como a formação acadêmica: de primeiro, segundo ou de 

terceiro grau. Este instrumento tem a vantagem de permitir ao pesquisador explicar os 

objetivos da pesquisa e os significados das perguntas. Além das entrevistas, foram feitas 

análises documentais, observações diretas e entrevistas presenciais. 

 Com o intuito de garantir a validade do questionário, foi realizado um teste com 

colaboradores lotados em uma biblioteca, que não fizeram parte da pesquisa, a fim de 

verificar a clareza das questões. Além disso, este teste visou receber sugestões de melhorias, 

pois segundo Lakatos (2009, p.205) é importante o pré-teste do questionário, pois “a análise 

dos dados, após a tabulação, evidenciará possíveis falhas existentes: inconsistência ou 

complexidade das questões; ambigüidade ou linguagem inacessível [...]”. Verificadas as 

falhas, o questionário deve ser reformulado devido à relevância do aprimoramento e o 

aumento de sua validez. O resultado deste teste foi positivo, pois os participantes 

consideraram as questões fáceis, se sentiram motivados e consideraram a pesquisa 

interessante para os servidores do Sistema estudado. 

 

3.4.1 Coleta de dados 

 

 Após as respostas das correspondências enviadas, de contatos por correio eletrônico e 

telefone para marcar as visitas e/ou reuniões - já que a presença do pesquisador já havia sido 

decidida com o objetivo de esclarecer dúvidas e reforçar a importância da pesquisa e a 

confiabilidade das informações - foi feita a coleta de dados durante o período mencionado na 

subseção 3.3. A cada encontro foi feita uma exposição oral sobre o tema da pesquisa, a 

importância da participação de todos os servidores e explicações sobre os objetivos e o 

preenchimento dos formulários. 

 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados levantados foram trabalhados em planilha do software Excel, 1997-2003, 

previamente elaborada, contendo as variáveis selecionadas para a pesquisa. Após cada visita 

foram inseridos os dados levantados com o intuito de não se acumular informações e 

demandar árduo trabalho posterior. 
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  Os resultados destas planilhas foram tabulados e analisados ao final da pesquisa de 

campo e formulados tabelas e gráficos que subsidiaram a apresentação dos resultados/dados e 

sua análise. Os resultados foram analisados seguindo o roteiro proposto nos objetivos 

específicos e de acordo com o Modelo de Barrett (2006) para identificar a cultura 

organizacional do Sistema de Bibliotecas e o alinhamento de valores pessoais e 

organizacionais atuais e os ideais com relação aos “Sete Níveis de Consciência Corporativa”. 

 Este modelo possibilitou identificar os níveis de consciência e se existe alinhamento 

dos valores dos servidores com os valores da organização percebidos por eles de acordo com 

os indicadores culturais selecionados. Foram organizados de acordo com a segmentação por 

perfil da amostra: todo o grupo, faixa etária, gênero, escolaridade, cargo, bibliotecas por área 

do conhecimento (área humana, ciências da saúde e tecnológica) e tempo de serviço a fim de 

se obter com clareza, após a tabulação dos dados, os resultados pertinentes correspondentes 

aos objetivos e questões do estudo.   

 

 3.6 TEORIA DE BASE 

 

 O modelo teórico escolhido de Barrett tem se mostrado eficiente para medir e mapear 

culturas organizacionais e fornecer subsídios ao pesquisador para apresentação de um 

diagnóstico claro da cultura atual e a desejada (PEREIRA, 2005). Possibilita 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” (2006, p.59). O questionário foi 

elaborado especialmente para ser aplicado neste estudo de caso, conforme os objetivos 

específicos da pesquisa aplicada. 

 A questão investigativa deste estudo utilizou-se do constructo deste modelo devido à 

sua capacidade de permitir a identificação dos padrões específicos que trazem sucesso às 

pessoas e à organização e que se obtenha um diagnóstico da cultura atual e a desejada através 

da análise da percepção dos servidores da amostra sobre os valores atuais e o que desejam 

para o sucesso da organização. Possibilita, também, avaliar a percepção dos servidores através 

do mapeamento dos valores pessoais de acordo com o modelo dos “Sete Níveis de 

Consciência Pessoal” e dos organizacionais com o modelo dos “Sete Níveis de Consciência 

Organizacional”, ambos baseados na teoria de Abraham Maslow. 
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3.6.1 O Modelo Teórico Utilizado na Pesquisa 

 

 O modelo escolhido atende às expectativas com relação às respostas ligadas a todos os 

objetivos específicos da pesquisa por se tratar de explicações relacionadas ao 

desenvolvimento de um estudo cujos resultados possam contribuir para a identificação de 

aspectos da cultura organizacional, com ênfase nos valores pessoais e organizacionais do 

Sistema de Bibliotecas estudado.  

 Barrett desenvolveu ferramentas que objetivam avaliar culturas e que permitem que se 

construa um diagnóstico da cultura atual e a desejada, a partir da análise dos valores pessoais 

e organizacionais. Ele parte da premissa de que as organizações de sucesso são orientadas por 

uma visão de futuro e que os seus valores devem ser compartilhados com seus funcionários.  

 

3.6.1.1 Avaliação da Cultura Corporativa e de Equipe 

 

 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).  

  

3.6.1.2 Índices Culturais 

 

 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 população 

selecionada para a pesquisa e obter os dados fundamentais para as respostas das questões de 

estudo. São eles (BARRETT, 2006, p.79, grifo nosso): 

 Índice Bem Comum, Transformação e Interesse Próprio (BTI) – mede a 

porcentagem dos valores votados por um grupo em particular que estejam situados 
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nos três níveis de consciência - Bem Comum, Transformação e Interesse Próprio. 

Culturas positivas de alto desempenho tendem a ter mais da metade de seus valores 

situados nos níveis superiores de consciência e uma proporção significativa do 

restante no nível de transformação; 

  Índice Valores Positivos e Potencialmente Limitadores (PL) – mede a proporção 

dos dez principais valores positivos e daqueles potencialmente limitadores. Um índice 

de 10-0 ou 9-1 pode ser considerado altamente positivo. Um índice de 7-3 ou pior 

pode ser considerado negativo ou altamente limitador. A distribuição dos valores 

pessoais e organizacionais é, para Barrett (2006), um relevante indicador cultural e 

 Índice FO (grifo nosso) – mede a força da cultura. O índice representa a porcentagem 

dos votos recebidos pelos dez principais valores, comparada com o total de votos 

dados pelos indivíduos de um grupo em particular (Barrett, 2006, p.80). 

 

3.6.1.3 Análise e Tratamento dos Dados 

 

 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. 

Os questionários apresentam valores pessoais e organizacionais, que foram analisados e 

tratados através das suas relações com os níveis de consciência do modelo de Barrett e estão 

apresentados no apêndice I - quadros elucidativos destas relações onde foram classificados os 

valores pessoais e os organizacionais atuais e os ideais por cada dimensão. Os valores 

apresentados nos questionários foram escolhidos de acordo com o modelo teórico de Barrett 

(2006) e os participantes não tiveram acesso aos níveis de consciência relacionados aos 

valores relacionados no quadro. Os valores pessoais foram relacionados nos quadros 

(apêndice H) que fazem parte do formulário/entrevista, nos quais foram escolhidos os 10 

(dez) principais valores pessoais e organizacionais por cada entrevistado. Foi perguntado 

sobre quais dos valores relacionados eram mais representativos para o entrevistado. Mesmo 

havendo na lista mais de dez valores representativos, foi pedido para que escolhessem 

somente os dez mais importantes. 
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 3.7 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 Este estudo é de natureza quantitativa descritiva e a análise dos resultados foi feita 

baseada na natureza qualitativa da pesquisa devido à sua característica social. Os processos 

mentais foram analisados a fim de se construir um diagnóstico da cultura organizacional do 

Sistema de Bibliotecas estudado. Segundo Hallak (2008), “a abordagem multidisciplinar 

contém limites quanto à capacidade do pesquisador de conseguir uma proximidade de 

compreensão de mesmo nível em todas as disciplinas envolvidas na discussão [...]”.  

 Esta pesquisa, apesar de estar focada nos temas cultura organizacional e alinhamento 

de valores, possui questões inerentes ao problema que podem ser de difícil interpretação.  

 Uma limitação do método pode ser o instrumento de coleta de dados. Schein (1999, 

p.72) diz que “há vários motivos pelos quais os questionários não revelam as certezas 

culturais – e pelas quais, na verdade, eles não conseguem fazer isso”. Ele diz que a cultura 

cobre todos os aspectos do que a organização aprende durante toda sua história e que um 

questionário não consegue abranger as suas dimensões, pois ela tem um perfil único, com 

certezas culturais que qualquer questionário não cobriria.  

 Com relação ao método escolhido - estudo de caso - esta pesquisa está vinculada a um 

caso concreto que ao invés de hipotético é único e representativo por analisar uma realidade 

específica. 

 Na próxima seção estão apresentadas informações básicas sobre a organização e os 

resultados obtidos na pesquisa de campo e suas análises baseadas no modelo teórico 

escolhido. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 

  

 Nesta seção são apresentados os dados levantados durante a pesquisa e os resultados 

através de tabelas, gráficos e figuras que representam as informações coletadas, de acordo 

com o método científico escolhido. São relatadas as análises elaboradas pela pesquisadora a 

partir dos resultados obtidos através das observações, análise de documentos e dos 

questionários recebidos. Para se obter uma contextualização e compreensão dessas 

informações são apresentados na próxima subseção alguns dados da organização estudada.  

 

4.1 A ORGANIZAÇÃO 

 

 O Núcleo de Documentação do Sistema de Bibliotecas foi criado como Órgão 

Suplementar da universidade através do estatuto da IFES. É responsável pela coordenação 

técnica e administrativa do Sistema de Bibliotecas, Arquivos e Laboratórios. Com a extinção 

dos Centros Universitários, passou a incorporar também o Serviço de Comunicações 

Administrativas que tem por objetivo coordenar a documentação administrativa e acadêmica 

no que tange a: protocolos; expediente; arquivo de processos findos e edição do Boletim de 

Serviço da universidade.  

 O Núcleo tem a função de proporcionar recursos de informação e assessoria técnica na 

área de documentação, por meio de redes e sistemas integrados, facilitando o acesso à 

informação em nível nacional e internacional. Compete ao Núcleo também apoiar os 

programas de ensino, pesquisa e extensão da universidade e desenvolver serviços e produtos 

que atendam às necessidades de informação da comunidade acadêmica. 

  O Núcleo é composto por vinte e sete Bibliotecas, pelo Arquivo Central, por dois 

Laboratórios: Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos e o Laboratório de 

Reprografia, pelo Centro de Memória e pelo Serviço de Comunicações Administrativas. Sua 

estrutura administrativa é composta do Conselho Técnico, Direção, Grupos Assessores 

Técnicos; Secretaria Administrativa; Serviço de Informática; Divisão de Desenvolvimento; 

Divisão de Bibliotecas e Divisão de Arquivos. 

 As 27 Bibliotecas coordenadas estão vinculadas fisicamente às unidades e aos cursos 

de graduação e pós-graduação para os quais atendem. Estão segmentadas nas seguintes áreas 

do conhecimento: 3 de Ciências Agrárias, 1 de Ciências Biológicas, 5 de Ciências da Saúde, 5 

de Ciências Exatas e da Terra, 2 de Ciências Humanas, Lingüística, Letras e Artes, 5 de 

Ciências Sociais Aplicadas, 2 de Engenharias, 2 Escolares e 2 Multidisciplinares. 
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 A missão principal do Núcleo de Documentação do Sistema de Bibliotecas é oferecer 

serviços e produtos de qualidade, em sintonia com as demandas da sociedade moderna e com 

as mudanças que têm ocorrido em termos de informação, com uma velocidade compatível 

com as necessidades de seus usuários. 

 O processo de modernização que vem sendo implantado desde a década de 1990 visa 

atender a comunidade interna e externa da universidade com a qualidade exigida pelos 

projetos de modernização do Governo Federal. Para atingir essas metas, o Sistema de 

Bibliotecas precisa de pessoas capacitadas e comprometidas com a organização e com o 

atendimento às diversas demandas. 

  O cumprimento desta missão, entretanto, bem como das metas estratégicas para o 

atendimento das necessidades de informação dos usuários com eficiência e eficácia, pode 

estar em níveis abaixo do desejado em algumas unidades. Os níveis de atuação das bibliotecas 

podem estar relacionados com diferentes aspectos culturais das unidades nas quais estão 

inseridas e/ou com o alinhamento de valores pessoais e organizacionais. Além disso, a 

diversidade geográfica da universidade pode estar afetando a integração e a estrutura do 

Núcleo que abrange muitos setores da universidade: diretorias, serviços de apoio às 

bibliotecas e outros que o transformam em um Sistema que pode ser considerado de grande 

porte.  

  Os usuários deste Sistema, internos ou externos: alunos de graduação, de pós-

graduação, professores, funcionários, pesquisadores e a comunidade em geral (nacional e 

internacional) são atendidos pelas bibliotecas localizadas nas unidades acadêmicas. Além 

disso, prestam apoio acadêmico para um universo complexo e heterogêneo da universidade 

(unidades acadêmicas, setores administrativos, Reitoria, campus universitários, comunidades 

com demandas específicas, e outros) localizados em Campus e Unidades localizadas em 

municípios e bairros distintos. 

 A cultura organizacional da instituição é única e plena. Apresenta uma diversidade e 

pluralidade inerentes ao ambiente universitário que pode estar atuando como geradora de 

algumas dicotomias e facetas de valores pessoais e organizacionais alinhados ou não, mas 

com evidentes planos de ação voltados para um futuro compatível com as políticas de gestão 

pública brasileira e da IFES, com ênfase na eficiência e modernidade.  
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4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Nesta subseção são apresentados os resultados obtidos através da proporção dos 

valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais que são representativos para 

subsidiar as análises e conclusões deste estudo. Cada resultado e suas análises visam atender 

aos objetivos específicos estabelecidos na subseção 1.3.2. 

  

4.2.1 Caracterização da Amostra 

 

 A amostra desta pesquisa corresponde aos indivíduos que responderam à pesquisa de 

campo. Suas características foram identificadas durante a coleta de dados e foi construído um 

perfil demográfico que corresponde às seguintes categorias: faixa etária, gênero, escolaridade, 

cargo, área do conhecimento das bibliotecas e tempo de serviço no Núcleo. 

 A tabela 01 apresenta o perfil da amostra que serviu de base para identificação de 

diferenças, semelhanças, alinhamentos ou desalinhamentos na fase correspondente aos 

resultados por categorização da amostra, referentes aos valores pessoais e organizacionais. 

     Tabela 01 – Perfil da Amostra  

PERFIL DA AMOSTRA - 67 de 105 indivíduos- 63,8% do universo da pesquisa 

FAIXA ETÁRIA 

 

De 24 a 30 anos – 12% 

De 31 a 40 anos - 12% 

De 41 a 50 anos - 46% 

De 51 a 60 anos – 28% 

De 61 a 70 ano – 2% 

GÊNERO 

 

Feminino - 79% 

Masculino – 21% 

ESCOLARIDADE 

 

2º Grau – 12% 

3º Grau – 28% 

Especialização/MBA - 54% 

Mestrado – 6% 

CARGO 

 

Outros- 3% 

Auxiliar de Administração – 5% 

Assistente de Administração 13% 

Bibliotecário chefe – 22% 

Bibliotecários técnicos - 57% 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

DAS BIBLIOTECAS 

Área Tecnológica – 26% 

Área de Ciências Humanas – 28% 

Área de Ciências Biológicas, Química e Ciências da Saúde – 46% 

TEMPO DE SERVIÇO  1 A 10 anos - 40 % 

11 A 20 anos - 37% 

Acima de 20anos – 23% 

    Fonte: Questionário da pesquisa (Apêndice H)  

 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 
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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, que se 

justifica devido ao ingresso no curso de biblioteconomia de pessoas do sexo feminino. Nos 

últimos anos, porém, com os avanços das novas tecnologias da informação, mais pessoas do 

sexo masculino têm se interessado pela profissão de bibliotecário.  

 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 que o Núcleo prioriza o profissional da informação, graduado em biblioteconomia 

e documentação, para atender às demandas dos usuários nas unidades acadêmicas. 

  Os indivíduos da amostra encontram-se distribuídos nas bibliotecas por área do 

Conhecimento das unidades acadêmicas da universidade. As porcentagens apresentadas nesta 

categoria não correspondem à quantidade de servidores lotados por área e sim à participação 

destes na pesquisa. Além disso, algumas bibliotecas possuem em seus quadros de RH uma 

quantidade significativa de bolsistas, estagiários e prestadores de serviço em relação à 

quantidade de servidores. 

  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.   

 

4.2.2 Apresentação dos Resultados: Todo o Grupo 

 

 Nesta subseção são apresentados os resultados relativos aos objetivos específicos que 

apresentam os 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. 
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 Após a apresentação das tabelas, são apresentadas as análises dos resultados. A figura 

15 apresenta os diagramas adaptados de Barrett (2006) seguidos das análises pertinentes.  

 

 Tabela 02 – 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 03 – 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 

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 04 – 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 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

TODO O GRUPO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS 

DE CONSCIÊNCIA 

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 
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 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; possuem forte senso de valores, de 

integridade e trabalham bem em equipe.  

 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; relacionado ao que Barrett (2006, p.68) diz: “É 

essencial [...] que tenham períodos de solidão e meditação”. Possuem “comprometimento 

inabalável” com a organização. 

  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 no nível – 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. No estágio do nível 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. 

 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 – onde 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 

valor 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 
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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. Para Barrett (2006, p.71) essas organizações “limitam sua capacidade de ter sucesso 

porque são incapazes de confiar a pessoas estranhas posições administrativas. Para crescer e 

se desenvolver [...] devem 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 do Sistema. 

 Além disso, desejam que o Sistema atue com ética e que busque a eficiência em seus 

processos, seguindo o caminho da inovação e sustentabilidade. 

 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. A partir da análise da 

apresentação dos valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais, a seguir 

estão representados, segundo o método científico de Barrett (2006), os valores com a 

visualização em diagramas por nível de consciência.   
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                  Pessoais                      Organizacionais Atuais         Organizacionais Ideais 

 
 Figura 14 – 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. A figura apresenta quantos valores foram escolhidos para cada nível de 

consciência, conforme apresentados nas tabelas de valores escolhidos pelo grupo/amostra.  

 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. A maioria dos 

valores escolhidos encontra-se no nível de consciência - organização -  onde os valores são 

voltados para a busca do significado no trabalho, reconhecem a importância de trabalhar em 

grupo e procuram crescer e serem criativos. “Eles não pensam mais em termos de emprego ou 

carreira, mas vêem o trabalho como um meio de dar significado à vida” (BARRETT, 2006, 

p.67).  

 Para a organização atual foram escolhidos 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” (BARRETT, 2006, p.72). No 
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nível – comunidade – foram escolhidos três valores que mostram um Sistema que se preocupa 

com desempenho dos servidores. Neste nível, as organizações “apóiam os funcionários para 

que encontrem realização pessoal no trabalho e criam oportunidades para que façam uma 

diferença na comunidade local” (BARRETT, 2006, p.72). 

 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 e 

importantes 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. 

A apresentação dos resultados relativos ao objetivo específico 04 está ilustrada nos 

gráficos: 07, 08 e 09, que mostram a porcentagem da distribuição dos valores mais votados 

por todo o grupo de acordo com os níveis de consciência.  
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      Gráfico 07 – Distribuição de Valores Pessoais: Todo o Grupo X Níveis de Consciência 

      Fonte: Adaptado de Barrett (2006, p.86) 

 

 Os indivíduos que responderam à pesquisa optaram por valores predominantemente 

voltados para o bem comum, com mais da metade dos votos: 54%. De acordo com Barrett 

(2006), organizações que possuem pessoas com valores neste nível, têm possibilidades de ter 

culturas com sucesso duradouro. As pessoas apóiam a transformação e sentem que o trabalho 

é importante e tem significado em suas vidas. 

 O nível de consciência predominante é o cinco – nível da coesão interna - onde valores 

como - criatividade, trabalho em equipe, sinceridade, satisfação pessoal e profissional plenas 

além de comprometimento com o trabalho - fazem parte do cotidiano das pessoas 

entrevistadas. 
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              Gráfico 08 – Distribuição de Valores Organizacionais Atuais: Todo o Grupo X Níveis de Consciência 

           Fonte: Adaptado de Barrett (2006, p.86) 

 

 Os valores organizacionais atuais, de acordo com a percepção do grupo, estão nos 

níveis de consciência relacionados ao interesse próprio, com 54% dos votos, resultado que 

traduz um desalinhamento entre os valores culturais pessoais e organizacionais significativo. 

Para os entrevistados, a organização possui valores predominantes no nível um – 

sobrevivência – onde são valorizados os 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. 
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             Gráfico 09 – Distribuição de Valores Organizacionais Ideais: Todo o Grupo X Níveis de Consciência 

           Fonte: Adaptado de Barrett (2006, p.86) 

 

 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.  
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 Os resultados do índice BTI no gráfico abaixo, apresentam a distribuição dos três 

estágios de consciência de acordo com os valores escolhidos por todo o grupo. 

. 

 

Gráfico 10 – Distribuição dos três Estágios de Consciência – Bem Comum, Transformação e Interesse               

Próprio - Todo o Grupo 

 

 Este gráfico apresenta uma prevalência de valores pessoais no bem comum, resultado 

altamente positivo para a cultura organizacional do Núcleo, por possuir pessoas com níveis de 

consciência pessoal e organizacional positivos.  

 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 do Sistema. 

 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 5, os resultados dos índices culturais da teoria de Barrett 

explicitados abaixo: 

 BTI - B de bem comum, T de transformação e I de interesse próprio. Barrett 

(2006, p.79) esclarece que “culturas positivas de alto desempenho tendem a ter mais 

da metade de seus valores situados nos níveis superiores de consciência e uma 

proporção significativa do restante no nível de transformação”. Os resultados 

referentes aos índices BTI medem a distribuição total dos valores votados. 

 PL que mede a proporção dos dez principais valores positivos (nos diagramas 

marcados em azul) e dos potencialmente limitadores (nos diagramas marcados em 

vermelho). 
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 FO que mede a força da cultura, representa a porcentagem dos votos recebidos pelos 

principais valores comparada com o total de votos dados pelos indivíduos  

(BARRETT, 2006, p.80) . 

   

                    Tabela 05 – 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 

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 
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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, 

preocupação com a imagem do Sistema, busca da eficiência operacional e no atendimento aos 

usuários, preocupação com o futuro do Sistema e valorização do trabalho em equipe. Estes 

valores como as falhas de integração e comunicação podem causar insegurança e 

segmentação do Sistema de Bibliotecas; o controle bloqueia a confiança, as regras e normas 

podem impedir ou bloquear a criatividade e a inovação, o conservadorismo favorece a 

permanência das tradições e a centralização impede que os RH sejam envolvidos nos 

processos decisórios e nos planejamentos. 

 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. 

 

4.2.3 Apresentação dos Resultados: Categorizações 

 

 Nesta subseção estão apresentados os resultados obtidos por cada categoria. Os valores 

limitadores estão destacados nas tabelas pela letra L em negrito. São apresentadas as 

observações pertinentes para cada categoria após a relação dos valores mais votados. Cada 

categoria possui diagramas que representam os valores positivos e limitadores, com as 

análises referentes aos resultados demonstrados nas figuras. São apresentados os resultados 

referentes aos índices culturais da teoria de Barrett. 

 

4.2.3.1 Categoria – Faixa Etária 

 

 Os cinco grupos da categoria faixa etária foram reagrupados em dois, por serem mais 

representativos, devido à concentração de indivíduos nos grupos - 24% de 24 a 40 anos e 76% 

de 41 a 70 anos. 
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 As tabelas 06, 07 e 08 apresentam os dez valores pessoais e organizacionais mais 

votados pelos indivíduos da faixa etária de 24 a 40 anos, conforme já apresentados no item 

anterior. Estão marcados com a cor cinza os valores que não estão entre os mais votados por 

todo grupo. A apresentação de mais de 10 valores justifica-se devido ao empate de valores 

escolhidos pela categoria.  

  

Tabela 06 – Valores Pessoais: os onze mais votados – Faixa Etária – 24 a 40 anos 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - FAIXA ETÁRIA DE 24 

A 40 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 11 5 

2. GOSTO DE APRENDER 11 5 

3. SOU RESPONSÁVEL 10 4 

4. VALORIZO A ESTABILIDADE NO EMPREGO (L) 9 1 

5. BUSCO SATISFAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PLENAS 9 5 

6. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 7 5 

7. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 7 4 

8. SOU ADAPTÁVEL 6 3 

9. COOPERO SEMPRE COM TODA A EQUIPE 6 6 

10. VALORIZO O CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 5 6 

11. PREOCUPO-ME COM O BEM ESTAR DOS MEUS COLEGAS 

DE EQUIPE 
5 7 

 

 

Tabela 07 – Valores Organizacionais Atuais: os dez mais votados – Faixa Etária – 24 a 40 anos 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

FAIXA ETÁRIA DE 24 A 40 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
11 6 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
9 6 

3. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
8 1 

4. BUSCA O COMPROMETIMENTO E ENVOLVIMENTO DOS 

SERVIDORES 
7 4 

5. PREOCUPA-SE COM O FUTURO DO SISTEMA 7 1 

6. VALORIZA O TRABALHO EM EQUIPE 7 6 

7. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 5 1 

8. VALORIZA OS SERVIDORES QUE BUSCAM O 

CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 
5 6 

9. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 5 1 

10. VALORIZA A PRODUTIVIDADE 5 5 
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Tabela 08 – Valores Organizacionais Ideais: os onze mais votados – Faixa Etária – 24 a 40 anos 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

FAIXA ETÁRIA DE 24 A 40 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 10 5 

2. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 9 6 

3. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
8 3 

4. TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 8 7 

5. ESTÁ SEMPRE RENOVANDO E INOVANDO 8 5 

6. VALORIZA A GESTÃO DO CONHECIMENTO 7 5 

7. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
6 4 

8. VALORIZA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

INSTITUTIÇÃO 
6 2 

9. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 
6 2 

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

11. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 5 3 

 

 Os valores pessoais votados pelos entrevistados desta categoria são positivos, a 

maioria está nos estágios superiores: transformação e bem comum. A prevalência de votos 

está no nível organização – onde os servidores buscam significado no trabalho, não pensam 

somente no emprego, mas na missão e se preocupam em compartilhar e trabalhar em grupo. O 

nível comunidade recebeu dois valores novos: coopero sempre com toda a equipe e valorizo o 

crescimento pessoal e profissional. O nível consciência social recebeu um valor novo: 

preocupo-me com o bem estar dos meus colegas de equipe. 

 Tanto os valores organizacionais atuais quanto os ideais para a categoria são  

positivos. Existe alinhamento parcial entre os valores pessoais e os ideais, porém foram 

escolhidos valores atuais limitadores: existem falhas de integração e comunicação no Sistema, 

controle da informação e valorização de regras e normas, caracterizando um desalinhamento 

entre os valores pessoais e os organizacionais atuais.  

 Os valores pessoais votados que não aparecem entre os dez mais votados para o grupo 

todo caracterizam uma categoria que valoriza a cooperação com a equipe, com o crescimento 

pessoal e profissional e tem preocupação com o bem estar dos colegas de equipe. Todos esses 

valores estão relacionados ao bem comum.  

 Este resultado pode ser considerado como já esperado devido à faixa etária de pessoas 

jovens terem um prognóstico de crescimento pessoal e profissional positivo. Os novos valores 

organizacionais votados caracterizam um grupo que acredita que o Sistema busca o 

comprometimento e envolvimento dos servidores, valoriza aqueles que buscam o crescimento 

pessoal e profissional e a produtividade. 
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  Os valores considerados ideais para a organização estão todos nos níveis superiores, 

transformação e bem comum. Os novos estão relacionados à gestão do conhecimento e ao 

planejamento estratégico da instituição, demonstrando uma preocupação com os registros dos 

processos de gestão com vistas à visão de futuro do Sistema. A figura 15 apresenta a relação 

dos valores votados nos níveis de consciência, se são positivos ou limitadores. 

                          Pessoais                                Organizacionais Atuais                      Organizacionais Ideais 

 

 Figura 15 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais        

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe faixa etária de 24 a 40 anos 
Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

  

 Os valores pessoais apresentam a maioria dos valores no nível superior: foram 

escolhidos dois no nível transformação: mostrando a responsabilidade e a busca da qualidade 

de vida; a maioria demonstra busca de significado no trabalho; preocupação com a ética e a 

confiança. No nível inferior foram escolhidos apenas um valor limitador – sobrevivência e um 

positivo no nível auto-estima onde o desejo de ser respeitado é importante. 

 Foram escolhidos nos valores organizacionais atuais valores dos estágios  

transformação e bem comum: onde acontecem as parcerias e a consciência comunitária, 

relevantes para a renovação da cultura organizacional. No nível inferior foram escolhidos três 

valores limitadores. Observa-se uma relação de valores negativa para a organização. 

 Nos organizacionais ideais foram escolhidos sete valores dos estágios transformação e 

bem comum. Foram votados quatro valores do estágio interesse próprio, porém positivos. 

Este resultado é positivo para o futuro da organização. 
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 O diagrama demonstra que existe um desalinhamento entre os valores pessoais e 

organizacionais atuais e um alinhamento parcial entre os valores pessoais e os ideais para a 

organização. 

 As tabelas 09, 10 e 11 apresentam os valores pessoais e os organizacionais escolhidos 

pela categoria - faixa etária 41 a 70 anos.  Em cinza estão os valores novos.  

 

Tabela 9 – Valores Pessoais: os onze mais votados – Faixa Etária – 41 a 70 anos 
 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - FAIXA ETÁRIA DE 41 

A 70 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 24 5 

2. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 20 5 

3. GOSTO DE APRENDER 18 5 

4. SOU RESPONSÁVEL 18 4 

5. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 18 4 

6. GOSTO DE REFLETIR ANTES DE AGIR 17 7 

7. GOSTO DE SER RESPEITADO 17 4 

8. SOU BEM HUMORADO 14 5 

9. VALORIZO A PAZ INTERIOR E NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 
14 3 

10. SOU ADAPTÁVEL 13 3 

11. VALORIZO O CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 13 6 

 

 

Tabela 10 – Valores Organizacionais Atuais: os doze mais votados – Faixa Etária – 41 a 70 

anos 
 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

FAIXA ETÁRIA DE 41 A 70 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
36 1 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
24 6 

3. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 22 1 

4. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 21 5 

5. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 21 1 

6. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 19 1 

7. É CENTRALIZADOR (L) 17 2 

8. CULTIVA A BUROCRACIA (L) 16 3 

9. POSSUI GESTÃO PATERNALISTA E ESTIMULA PRIVILÉGIOS 

(L) 
15 3 

10. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
13 6 

11. MANTÉM O CONTROLE POR MEIO DE ESTRUTURAS 

HIERÁRQUICAS RÍGIDAS (L) 
13 3 

12. PREOCUPA-SE COM O FUTURO DO SISTEMA 13 1 
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Tabela 11 – Valores Organizacionais Ideais: os onze mais votados – Faixa Etária – 41 a 70 

anos 
 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

FAIXA ETÁRIA DE 41 A 70 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 32 5 

2. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
29 3 

3. ATUA COM ÉTICA 21 7 

4.VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 19 6 

5. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 17 6 

6. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO 
16 6 

7. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
15 4 

8. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 15 3 

9. TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 14 7 

10. CONHECE E DIVULGA AOS PARES SUA MISSÃO E 

VALORES 
14 2 

11. VALORIZA A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA 14 5 

  

 Os respondentes desta faixa etária escolheram valores que apresentam um 

desalinhamento entre os valores pessoais e os organizacionais atuais e um alinhamento parcial 

entre os pessoais e os ideais para o Sistema. Os valores pessoais têm nove valores nos 

estágios  de transformação e bem comum. Os novos valores votados são: sou bem humorado e 

valorizo a paz interior e no ambiente de trabalho são valores que podem ser considerados 

característicos desta faixa etária. 

 Os valores organizacionais atuais apresentam apenas quatro valores positivos. Os 

valores novos podem significar que a categoria de indivíduos mais maduros possui  

conhecimento apurado da gestão do Sistema. 

  Os valores organizacionais ideais são todos positivos. Pode-se perceber que houve 

uma unanimidade no que se espera do Sistema de Bibliotecas nesta classe. O diagrama 

apresentado na figura 16 ajuda a visualizar a relação entre os valores escolhidos e os níveis de 

consciência. 
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Figura 16 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe faixa etária de 41 a 70 anos 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 
  

 Os valores pessoais apresentam todos os valores positivos, a maioria dos estágios de  

transformação e bem comum, com maior concentração de votos em organização. É um 

resultado positivo que demonstra uma faixa etária com valores próximos do que se espera de 

servidores que se comprometem com mudanças e inovações nos processos de gestão. 

 Os valores organizacionais atuais possuem a maioria dos valores no estágio inferior: 

maior concentração de votos no nível sobrevivência, apenas três no estágio superior: um em  

organização e dois em comunidade. 

  Este resultado apresenta uma categoria com percepções da organização atual com 

valores negativos. Os valores considerados ideais demonstram um desejo de que sejam 

implantados no Sistema novos valores relacionados aos estágios superiores. A tabela 12 

apresenta os resultados referentes aos índices de avaliação da cultura de Barrett  para esta 

categoria – BTI, PL e FO. 

Tabela 12 – Índices - BTI, PL e FO - Categoria: Faixa etária  
 

CATEGORIA PESSOAIS ORGANIZACIONAIS 

ATUAIS 

ORGANIZACIONAIS 

IDEAIS 

24 A 40 ANOS BTI=63-20-17 BTI=54-10-36 BTI=60-8-32 

41 A 70 ANOS BTI=57-28-15 BTI=25-0-75 BTI=65-7-28 

24 A 40 ANOS PL=10-1 PL=7-3 PL=10-0 

41 A 70 ANOS PL=11-0 PL=5-7 PL=11-0 

24 A 40 ANOS FO=50,3% FO=40,6% FO =45,6% 

41 A 70 ANOS FO=38% FO=46% FO =41,1% 
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 O índice BTI mostra que a faixa etária 24 a 40 anos possui no nível bem comum 

compatibilidade: pessoais (63), organizacionais atuais (54) e os ideais (60). Porém, no nível 

transformação, extremamente importante, os valores pessoais (20), os organizacionais atuais 

(10) e os ideais (8) mostram diferenças de consciência entre os valores. O estágio interesse 

próprio está com valores pessoais (17), positivo por ser a minoria dos votos. Os 

organizacionais atuais (36), alto para a cultura organizacional. Os ideais (32) estão com índice 

alto, pois são os valores desejados para a cultura da organização, mas compreensível devido à 

preocupação dos mais jovens com as questões relacionadas à sobrevivência e ao futuro. O 

índice PL é positivo para os valores pessoais e os ideais para o Sistema e negativo para os 

organizacionais atuais. O índice FO apresenta uma cultura desta categoria forte, que pode 

significar dificuldade para as mudanças.  

 A faixa etária de 41 a 70 anos apresenta valores pessoais no estágio bem comum com 

índice (57), parcialmente alinhados com os valores organizacionais ideais (65). Mas nos 

valores organizacionais atuais ocorre um desnível (25), valor bem abaixo dos outros, que 

indica um desalinhamento entre os valores pessoais e os organizacionais atuais. Os ideais 

apresentam um alto índice para o bem comum (65), caracterizando esta faixa etária como apta 

para as transformações e ações positivas tanto pessoais quanto profissionais. No estágio 

transformação existe uma falta de alinhamento nos valores pessoais (28) e nos 

organizacionais ideais (7). Entretanto, o mais grave além do total desalinhamento nos valores 

pessoais (28), organizacionais atuais (0) e nos organizacionais ideais (7) é o fato de não ter 

sido escolhido nenhum valor voltado para a transformação da organização. No estágio 

interesse próprio, os valores pessoais estão desalinhados com os organizacionais atuais e os 

ideais. O que sobressai é o valor 75 nos organizacionais atuais, que reflete uma percepção 

desta categoria muito negativa com relação aos valores do Sistema atual. 

 O índice PL dos valores pessoais e dos organizacionais ideais mostra uma relação 

positiva. Os valores organizacionais atuais demonstram que o Sistema é visto por seus 

servidores com uma cultura com mais valores limitadores que positivos. O índice FO 

demonstra uma categoria com uma cultura fraca, com tendência a se transformar, apesar do 

desalinhamento de valores. 
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4.2.3.2 Categoria – Gênero 

 

 A categoria gênero apresenta uma concentração significativa de indivíduos do sexo 

feminino (79% contra 21% do sexo masculino). Esse perfil demográfico é predominante na 

área de biblioteconomia no Brasil. Foram tabulados os dados coletados com vistas a analisar o 

alinhamento dos valores dos dois sexos.   

 As tabelas 13, 14 e 15 apresentam os valores pessoais e organizacionais escolhidos 

pela categoria – gênero masculino, na mesma ordem que as anteriores. Estão marcados com a 

cor cinza os valores que não estão entre os mais votados pelos grupos anteriores. 

 

Tabela 13 – Valores Pessoais: os onze mais votados – Gênero Masculino 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - SEXO MASCULINO No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 9 5 

2. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 6 5 

3. GOSTO DE APRENDER 5 5 

4. SOU RESPONSÁVEL 5 4 

5. TENHO CAPACIDADE DE PERDOAR 5 2 

6. COOPERO SEMPRE COM TODA A EQUIPE 4 6 

7. PREOCUPO-ME COM A PRESERVAÇÃO DO PLANETA 4 7 

8. GOSTO DE REFLETIR ANTES DE AGIR 4 7 

9. GOSTO DE SER RESPEITADO 4 4 

10. PREOCUPO-ME COM O BEM ESTAR DOS MEUS COLEGAS 

DE EQUIPE 
4 7 

11. VALORIZO A ESTABILIDADE NO EMPREGO (L) 4 1 

 

 

Tabela 14 – Valores Organizacionais Atuais: os doze mais votados – Gênero Masculino 
 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS – 

SEXO MASCULINO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
10 1 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
7 6 

3. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 6 1 

4. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 6 5 

5. BUSCA O COMPROMETIMENTO E ENVOLVIMENTO DOS 

SERVIDORES 
4 4 

6. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 5 1 

7. VALORIZA O INDIVIDUALISMO (L) 4 3 

8. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 4 1 

9. É CONTROLADOR (L) 4 1 

10. MANTÉM O CONTROLE POR MEIO DE ESTRUTURAS 

HIERÁRQUICAS RÍGIDAS (L) 
4 3 

11. É CENTRALIZADOR (L) 5 2 

12. PREOCUPA-SE EM RECEBER APOIO E RESPEITO DA 

COMUNIDADE ACADÊMICA E DA SOCIEDADE 
5 7 
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Tabela 15 – Valores Organizacionais Ideais: os dez mais votados – Gênero Masculino 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

SEXO MASCULINO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
11 3 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO 
7 6 

3. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 6 5 

4. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 6 6 

5. ATUA COM ÉTICA 6 7 

6. VALORIZA O AMBIENTE DE TRABALHO HARMÔNICO 6 2 

7. VALORIZA O CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 6 6 

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

9. VALORIZA A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA 5 5 

10. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 5 2 

 

  

 Esta categoria possui oito valores pessoais que não foram votados anteriormente: 

capacidade de perdoar, preocupação com a preservação do planeta, organização atual que 

valoriza o individualismo, o controle e se preocupa em ser apoiada e respeitada. Os valores 

organizacionais ideais mostram uma preocupação com a valorização do ambiente de trabalho 

e o reconhecimento da importância dos servidores para o cumprimento da missão do Sistema. 

 O gênero masculino tem valores pessoais que pertencem aos níveis superiores de 

consciência. Dos onze mais votados, nove são positivos, do estágio transformação e bem 

comum. Nos valores organizacionais atuais dos doze mais votados, somente quatro pertencem 

ao estágio superior de consciência. Fica claro o desalinhamento entre os valores pessoais e os 

organizacionais atuais. Nos organizacionais ideais dos dez escolhidos, sete são do estágio 

superior, sendo todos os valores positivos. Para visualizar os resultados das tabelas e o nível 

de alinhamento ou desalinhamento dos valores é apresentada a figura 17. 
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Figura 17 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe gênero Masculino 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

 

 Nos valores pessoais nove valores são dos estágios transformação e bem comum, 

resultado positivo, pois apresenta somente dois valores no estágio inferior. Os valores 

organizacionais atuais, porém, apresentam oito valores limitadores que se encontram no 

estágio inferior. No estágio transformação possui somente um valor; resultado negativo, pois 

é um estágio importante para que se tenha possibilidade de renovação cultural. No estágio 

bem comum foram escolhidos três valores. Este resultado mostra uma relação negativa entre 

os valores positivos e os valores limitadores. 

 Os valores organizacionais ideais apresentam todos os valores positivos, porém o nível 

de coesão entre os níveis inferior e superior está vazio. Nesta categoria não existe alinhamento 

entre os valores pessoais e organizacionais, mas os valores pessoais estão parcialmente 

alinhados com os ideais para a organização, pois indica possibilidade de comprometimento 

dos servidores nos processos de melhorias. 

 As tabelas 16, 17 e 18 apresentam os dez valores pessoais e organizacionais da 

categoria – gênero feminino. Estão marcados com a cor cinza os valores que não estão entre 

os mais votados pelas categorias anteriores. 
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Tabela 16 – Valores Pessoais: os dez mais votados – Gênero Feminino 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - SEXO FEMININO No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 26 5 

2. GOSTO DE APRENDER 24 5 

3. SOU RESPONSÁVEL 23 4 

4. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 23 4 

5. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 22 5 

6. BUSCO SATISFAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PLENAS 17 5 

7. SOU ADAPTÁVEL 17 3 

8. GOSTO DE REFLETIR ANTES DE AGIR 16 7 

9. GOSTO DE SER RESPEITADO 16 4 

10. VALORIZO A ESTABILIDADE NO EMPREGO (L) 16 1 

 

 

Tabela 17 – Valores Organizacionais Atuais: os dez mais votados – Gênero Feminino 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS 

SEXO FEMININO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
34 1 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
26 6 

3. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 21 1 

4. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 19 5 

5. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
21 6 

6. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 19 1 

7. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 18 1 

8. PREOCUPA-SE COM O FUTURO DO SISTEMA  17 1 

9. HÁ INTERESSE NOS BONS RELACIONAMENTOS 14 2 

10. VALORIZA O TRABALHO EM EQUIPE 17 6 

 

 

Tabela 18 – Valores Organizacionais Ideais: os dez mais votados – Gênero Feminino 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

SEXO FEMININO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 36 5 

2. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
26 3 

3. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 22 6 

4. ATUA COM ÉTICA 18 7 

5. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 17 6 

6. TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 19 7 

7. ESTÁ SEMPRE RENOVANDO E INOVANDO 19 5 

8. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
19 4 

9. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 16 3 

10. VALORIZA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

INSTITUTIÇÃO 
16 2 

 

 

 O gênero feminino escolheu valores concentrados no nível organização, onde existe 

uma busca de significado no trabalho. Dos dez valores mais votados apenas um é limitador. 

Os valores organizacionais atuais apresentam quatro valores de nível superior e os seis 



 

 

136 

restantes pertencem ao estágio de consciência considerado inferior. Além disso, quatro são 

limitadores, o que denota uma falta de alinhamento considerável entre os valores pessoais e os 

organizacionais atuais. O valor novo escolhido - há interesse nos bons relacionamentos - 

demonstra uma percepção positiva da categoria feminina sobre a organização para o 

desenvolvimento de novos valores. Os organizacionais ideais são todos positivos. Abaixo a 

figura 18 para visualização dos valores nos níveis de consciência.    

 

                   Pessoais                                Organizacionais Atuais                   Organizacionais Ideais 

                                 

Figura 18 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe gênero Feminino 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

  

 Os valores pessoais apresentam todos os valores positivos. Os valores organizacionais 

atuais possuem seis valores positivos. Os valores limitadores encontram-se no estágio 

interesse próprio. Os valores ideais estão concentrados em sua maioria no nível superior. No 

nível inferior estão três valores positivos. Nesta categoria não existe alinhamento entre os 

valores pessoais e os organizacionais atuais, mas os ideais escolhidos são positivos e estão 

distribuídos em quase todos os níveis de consciência e parcialmente alinhados com os valores 

pessoais.  

 A tabela 19 apresenta os índices de avaliação da cultura de Barrett – BTI, PL e FO 

para categoria gênero. 
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Tabela 19 – Índices BTI, PL e FO - Categoria: Gênero 

 CATEGORIA PESSOAIS ORGANIZACIONAIS 

ATUAIS 

ORGANIZACIONAIS 

IDEAIS 

MASCULINO BTI=67-17-17 BTI=28-6-66 BTI=65-0-35 

FEMININO BTI=53-31-17 BTI=40-0-60 BTI=63-9-28 

MASCULINO PL=10-1 PL=4-8 PL=10-0 

FEMININO PL=10-0 PL=6-4 PL=10-0 

MASCULINO FO=38,6% FO=45,7% FO =45% 

FEMININO FO=37,6% FO=38,8% FO =39% 

  

 O gênero masculino apresenta valores pessoais no nível bem comum (67) alinhados 

com os valores organizacionais ideais (65). Mas nos valores organizacionais atuais ocorre um 

desnível (28), valor bem abaixo dos outros, o que demonstra um desalinhamento entre os 

valores pessoais e os organizacionais atuais. Os ideais apresentam um alto índice para o bem 

comum (65), demonstrando que os indivíduos estão voltados para as mudanças necessárias 

para melhorias culturais. 

 No nível transformação existe uma falta de alinhamento nos valores pessoais (17) e 

nos organizacionais ideais (0). Entretanto o mais grave, neste nível transformação, além do 

total desalinhamento entre os valores pessoais, organizacionais atuais (6) e nos 

organizacionais ideais, o estágio está com resultado=0.  

 No nível interesse próprio os valores pessoais estão desalinhados com os 

organizacionais atuais e os ideais. Os organizacionais atuais receberam um índice de 66, o que 

reflete uma percepção da categoria muito negativa para o Sistema atual. 

 Os índices PL dos valores pessoais e os organizacionais ideais são positivos. Os 

valores organizacionais atuais revelam uma percepção da organização com um nível limitador 

para o sucesso. O índice FO demonstra uma cultura com tendência de fraca à forte que 

demonstra facilidade para mudanças culturais.  

 A categoria gênero feminino nos valores pessoais, estágio bem comum (53) estão 

quase alinhados com os valores organizacionais ideais (63), com uma diferença de 10%, mas 

nos valores organizacionais atuais ocorre um desnível (40) demonstrando que este estágio está  

alinhado com os outros valores, porém com uma ressalva de que se deve ter atenção nestas 

áreas mais superiores de valores.    

 No estágio transformação existe uma falta de alinhamento total entre os valores 

pessoais (31) com os organizacionais atuais (0) e os organizacionais ideais (9). Este estágio de 

consciência é como já visto, segundo Barrett, “a ponte que as empresas devem cruzar se 

desejarem criar coesão organizacional e mudar seus sistemas de crenças do interesse próprio 
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para o bem comum”. É realmente muito importante para se reavaliar valores positivos e 

limitadores. 

 No nível interesse próprio os valores pessoais (17) estão desalinhados com os 

organizacionais atuais (60) e os ideais (28). Mais uma vez o que sobressai é o valor 60 nos 

organizacionais atuais, que confirma uma percepção da categoria negativa com relação aos 

valores atuais do Sistema. 

 Esta categoria representa a maioria dos indivíduos que fazem parte da amostra da 

pesquisa. Os valores pessoais no índice PL e os organizacionais ideais são altamente 

positivos. Os valores organizacionais atuais mostram um desalinhamento, porém com uma 

característica de tendência à mudança. O índice FO está abaixo de 50%. Segundo Barrett 

(2006, p.83), porém, “uma fraca cultura é mais fácil de transformar do que uma forte cultura”. 

  

4.2.3.3 Categoria – Escolaridade 

 

 Esta categoria de indivíduos da amostra está distribuída em: 2º Grau – 12%, 3º Grau – 

28%, Especialização/MBA - 54% e Mestrado – 6%. Foi subdividida em três níveis: 2º Grau, 

3º Grau e pós-graduação, devido à porcentagem irrelevante de indivíduos com mestrado.  

 As tabelas 20, 21 e 22 apresentam os valores pessoais e organizacionais mais votados 

e os níveis de consciência. A cor cinza representa aqueles valores que não foram votados nas 

categorias anteriores. 

 

Tabela 20 – Valores Pessoais: os doze mais votados – Escolaridade 2º Grau 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 2º GRAU 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

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

2. COOPERO SEMPRE COM TODA A EQUIPE 5 6 

3. SOU BEM HUMORADO 4 5 

4. GOSTO DE APRENDER 3 5 

5. PREOCUPO-ME COM A PRESERVAÇÃO DO PLANETA 3 7 

6. SOU RESPONSÁVEL 3 4 

7. PREOCUPO-ME COM AS GERAÇÕES FUTURAS 3 7 

8. SAÚDE E SEGURANÇA SÃO IMPORTANTES 3 1 

9. TENHO ORGULHO EM PERTENCER À MINHA EQUIPE 3 4 

10. GOSTO DE SER RESPEITADO 3 4 

11. VALORIZO A PAZ INTERIOR E NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 
3 3 

12. VALORIZO A ESTABILIDADE NO EMPREGO (L) 3 1 
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Tabela 21 – Valores Organizacionais Atuais: os doze mais votados – Escolaridade 2º Grau 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

ESCOLARIDADE  2º GRAU 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
7 1 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
6 6 

3. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
4 6 

4. HÁ INTERESSE NOS BONS RELACIONAMENTOS 4 2 

5. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 3 1 

6. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 3 5 

7. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 3 1 

8. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 3 1 

9. MANTÉM O CONTROLE POR MEIO DE ESTRUTURAS 

HIERÁRQUICAS RÍGIDAS (L) 
3 1 

10. HÁ FALTA DE CONFIANÇA (L) 3 1 

11. É CENTRALIZADOR (L) 3 2 

12. VALORIZA A TRADIÇÃO (L) 3 1 

 

Tabela 22 – Valores Organizacionais Ideais: os doze mais votados – Escolaridade 2º Grau 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

ESCOLARIDADE 2º GRAU 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
5 3 

2. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 4 6 

3. VALORIZA A CONFIANÇA 4 5 

4. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 3 5 

5. ATUA COM ÉTICA 3 7 

6. ESTIMULA OS SERVIDORES A FAZEREM A DIFERENÇA 3 3 

7. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 
3 2 

8. VALORIZA O AMBIENTE DE TRABALHO HARMÔNICO 2 2 

9. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
2 4 

10. VALORIZA A QUALIDADE 2 3 

11. ESTIMULA A COOPERAÇÃO 2 2 

12. VALORIZA A COMPETÊNCIA 2 3 

  

 Neste nível de escolaridade os valores pessoais escolhidos estão prevalentes no nível 

organização de conexão interna. De acordo com a percepção dos indivíduos, sete valores 

organizacionais são potencialmente limitadores. Os valores organizacionais ideais possuem 

valores não votados antes que são altamente positivos, que demonstram que as pessoas 

desejam um Sistema com valores equilibrados e alinhados. 

 Os valores novos são significativos por representarem a categoria de servidores que 

fazem parte do apoio administrativo nas bibliotecas. Eles demonstram preocupação com as 

gerações futuras, com a saúde e segurança e têm sentimento de orgulho em pertencer à 

equipe. Os valores organizacionais atuais percebidos mostram que há falta de confiança e 

valorização da tradição. Os valores ideais indicam valorização da confiança, estímulo aos 
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servidores para fazerem a diferença, valorização da qualidade e competência e estímulo à 

cooperação. A maioria dos valores demonstra uma preocupação com a valorização dos 

servidores nos níveis pessoais e profissionais e com o futuro.  

 Os valores pessoais limitadores escolhidos falam da valorização da estabilidade no 

emprego. Os organizacionais atuais demonstram preocupação com as falhas de integração e 

comunicação no Sistema; controle da informação, valorização de regras e normas; gestão 

conservadora, estrutura hierárquica rígida e centralizadora. Estes valores foram os mais 

votados em todas as categorias o que demonstra uma preocupação dos indivíduos com 

aspectos de integração do Sistema e com os métodos de gestão. Esta categoria apresenta um 

desalinhamento entre os valores pessoais e os organizacionais atuais e um alinhamento parcial 

entre os pessoais e os ideais para o Sistema. Abaixo a figura 19 apresenta as relações entre 

valores positivos e limitadores nos níveis de consciência:  

                     Pessoais                               Organizacionais Atuais                       Organizacionais Ideais 

 

Figura 19 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe escolaridade 2º Grau 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

  

 Segundo Barrett (2006, p.91) a distribuição de valores ideal depende do tipo de 

organização. Os valores pessoais desta categoria estão concentrados em sua maioria nos 

estágios superiores; são 11 valores positivos presentes em quase todos os níveis de 

consciência, contra apenas 1 limitador. Este resultado demonstra que a categoria tem 

potencial para contribuir e se comprometer com mudanças culturais. 
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 Nos valores organizacionais atuais a categoria escolheu cinco valores positivos e sete 

limitadores do nível sobrevivência, resultado negativo, que mostra a existência de um 

desalinhamento entre os valores pessoais e organizacionais atuais. 

 Os valores ideais são positivos, distribuídos em quase todos os níveis de consciência. 

Porém, a maioria dos valores está localizada nos níveis de consciência inferiores, que 

demonstra falta de alinhamento entre os valores pessoais e os considerados ideais.  

 As tabelas 23, 24 e 25 apresentam os valores pessoais e organizacionais e níveis de 

consciência referentes aos indivíduos com 3º Grau. 

Tabela 23 – Valores Pessoais: os onze mais votados – Escolaridade 3º Grau 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS- 

ESCOLARIDADE 3º Grau 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 11 5 

2. GOSTO DE APRENDER 8 5 

3. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 8 5 

4. SOU RESPONSÁVEL 8 4 

5. VALORIZO A PAZ INTERIOR E NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 
8 3 

6. SOU ADAPTÁVEL 7 3 

7. VALORIZO A ESTABILIDADE NO EMPREGO (L) 7 1 

8. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 6 4 

9. BUSCO SATISFAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PLENAS 6 5 

10. SOU ÉTICO 6 7 

11. GOSTO DE SER RESPEITADO 6 4 

 

 

Tabela 24 – Valores Organizacionais Atuais: os doze mais votados – Escolaridade 3º Grau 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

ESCOLARIDADE 3º Grau 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 11 1 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
10 6 

3. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
9 6 

4. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 8 5 

5. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
7 1 

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

7. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 6 1 

8. HÁ FALTA DE CONFIANÇA (L) 6 1 

9. VALORIZA O TRABALHO EM EQUIPE 6 6 

10. PREOCUPA-SE EM RECEBER APOIO E RESPEITO DA 

COMUNIDADE ACADÊMICA E DA SOCIEDADE 
5 7 

11. É CENTRALIZADOR (L) 5 2 

12. POSSUI GESTÃO PATERNALISTA E ESTIMULA 

PRIVILÉGIOS 
5 3 
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Tabela 25 – Valores Organizacionais Ideais: os onze mais votados – Escolaridade 3º Grau 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

ESCOLARIDADE 3º Grau 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 11 5 

2. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
9 3 

3. ESTÁ SEMPRE RENOVANDO E INOVANDO 7 5 

4. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 7 3 

5. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO 
6 6 

6. ATUA COM ÉTICA 6 7 

7. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 6 6 

8. VALORIZA A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA 6 5 

9. ESTIMULA OS SERVIDORES A FAZEREM A DIFERENÇA 6 3 

10. VALORIZA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

INSTITUIÇÃO 
6 2 

11. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 
6 2 

  

 O nível de escolaridade de 3º Grau apresenta resultados compatíveis com 

desalinhamento entre os valores pessoais e organizacionais atuais. O novo valor pessoal 

escolhido: sou ético - pertence ao nível serviço social e a maioria dos valores pertence aos 

níveis de transformação e bem comum, caracterizando esta categoria como apta para inovar e 

colaborar com as transformações e/ou reflexões sobre as mudanças necessárias.  

 Nos valores organizacionais atuais, os valores limitadores escolhidos pela categoria 

para o Sistema falam de controle da informação, falha de integração e comunicação, 

valorização de regras e normas, conservadorismo, centralização e falta de confiança que 

denotam total desalinhamento entre os valores pessoais e os ideais. 

  Nos valores ideais existe um empate entre os níveis organização e auto-estima, níveis 

considerados positivos para a evolução das organizações. A figura 20 apresenta o diagrama 

para visualização destes resultados.    
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                    Pessoais                             Organizacionais Atuais                   Organizacionais Ideais 

 

Figura 20 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe escolaridade 3º Grau 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

 

 Os valores pessoais desta categoria apresentam uma relação positiva. Este resultado é 

importante, pois representa uma categoria de nível superior com valores que demonstram 

capacidade de apoiar e se comprometer com as transformações que sejam necessárias. 

 Os valores organizacionais atuais possuem valores nos estágios bem comum e  

interesse próprio, sendo cinco limitadores, presentes no nível sobrevivência. 

 Os ideais possuem valores positivos distribuídos em quase todos os níveis, porém não 

possui valor no nível transformação, relevante para a conexão entre os níveis interesse próprio 

e bem comum. Os valores pessoais e os organizacionais atuais encontram-se desalinhados e 

os valores ideais estão alinhados parcialmente com os pessoais. 

 As tabelas 26, 27 e 28 apresentam os valores pessoais e organizacionais da categoria 

pós-graduação (Especialização/MBA e Mestrado). 
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Tabela 26 – Valores Pessoais: os onze mais votados – Escolaridade Pós-Graduação 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - ESCOLARIDADE 

PÓS-GRADUAÇÃO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 19 5 

2. GOSTO DE APRENDER 18 5 

3. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 18 5 

4. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 18 4 

5. SOU RESPONSÁVEL 17 4 

6. GOSTO DE REFLETIR ANTES DE AGIR 13 7 

7. VALORIZO O CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 13 6 

8. BUSCO SATISFAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PLENAS 12 5 

9. SOU ADAPTÁVEL 12 3 

10. GOSTO DE SER RESPEITADO 11 4 

11. COOPERO SEMPRE COM TODA A EQUIPE 11 6 

 

Tabela 27 – Valores Organizacionais Atuais: os dez mais votados – Escolaridade Pós-

Graduação 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

ESCOLARIDADE PÓS-GRADUAÇÃO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 

30 1 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 

17 6 

3. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 15 1 

4. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 14 5 

5. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 13 1 

6. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 13 1 

7. PREOCUPA-SE COM O FUTURO DO SISTEMA 13 1 

8. BUSCA O COMPROMETIMENTO E ENVOLVIMENTO DOS 

SERVIDORES 

12 4 

9. CULTIVA A BUROCRACIA (L) 12 3 

10. VALORIZA PARCERIAS COM AS UNIDADES ACADÊMICAS 

E OUTROS SETORES DA INSTITUIÇÃO 

12 6 

 

Tabela 28 – Valores Organizacionais Ideais: os dez mais votados – Escolaridade Pós-

Graduação 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

ESCOLARIDADE PÓS-GRADUAÇÃO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 28 5 

2. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
23 3 

3. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 19 6 

4. TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 16 7 

5. ATUA COM ÉTICA 15 7 

6. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
15 4 

7. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 14 6 

8. ESTÁ SEMPRE RENOVANDO E INOVANDO 13 5 

9. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 11 3 

10. VALORIZA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

INSTITUTIÇÃO 
11 2 
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 Este nível de escolaridade corresponde à maioria dos indivíduos que responderam a 

pesquisa, 60% de todos os indivíduos, sendo altamente significativa, pois representam as 

pessoas que são responsáveis pelos serviços técnicos e de chefia. Os valores pessoais e os 

organizacionais atuais estão desalinhados, com valores relacionados a níveis de consciência 

desequilibrados. Os valores pessoais pertencem aos níveis de transformação e bem comum, 

caracterizando esta categoria como pronta para inovações em termos pessoais e profissionais. 

 Um novo valor para o Sistema escolhido: valoriza parcerias com as unidades 

acadêmicas e outros setores da instituição - pertence ao nível comunidade, nível considerado 

superior e importante para a efetivação de mudanças. Foram escolhidos, porém, cinco valores 

organizacionais limitadores para a cultura do Sistema, valores que também foram votados 

pela maioria das categorias. Os valores potencialmente limitadores podem estar bloqueando a 

evolução do Sistema no sentido da construção de uma cultura organizacional que tenha visão 

de futuro da organização e responsabilidade pelo bem estar de todos. Os valores considerados 

pela categoria como ideais mostram o desejo de transformação. A figura 21 apresenta a 

visualização desse resultado.   

 

                    Pessoais                                     Organizacionais Atuais                           Organizacionais Ideais 

 

Figura 21 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe escolaridade pós-graduação 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

 

 Os valores pessoais desta categoria são positivos. Estão distribuídos nos principais 

níveis de consciência: auto-estima, transformação e os nos níveis do estágio bem comum, 
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significando que os respondentes da pesquisa são indivíduos preparados, que possuem valores 

culturais podem facilitar a contribuição com a gestão do Sistema para alcançar metas de 

modernização que contemplem os anseios dos servidores das bibliotecas. 

 Os participantes da pesquisa escolheram, para os valores organizacionais atuais, seis 

valores limitadores. Observa-se um desalinhamento com os valores pessoais. 

 Os organizacionais ideais apresentam valores positivos, distribuídos em quase todos os 

níveis de consciência e representam o desejo de uma categoria que possui 

formação/qualificação para desempenhar papel relevante nos processos produtivos e 

decisórios para o futuro.  

 A tabela 29 apresenta os índices de avaliação da cultura de Barrett – BTI, PL e FO. 

 

Tabela 29 – Índices - BTI, PL e FO - Categoria: Escolaridade  

 CATEGORIA PESSOAIS ORGANIZACIONAIS 

ATUAIS 

ORGANIZACIONAIS 

IDEAIS 

2º GRAU BTI=56-22-22 BTI=29-0-71 BTI=40-6-54 

3º GRAU BTI=48-25-27 BTI=45-0-55 BTI=55-0-45 

PÓS-GRADUAÇÃO BTI=64-28-8 BTI=28-8-64 BTI=64-9-27 

2º GRAU PL=11-01 PL=05-07 PL=12-0 

3º GRAU PL=10-01 PL=07-05 PL=11-0 

PÓS-GRADUAÇÃO PL=11-0 PL=04-06 PL=10-0 

2º GRAU FO=51,3% FO=56,3% FO =43,8% 

3º GRAU FO=42,6% FO=44,2% FO =39,8% 

PÓS-GRADUAÇÃO FO=40,4% FO=37,8% FO =41,1% 

 

 Na categoria 2º grau, os valores pessoais no estágio bem comum (56) estão 

desalinhados com os valores organizacionais ideais (40), com uma diferença pequena, mas 

que pode representar um aspecto negativo para mudanças.  Nos valores organizacionais atuais 

ocorre um desnível (29) que demonstra um desalinhamento de valores pessoais e 

organizacionais. 

 No estágio transformação existe uma falta de alinhamento total entre os valores 

pessoais (22) com os organizacionais atuais (0) e os organizacionais ideais (6). Este 

desalinhamento compromete o acesso para o estágio superior de reflexão e eliminação de 

valores arraigados na organização que limitam seu progresso. 

  No estágio interesse próprio os valores pessoais (22) estão desalinhados com os 

organizacionais atuais (71) e os ideais (54). Mais uma vez o destaque é o valor 71 nos 

organizacionais atuais, que demonstra uma percepção dos indivíduos de valores considerados 

como limitadores. Os valores pessoais e organizacionais estão desalinhados. O índice alto 

para os ideais demonstram que a categoria está em sintonia com o estágio da organização 

atual. 
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 Os valores pessoais no índice PL e os organizacionais ideais são altamente positivos e 

estão parcialmente alinhados. Os valores organizacionais atuais apresentam um 

desalinhamento. O índice FO está acima de 50% nos valores pessoais e organizacionais atuais 

e os ideais com quase 50%, significando que esta categoria possui uma cultura forte, difícil de 

ser mudada. 

 Na categoria 3º grau, os valores pessoais no estágio bem comum (48) estão 

desalinhados com os valores organizacionais ideais (55), porém esta diferença é positiva, pois 

os ideais representam o que a categoria espera para o Sistema. Nos valores organizacionais 

atuais ocorre uma surpresa, a categoria indicou um índice de 45% que demonstra um 

alinhamento de valores pessoais e organizacionais atuais neste estágio. 

 No estágio transformação existe uma falta de alinhamento total entre os valores 

pessoais (25) com os organizacionais atuais (0) e os organizacionais ideais (0). Mas o aspecto 

positivo está no índice 25 referente aos indivíduos desta categoria que possuem valores 

voltados para a coesão entre os valores de interesse próprio e o bem comum. 

 No estágio interesse próprio os valores pessoais (27) estão desalinhados com os 

organizacionais atuais (55) e os ideais (45). O índice 55 é alto para os organizacionais atuais, 

os valores se encontram nos níveis considerados inferiores. O índice 45 para os ideais é 

considerado alto, pois está no estágio inferior de consciência. Os valores pessoais e 

organizacionais estão desalinhados. 

 Os valores pessoais no índice PL apresentam uma relação positiva e estão alinhados. 

Os valores organizacionais atuais representam uma cultura com uma relação negativa entre os 

valores positivos e os limitadores. O índice FO está abaixo de 50% nos valores pessoais e 

organizacionais – cultura fraca. Porém, os pessoais e organizacionais atuais estão com valores 

aproximados a 50% o que pode significar uma forte cultura. 

 Na categoria pós-graduação, os valores pessoais no estágio bem comum (64) estão 

alinhados com os valores organizacionais ideais (64), mas nos valores organizacionais atuais 

ocorre um desnível (28) que demonstra total desalinhamento de valores pessoais com os 

organizacionais atuais. 

   No estágio transformação existe uma falta de alinhamento total nos valores pessoais 

(28) com os organizacionais atuais (8), que mostra, segundo a percepção dos indivíduos, 

pouca disposição do Sistema para iniciar um processo de mudança necessário para se obter 

um alinhamento de valores. Os organizacionais ideais (9) mostram que a categoria deseja 

transformação. 
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 No estágio interesse próprio os valores pessoais (8) estão desalinhados com os 

organizacionais atuais (64). Nos ideais (27) caracteriza que os indivíduos valorizam os níveis 

relacionados à auto-estima, relacionamentos e sobrevivência. O que sobressai é o valor 64 nos 

organizacionais atuais, que representa uma percepção, com relação aos valores, negativa para 

o Sistema atual. O índice PL – mostra que os valores pessoais e os ideais são altamente 

positivos, contrastando com os valores da organização atual que tem apenas quatro valores 

positivos. O índice FO – apresenta uma categoria com uma cultura forte, pois os valores 

pessoais, os organizacionais atuais e os ideais estão com quase 50% dos votos. 

 

4.2.3.4 Categoria – Cargo 

 

 Esta categoria de indivíduos da amostra está distribuída em: Outros- 3%, Auxiliar de 

Administração – 5%, Assistente de Administração 13%, Bibliotecário chefe – 22% e 

Bibliotecários técnicos 57%. Foi subdividida em três níveis: Administrativo, Bibliotecário 

chefe  e Bibliotecários técnicos, devido às porcentagens pequenas dos níveis de administração 

que representam os RH de apoio das bibliotecas. As tabelas 30, 31 e 32 apresentam os valores 

pessoais e organizacionais conforme as anteriores.  A cor cinza representa aqueles valores que 

não foram votados nas categorias anteriores. 

Tabela 30 – Valores Pessoais: os onze mais votados – Cargo: Administrativo 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - CARGO: 

ADMINISTRATIVO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 9 5 

2. GOSTO DE APRENDER 6 5 

3. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 6 5 

4. GOSTO DE SER RESPEITADO 6 4 

5. SOU RESPONSÁVEL 5 4 

6. VALORIZO A ESTABILIDADE NO EMPREGO (L) 5 1 

7. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 4 4 

8. VALORIZO A PAZ INTERIOR E NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 
4 3 

9. GOSTO DE REFLETIR ANTES DE AGIR 4 7 

10. SOU SINCERO AO EXPRESSAR MINHAS OPINIÕES 4 5 

11. TENHO CAPACIDADE DE PERDOAR 4 2 
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Tabela 31 – Valores Organizacionais Atuais: os doze mais votados – Cargo: Administrativo 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

CARGO: ADMINISTRATIVO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
11 1 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
9 6 

3. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 6 5 

4. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
6 6 

5. HÁ INTERESSE NOS BONS RELACIONAMENTOS 6 2 

6. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 5 1 

7. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 5 1 

8. HÁ FALTA DE CONFIANÇA (L) 5 1 

9. MANTÉM O CONTROLE POR MEIO DE ESTRUTURAS 

HIERÁRQUICAS RÍGIDAS (L) 
5 3 

10. VALORIZA A TRADIÇÃO 4 1 

11. É CENTRALIZADOR (L) 4 2 

12. POSSUI GESTÃO PATERNALISTA E ESTIMULA 

PRIVILÉGIOS (L) 
4 3 

 

Tabela 32 – Valores Organizacionais Ideais: os dez mais votados – Cargo: Administrativo 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

CARGO: ADMINISTRATIVO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 7 5 

2. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
10 3 

3. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 4 6 

4. ATUA COM ÉTICA 7 7 

5. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 3 6 

6. TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 3 7 

7. ESTÁ SEMPRE RENOVANDO E INOVANDO 2 5 

8. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
2 4 

9.VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 3 3 

10. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 
5 2 

 

 Esta categoria apresenta uma prevalência de valores pessoais no nível de consciência 

organização - nível altamente positivo, além de valores do nível transformação, que 

demonstra uma busca de significado no trabalho, o desejo de trabalhar pensando no bem de 

todo o grupo, com um forte senso de valores, representando uma pré-disposição para a 

transformação. O valor novo escolhido: sou sincero ao expressar minhas opiniões confirma 

este resultado. 

 Os valores organizacionais atuais sob a percepção da categoria, possuem dois valores 

do nível comunidade relativos à conexão externa, às parcerias e criação de oportunidades. 

Mas também foram escolhidos valores de níveis inferiores e que estão desalinhados com os 

valores pessoais da amostra. Os valores organizacionais ideais mostram uma consciência da 
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importância da conexão interna e externa, de atuar com ética, ter visão de futuro, além de 

trabalhar a auto-estima tanto da organização quanto dos RH. Abaixo o diagrama com os 

elementos para melhor visualização do desalinhamento de valores deste resultado. 

 

                    Pessoais                            Organizacionais Atuais                     Organizacionais Ideais 

 

Figura 22 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe cargo: administrativo 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

 

 A categoria escolheu valores pessoais positivos, que demonstram interesse nos bons 

relacionamentos, valores relacionados à auto-estima, busca de significado no trabalho, ética e 

criatividade. Os valores organizacionais atuais estão desalinhados com os pessoais, pois 

possuem sete valores limitadores, com o agravante de não ter nenhum valor em 

transformação. Os ideais possuem todos os valores positivos que se alinham aos valores 

pessoais parcialmente.   

 As tabelas 33, 34 e 35 apresentam os valores pessoais e organizacionais e níveis de 

consciência dos indivíduos do cargo: bibliotecário chefe assim denominado pela 

pesquisadora, apesar de oficialmente na Divisão de Recursos Humanos da instituição não 

existir este cargo. O cargo denomina-se bibliotecário/documentalista e os chefes recebem uma 

gratificação do tipo - Função Gratificada.  
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Tabela 33 – Valores Pessoais: os dez mais votados – Cargo bibliotecário chefe 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - CARGO 

BIBLIOTECÁRIO CHEFE 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 21 5 

2. GOSTO DE APRENDER 20 5 

3. SOU RESPONSÁVEL 19 4 

4. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 15 5 

5. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 15 4 

6. SOU ADAPTÁVEL 15 3 

7. VALORIZO A ESTABILIDADE NO EMPREGO (L) 14 1 

8. BUSCO SATISFAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PLENAS 12 5 

9. COOPERO SEMPRE COM TODA A EQUIPE 11 6 

10. GOSTO DE SER RESPEITADO 11 4 

 

Tabela 34 – Valores Organizacionais Atuais: os dez mais votados – Cargo bibliotecário chefe 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

CARGO BIBLIOTECÁRIO CHEFE 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
23 1 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
18 6 

3. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 15 1 

4. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 15 5 

5. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
15 6 

6. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 15 1 

7. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 11 1 

8. PREOCUPA-SE COM O FUTURO DO SISTEMA 13 1 

9. É CENTRALIZADOR (L) 9 2 

10. VALORIZA O TRABALHO EM EQUIPE 11 6 

 

Tabela 35 – Valores Organizacionais Ideais: os dez mais votados – Cargo bibliotecário chefe 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

CARGO BIBLIOTECÁRIO CHEFE 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 25 5 

2. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
24 3 

3. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 16 6 

4. ATUA COM ÉTICA 11 7 

5. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 11 6 

6. TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 12 7 

7. ESTÁ SEMPRE RENOVANDO E INOVANDO 16 5 

8. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
12 4 

9. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 13 3 

10. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 
10 2 

 

 Esta categoria mostra neste resultado um desalinhamento entre os valores pessoais e os 

organizacionais atuais, apesar do nível comunidade - estar presente nos valores pessoais, 

organizacionais e nos ideais escolhidos, o que revela um Sistema onde existe uma 
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preocupação com a comunidade para a qual presta serviço, se importa com alianças 

estratégicas e apóia os servidores para realizarem-se no trabalho, além de criar oportunidades 

para que façam a diferença. Existe uma preocupação com a organização e consciência da 

importância da produtividade, porém respeitando as motivações dos servidores e o significado 

do trabalho em suas vidas. 

 Os valores percebidos por esta categoria para os valores organizacionais atuais estão 

desalinhados com os valores pessoais devido a uma forte presença de valores limitadores, um 

total de cinco. Os valores organizacionais ideais retratam uma categoria que deseja que o 

Sistema tenha uma cultura positiva: que incentive os servidores a realizarem-se no trabalho e 

que se concentre em suas necessidades, encorajando-os a serem mais produtivos e criativos. O 

diagrama abaixo contribui para uma melhor visualização destes elementos. 

 

                        Pessoais                           Organizacionais Atuais                        Organizacionais Ideais 

 

Figura 23 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe cargo: bibliotecário chefe 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 
 

 Os valores pessoais possuem valores distribuídos nos níveis inferiores. Entretanto, os  

valores em transformação e bem comum, com prevalência do nível de consciência 

organização, demonstram que as pessoas do Sistema de Bibliotecas buscam significado no 

trabalho. Os valores organizacionais atuais estão desalinhados com os pessoais devido a 

existência de cinco valores limitadores. Os valores ideais demonstram que a categoria deseja 

que o Sistema tenha valores positivos relacionados aos bons relacionamentos, auto-estima e 
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transformação para que ocorra a coesão entre os níveis de interesse próprio e bem comum, 

além de valores relacionados aos aspectos organizacionais, comunitários e sociais.  Existe 

desalinhamento entre os pessoais e organizacionais atuais e alinhamento parcial de pessoais 

para os ideais. 

 As tabelas 36, 37 e 38 apresentam os valores pessoais e organizacionais e níveis de 

consciência dos indivíduos do cargo: bibliotecário técnico (assim denominado pela 

pesquisadora apesar de oficialmente na Divisão de Recursos Humanos da instituição não 

existir este cargo. O cargo denomina-se bibliotecário/documentalista).  

 

Tabela 36 – Valores Pessoais: os doze mais votados – Cargo bibliotecário técnico 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - CARGO 

BIBLIOTECÁRIO TÉCNICO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. GOSTO DE REFLETIR ANTES DE AGIR 8 7 

2. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 7 5 

3.BUSCO QUALIDADE DE VIDA 7 4 

4. BUSCO SATISFAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PLENAS 6 5 

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

6. BUSCO SEMPRE A VERDADE 5 6 

7. VALORIZO O CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 5 6 

8. SOU RESPONSÁVEL 4 4 

9. BUSCO O CONSENSO 4 2 

10. SOU BEM HUMORADO 4 5 

11. SOU CONSELHEIRO 4 7 

12. VALORIZO A PAZ INTERIOR E NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 
4 3 

 

Tabela 37 – Valores Organizacionais Atuais: os dez mais votados – Cargo bibliotecário 

técnico 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

CARGO BIBLIOTECÁRIO TÉCNICO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
10 1 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
6 6 

3. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 7 1 

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

5. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
3 6 

6. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 5 1 

7. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 6 1 

8.PREOCUPA-SE COM O FUTURO DO SISTEMA 5 1 

9. É CENTRALIZADOR (L) 5 2 

10. VALORIZA O TRABALHO EM EQUIPE 4 6 
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Tabela 38 – Valores Organizacionais Ideais: os dez votados – Cargo bibliotecário técnico 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

CARGO BIBLIOTECÁRIO TÉCNICO 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 10 5 

2. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
3 3 

3. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 8 6 

4. ATUA COM ÉTICA 6 7 

5. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 8 6 

6. TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 7 7 

7. ESTÁ SEMPRE RENOVANDO E INOVANDO 3 5 

8. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
7 4 

9. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 4 3 

10. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 
4 2 

  

 Estas tabelas mostram que existe um alto nível de desalinhamento entre os valores 

pessoais e os organizacionais, pois a maior concentração de valores pessoais está nos níveis 

transformação e bem comum: consciência de coesão interna que envolve os processos 

produtivos sem abdicar dos valores dos servidores; consciência da comunidade, da conexão 

externa, envolvendo parcerias, realização profissional e outros; consciência da sociedade que 

abrange o serviço à humanidade e ao planeta, onde existe preocupação com a ética, justiça e 

direitos humanos. Os valores pessoais novos: busca da verdade e do consenso e da capacidade 

de ser conselheiro confirmam a consciência positiva das pessoas. Os valores organizacionais 

atuais estão presentes em sua maioria nos níveis de consciência inferiores, com cinco valores 

limitadores. Os valores ideais estão alinhados com os valores pessoais. Abaixo, o diagrama de 

visualização do resultado.       
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         Pessoais                              Organizacionais Atuais                   Organizacionais Ideais 

 

Figura 24 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe cargo: bibliotecário técnico 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

 

 Os valores pessoais dos bibliotecários técnicos da amostra apresentam valores 

positivos distribuídos por quase todos os níveis. Barrett (2006, p.68) diz que “é mais 

freqüente que as pessoas mostrem características associadas com três ou quatro níveis 

adjacentes”. 

 Os valores organizacionais atuais apresentam valores positivos e limitadores que 

demonstram um desalinhamento com os valores pessoais. Os valores ideais para o Sistema 

estão distribuídos pelos níveis de relacionamentos, auto-estima, transformação e com dois 

valores em cada nível do estágio bem comum, resultado altamente positivo no que tange às 

expectativas dos profissionais que se encontram à frente dos serviços técnicos e de 

atendimento às demandas dos usuários das bibliotecas. 

 A tabela 39 abaixo apresenta os índices de avaliação cultural de Barrett desta categoria 

– BTI, PL e FO. 
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  Tabela 39 – Índices - BTI, PL e FO - Categoria: Cargo   

CATEGORIA PESSOAIS ORGANIZACIONAIS 

ATUAIS 

ORGANIZACIONAIS 

IDEAIS 

ADMINISTRATIVO BTI=51-26-23 BTI=30-0-70 BTI=57-4-39 

BIBLIOTECÁRIO CHEFE BTI=41-0-59 BTI=30-0-70 BTI=61-8-31 

BIBLIOTECÁRIO 

TÉCNICO 

BTI=70-18-12 BTI=31-0-69 BTI=70-12-18 

ADMINISTRATIVO PL=10-01 PL=05-07 PL=10-0 

BIBLIOTECÁRIO CHEFE PL=09-01 PL=05-05 PL=10-0 

BIBLIOTECÁRIO 

TÉCNICO 
PL=12-0 PL=5-5 PL=10-0 

ADMINISTRATIVO FO=40,7% FO=50,0% FO =33,1% 

BIBLIOTECÁRIO CHEFE FO=40,2% FO=38,2% FO =39,3% 

BIBLIOTECÁRIO 

TÉCNICO 
FO=42,0% FO=36,7% FO =39,7% 

  

 Na categoria cargo administrativo os valores pessoais no estágio bem comum (51) 

estão alinhados com os valores organizacionais ideais (57), mas os organizacionais atuais 

apresentam índice de 30% que retrata um desalinhamento entre os valores pessoais e 

organizacionais. 

  No estágio transformação, os valores organizacionais pessoais apresentam um 

desnível (26) para (0) nos organizacionais atuais e (4) nos ideais. Este estágio apresenta uma 

cultura onde as pessoas vivenciam um desalinhamento entre seus valores pessoais e o 

processo de mudança do Sistema. Os organizacionais ideais (4) confirmam o desejo de 

mudança. 

 No estágio interesse próprio os valores pessoais (23) estão desalinhados com os 

organizacionais atuais (70). Pode-se destacar neste resultado que os indivíduos da pesquisa 

consideram que todos os valores do estágio interesse próprio estão relacionados com os 

valores organizacionais atuais, representando uma concentração de valores nos níveis 

considerados como inferiores. Os valores ideais (4) mostram uma porcentagem pequena, 

insignificante para o Sistema neste estágio. 

  O índice PL mostra uma relação de valores pessoais positiva. A maioria dos valores 

da organização atual é negativa, mas é uma diferença que pode ser considerada como empate. 

Nos valores ideais, o índice demonstra que existe um desalinhamento dos valores atuais para 

o que se almeja. O índice FO demonstra que a categoria possui uma forte cultura, com índice 

de 40,7% para os valores pessoais escolhidos.   

 Na categoria bibliotecário chefe, os valores pessoais no estágio bem comum (41) estão 

parcialmente alinhados com os valores organizacionais ideais (61) que está acima da metade, 

com os organizacionais atuais com 30%. Mostra uma cultura voltada para valores 

relacionados ao bem comum que representa equilíbrio que leva ao sucesso. 
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 No estágio transformação, os valores organizacionais pessoais e organizacionais atuais 

apresentam um resultado de alinhamento, pois os dois têm resultado (0), que representa que o 

estágio transformação ainda não está presente nesta categoria. Mas os ideais escolhidos 

apresentam (8) que é um índice positivo para o Sistema, pois os bibliotecários chefes 

representam uma categoria de forte influência no processo decisório. 

 No estágio interesse próprio os valores pessoais (59) estão desalinhados com os 

organizacionais atuais (70). Todos respondentes da categoria escolheram valores atuais neste 

estágio, negativo para a organização. Os ideais apresentam (31) índice que confirma o 

resultado dos valores pessoais, o quanto é importante para esta categoria os valores voltados 

para os relacionamentos, auto-estima e sobrevivência.  

  O índice PL mostra uma relação de valores pessoais positiva. Os valores da 

organização atual possuem uma relação equitativa, onde o empate pode ser considerado 

positivo em termos de futuro. O índice dos valores ideais confirma o alinhamento com os 

pessoais. O índice FO – demonstra que esta categoria com índice 40,2% possui uma forte 

cultura a nível pessoal, mas fraca com relação ao que espera para o Sistema de Bibliotecas.  

 Na categoria - bibliotecário técnico - os valores pessoais no estágio bem comum (70) 

representam valores altamente positivos, alinhados com os valores considerados como ideais 

para o Sistema. Existe um desalinhamento com os valores organizacionais atuais (31), porém 

não é um valor baixo. 

 No estágio transformação, os valores organizacionais pessoais (18) e organizacionais 

atuais (0) apresentam um total desalinhamento, mas os ideais apresentam um índice (12) bom 

para este estágio, sendo significativo devido à categoria representar a maioria desta amostra. 

 No estágio interesse próprio os valores pessoais (12) estão desalinhados com os 

organizacionais atuais (69); os indivíduos da pesquisa consideraram que quase todos os 

valores organizacionais atuais apresentados estão neste nível inferior. Os ideais apresentam 

um índice (18) que demonstra um alinhamento parcial com os valores pessoais.   

  O índice PL mostra uma relação de valores pessoais positiva. Os valores da 

organização atual estão com uma relação equitativa. Os valores ideais confirmam o 

alinhamento com os pessoais. O índice FO, 42,0%, demonstra uma cultura forte, mas com 

índices baixos para os valores organizacionais atuais e ideais.  
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   4.2.3.5 Categoria – Área do Conhecimento da Biblioteca 

 Esta categoria da amostra está distribuída nas áreas do conhecimento das unidades 

acadêmicas onde as bibliotecas atuam: Área de Ciências Humanas – 28%, Área de Ciências 

Biológicas, Química e Ciências da Saúde – 46% e Área tecnológica – 26%.  

 As tabelas 40, 41 e 42 apresentam os valores pessoais e organizacionais conforme as 

anteriores. A cor cinza representa aqueles valores que não foram votados nas categorias 

anteriores. 

 

Tabela 40 – Valores Pessoais: os dez mais votados – Área do Conhecimento: Área Humana 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - ÁREA DO 

CONHECIMENTO: ÁREA HUMANA 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. GOSTO DE APRENDER 11 5 

2. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 11 4 

3. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 9 5 

4. SOU RESPONSÁVEL 9 4 

05. GOSTO DE SER RESPEITADO 9 4 

6. SOU ÍNTEGRO 7 4 

7. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 7 5 

8.VALORIZO A ESTABILIDADE NO EMPREGO (L) 7 1 

9. VALORIZO O CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 6 6 

10. SAÚDE E SEGURANÇA SÃO IMPORTANTES 6 1 

 

Tabela 41 – Valores Organizacionais Atuais: os doze mais votados – Área do Conhecimento: 

Área Humana 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ÁREA HUMANA 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
12 1 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 

9 6 

3. PREOCUPA-SE EM SATISFAZER AS NECESSIDADES DOS 

USUÁRIOS PRIORITARIAMENTE 
8 6 

4. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 7 5 

5. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 7 1 

6. VALORIZA A OBEDIÊNCIA  7 2 

7. VALORIZA PARCERIAS COM AS UNIDADES ACADÊMICAS E 

OUTROS SETORES DA INSTITUIÇÃO 
7 6 

8. VALORIZA O TRABALHO EM EQUIPE 7 6 

9. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 6 1 

10. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
6 6 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ÁREA HUMANA 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

11. CULTIVA A BUROCRACIA (L) 6 3 

12. PREOCUPA-SE EM RECEBER APOIO E RESPEITO DA 

COMUNIDADE ACADÊMICA E DA SOCIEDADE 
6 7 
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Tabela 42 – Valores Organizacionais Ideais: os doze mais votados – Área do Conhecimento: 

Área Humana 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ÁREA HUMANA 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 13 5 

2. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
10 3 

3. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 9 6 

4. ATUA COM ÉTICA 8 7 

5. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 8 6 

6. TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 8 7 

7. VALORIZA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

INSTITUTIÇÃO 
8 2 

8. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
7 4 

9. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 
7 2 

10.ESTÁ SEMPRE RENOVANDO E INOVANDO 6 5 

11. CONHECE E DIVULGA AOS PARES SUA MISSÃO E 

VALORES 
6 2 

12. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 6 3 

 

 A categoria, segundo a percepção da amostra, tem valores pessoais em níveis de 

consciência altamente positivos, percebem a importância do significado do trabalho para suas 

vidas, buscando caminhos que podem aumentar sua efetividade: gostam de aprender, 

preocupam-se com a satisfação dos usuários, são responsáveis e valorizam a saúde e a 

segurança no trabalho. 

  Escolheram um valor não escolhido pelas categorias anteriores: sou íntegro – do 

estágio transformação, como já dito, importante para se iniciar um processo de mudança. Os 

valores organizacionais atuais percebidos pela categoria possuem cinco valores do nível de 

consciência comunidade, onde são valorizados os servidores para que façam a diferença e 

para que valorizem a qualidade. 

 Foram escolhidos quatro valores limitadores. Este resultado mostra que existe um 

desalinhamento entre os valores pessoais e os organizacionais atuais. Os valores 

organizacionais ideais demonstram o quanto é importante para esta categoria que a 

comunicação seja aberta, que possam participar das decisões, que haja ética, eficiência no 

trabalho, que sejam divulgados a missão e os valores do Sistema e que valorizem o potencial 

dos servidores. Existe alinhamento entre os valores pessoais e os ideais. A figura 25 mostra 

este resultado com mais clareza.        
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                    Pessoais                                Organizacionais Atuais                      Organizacionais Ideais 

 

Figura 25 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe área do conhecimento: área humana 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

 

 Os valores pessoais apresentam valores positivos. O valor limitador no nível 

sobrevivência: valorizo a estabilidade no emprego é recorrente nas categorias. O diagrama 

mostra uma categoria que possui valores que são pré-requisitos para a participação nos 

processos de mudanças culturais, principalmente pela escolha de quatro valores no nível 

transformação, fundamental para esta finalidade.  

 Os valores organizacionais atuais escolhidos são quase todos positivos. Entretanto, 

possui quatro valores limitadores para a organização. Observa-se no diagrama que existe um 

desalinhamento entre os pessoais e os organizacionais atuais, apesar dos valores positivos 

votados. Os valores ideais possuem valores positivos em quase todos os níveis, mostrando 

que a categoria tem uma visão de futuro para a organização que contempla bons 

relacionamentos, auto-estima, transformação, conexões internas e externas e a preocupação 

com o social. Existe um alinhamento parcial com os valores pessoais. 

 As tabelas 43, 44 e 45 apresentam os valores pessoais e organizacionais conforme os 

anteriores das áreas Biológica, Química e Ciências da Saúde desta categoria. 
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 Tabela 43 – Valores Pessoais: os doze mais votados – Área do Conhecimento: Áreas 

Biológica, Química e Ciências da Saúde 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - ÁREA DO 

CONHECIMENTO: ÁREAS BIOLÓGICA, QUÍMICA E 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 17 5 

2. SOU RESPONSÁVEL 12 4 

3. GOSTO DE APRENDER 11 5 

4. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 11 5 

5. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 11 4 

6. GOSTO DE REFLETIR ANTES DE AGIR 9 7 

7. SOU ADAPTÁVEL 9 3 

8. VALORIZO A PAZ INTERIOR E NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 
9 3 

9. VALORIZO A ESTABILIDADE NO EMPREGO (L) 9 1 

10. BUSCO SATISFAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PLENAS 8 5 

11. PREOCUPO-ME COM O BEM ESTAR DOS MEUS COLEGAS 

DE EQUIPE 
8 7 

12. SOU BEM HUMORADO 8 5 

 

Tabela 44 – Valores Organizacionais Atuais: os dez mais votados – Área do Conhecimento: 

Áreas Biológica, Química e Ciências da Saúde 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ÁREAS BIOLÓGICA, QUÍMICA 

E CIÊNCIAS DA SAÚDE 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
23 1 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
18 6 

3. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 14 1 

4. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
13 6 

5. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 12 1 

6. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 12 1 

7. PREOCUPA-SE COM O FUTURO DO SISTEMA 12 1 

8. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 11 5 

9. VALORIZA O TRABALHO EM EQUIPE 9 6 

10. BUSCA STATUS E PRESTÍGIO 8 3 
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Tabela 45 – Valores Organizacionais Ideais: os doze mais votados – Área do Conhecimento: 

Áreas Biológica, Química e Ciências da Saúde 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ÁREAS BIOLÓGICA, QUÍMICA 

E CIÊNCIAS DA SAÚDE 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 19 5 

2. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
16 3 

3. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 13 6 

4. ATUA COM ÉTICA 12 7 

5. ESTÁ SEMPRE RENOVANDO E INOVANDO 12 5 

6. TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 11 7 

7. VALORIZA A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA 10 5 

8. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
9 4 

9. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 8 6 

10. VALORIZA A GESTÃO DO CONHECIMENTO 8 5 

11. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 8 3 

12. VALORIZA O CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 8 6 

 

 Os indivíduos da amostra desta área do conhecimento possuem nove dos doze valores 

pessoais mais votados pertencentes aos níveis de consciência dos estágios transformação e 

bem comum. Estão focados no serviço à humanidade e ao planeta.  

 Os valores organizacionais atuais percebidos são positivos como a preocupação com o 

treinamento dos servidores, com a eficiência operacional, com trabalho em equipe e com a 

imagem do Sistema. Foram escolhidos, porém, quatro valores limitadores que também 

receberam votos de outras categorias. Foi escolhido um valor novo: busca de status e 

prestígio, do nível de consciência da auto-estima, positivo para o Sistema.  

 Os valores ideais escolhidos estão compatíveis com os valores pessoais, são 

considerados altamente positivos para as mudanças, como melhorias da comunicação e 

integração do Sistema, ética, inovação dos processos, comprometimento e envolvimento de 

todos e outros. A figura 26 apresenta o diagrama dos valores. O resultado mostra um 

desalinhamento entre os valores pessoais e organizacionais atuais e um parcial entre os 

pessoais e os ideais. 
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                Pessoais                              Organizacionais Atuais                          Organizacionais Ideais 

 

Figura 26 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe área do conhecimento: áreas biológica, química e 

ciências da saúde 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

 Os valores pessoais apresentam valores positivos distribuídos nos níveis de auto-

estima, transformação e bem comum. Ocorreu uma prevalência de valores no nível 

organização, considerado por Barrett muito positivo devido a ser um nível onde existe busca 

de significado no trabalho. A categoria possui um valor limitador: valorizo a estabilidade no 

emprego, comum a quase todas as categorias da amostra.  

 Os valores organizacionais atuais possuem valores positivos e limitadores, causando 

um desalinhamento com os pessoais. A prevalência de votos está no nível sobrevivência do 

estágio de interesse próprio, negativo para a evolução da organização.  

 Os valores ideais estão parcialmente alinhados aos pessoais, com todos os valores 

positivos: as pessoas que responderam à pesquisa desejam que o Sistema tenha uma 

comunicação aberta, que valorize a participação dos servidores nas tomadas de decisões, a 

satisfação dos usuários e que tenha visão de futuro e sustentabilidade. 

 As tabelas 46, 47 e 48 apresentam os valores pessoais e organizacionais da área 

tecnológica desta categoria.  
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Tabela 46– Valores Pessoais: os dez mais votados – Área do Conhecimento: Área 

Tecnológica 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - ÁREA DO 

CONHECIMENTO: ÁREA TECNOLÓGICA 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 10 5 

2. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 9 5 

3. GOSTO DE APRENDER 7 5 

4. SOU RESPONSÁVEL 7 4 

5. BUSCO SATISFAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PLENAS 7 5 

6. GOSTO DE REFLETIR ANTES DE AGIR 7 7 

7. SOU ADAPTÁVEL 6 3 

8. TENHO CAPACIDADE DE PERDOAR 5 2 

9. GOSTO DE SER RESPEITADO 5 4 

10. VALORIZO O CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 5 6 

 

Tabela 47 – Valores Organizacionais Atuais: os doze mais votados – Área do Conhecimento: 

Área Tecnológica 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS – 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ÁREA TECNOLÓGICA 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
9 1 

2.BUSCA O COMPROMETIMENTO E ENVOLVIMENTO DOS 

SERVIDORES 
8 4 

3. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 7 1 

4. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 7 5 

5. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
6 

6 

 

6. É CENTRALIZADOR (L) 6 2 

7. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
5 6 

8. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 5 1 

9. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 5 1 

10. HÁ FALTA DE CONFIANÇA (L) 5 1 

11. É CONTROLADOR (L) 5 1 

12. POSSUI GESTÃO PATERNALISTA E ESTIMULA 

PRIVILÉGIOS (L) 
5 3 
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Tabela 48 – Valores Organizacionais Ideais: os onze mais votados – Área do Conhecimento: 

Área Tecnológica 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS – 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ÁREA TECNOLÓGICA 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
11 3 

2. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 10 5 

3. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO 
7 6 

4. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 6 6 

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

6. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 6 3 

7. VALORIZA O CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 5 6 

8. VALORIZA A CRIATIVIDADE 5 5 

9. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
5 4 

10. VALORIZA A OPINIÃO DOS SERVIDORES EM RELAÇÃO À 

MISSÃO DO SISTEMA 
5 4 

11. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 
5 2 

  

 A categoria da área tecnológica escolheu dez valores pessoais altamente positivos, que 

pertencem aos níveis de consciência transformação e bem comum. Na percepção dos 

respondentes, os servidores são comprometidos com o trabalho, gostam de aprender, buscam 

significado no trabalho e possuem um forte senso de valores. Houve prevalência de votos no 

nível organização, a conexão interna, onde os servidores são impulsionados para realizações e 

melhorias da produção. 

 Os valores organizacionais atuais escolhidos incluem oito valores limitadores para o 

desenvolvimento de uma cultura voltada para valores que possam libertar o sistema do 

paternalismo, conservadorismo e outros. Houve prevalência no nível sobrevivência. Nos 

ideais foram escolhidos dois novos: valorização da criatividade e da opinião dos servidores 

em relação à missão do Sistema, que demonstra uma preocupação dos servidores em serem 

reconhecidos como importantes e necessários para participarem do processo de gestão. Houve 

prevalência no nível comunidade – conexão externa – onde a organização possui consciência 

comunitária e reconhece a importância de alianças estratégicas. Existe desalinhamento entre 

os valores pessoais e os organizacionais atuais e alinhamento parcial com os ideais. Abaixo a 

figura 27 mostra o desalinhamento de valores.         
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Figura 27 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe área do conhecimento: área tecnológica 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

 

 Os valores pessoais apresentam valores positivos distribuídos em quase todos os 

níveis, resultado importante para a categoria no sentido de estar apta para participar de 

mudanças culturais. Os valores organizacionais atuais possuem valores limitadores nos níveis 

do estágio de interesse próprio, confirmando o desalinhamento com os valores pessoais. Os 

valores ideais possuem prevalência de votos no nível comunidade , onde a organização apóia 

os servidores para o crescimento e para que façam a diferença. Existe um alinhamento parcial 

com os pessoais. 

 A tabela 49 apresenta os índices culturais de Barrett – BTI, PL e FO.  

 

 Tabela 49 – Índices - BTI, PL e FO - Categoria: área do conhecimento 

CATEGORIA PESSOAIS ORGANIZACIONAIS 

ATUAIS 

ORGANIZACIONAIS 

IDEAIS 

ÁREA HUMANA BTI=40-44-16 BTI=57-0-43 BTI=54-7-39 

ÁREAS BIOLÓGICA, 

QUÍMICA E CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

BTI=59-19-22 BTI=39-0-61 BTI=75-7-18 

ÁREA TECNOLÓGICA BTI=66-18-16 BTI=25-11-64 BTI=55-14-31 

ÁREA HUMANA PL=9-1 PL=8-4 PL=12-0 

ÁREAS BIOLÓGICA, 

QUÍMICA E CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

PL=11-1 PL=6-4 PL=12-0 

ÁREA TECNOLÓGICA PL=10-0 PL=4-8 PL=11-0 

ÁREA HUMANA FO=43,2% FO=46,3% FO =50,0% 

ÁREAS BIOLÓGICA, 

QUÍMICA E CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

FO=39,4% FO=42,6% FO =43,1% 

ÁREA TECNOLÓGICA FO=39,8% FO=42,9% FO =42,0% 
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  Na área humana, os valores pessoais, no estágio bem comum, apresentam 

valores altamente positivos (40), os organizacionais atuais (57) e os ideais para o Sistema 

(54). Existe alinhamento entre eles, apesar da diferença para menos dos pessoais. 

 No estágio de consciência transformação, os valores organizacionais pessoais e 

organizacionais atuais apresentam um total desalinhamento, os pessoais (44) e os 

organizacionais atuais (0), mas os ideais apresentam um índice de (07) que significa 

preparação das pessoas respondentes para a mudança. 

 Em interesse próprio os valores pessoais (16) estão desalinhados com os 

organizacionais atuais (43), índice alto para a organização, altamente negativo. Os ideais 

apresentam (39), demonstrando que a categoria deseja que o Sistema tenha valores alinhados 

com os atuais deste estágio inferior, voltados para os relacionamentos, auto-estima e 

sobrevivência.  

 O índice PL mostra uma relação de valores pessoais positiva, com valores compatíveis 

com os organizacionais ideais. Os valores atuais possuem a maioria dos valores positivos, 

porém como já visto, existe um desalinhamento entre os valores pessoais com os 

organizacionais atuais e alinhamento parcial com os ideais. O índice FO para essa categoria – 

índice FO – demonstra que a categoria está com índices altos de 43 a 50%, demonstrando 

força cultural, difícil de transformar. 

 Na área biológica, química e ciências da saúde, os valores pessoais dos respondentes 

no estágio bem comum apresentam um índice positivo: valores pessoais (59), organizacionais 

atuais (39) e os ideais para o Sistema (75), valores altos que significam perspectiva de futuro 

voltado para evolução em termos de cultura voltada para valores. 

 No estágio transformação, os valores organizacionais pessoais e os organizacionais 

atuais apresentam um índice incompatível: os pessoais (19) e os organizacionais atuais (0) e 

os ideais (07) - significa que as pessoas da amostra desejam mudanças para a organização. 

 No estágio interesse próprio os valores pessoais (22) estão incompatíveis com os 

organizacionais atuais (61); um alto índice para o Sistema atual. Os ideais (18), demonstram 

que a categoria deseja que o Sistema tenha alguns valores alinhados com os atuais, voltados 

para os níveis de consciência relacionados aos relacionamentos, auto-estima e sobrevivência.   

  O índice PL mostra uma relação de valores pessoais positiva, parcialmente alinhados 

com os ideais. Os valores da organização atual possuem a maioria dos valores positivos, 

porém desalinhados com os pessoais e os ideais.  O índice FO desta categoria demonstra que a 

categoria possui uma  cultura de fraca a forte, fácil de se transformar.  
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 Na área tecnológica, no estágio bem comum, os valores pessoais estão com índices 

nos valores pessoais (66) e ideais para o Sistema (55), bons para a evolução. Mas, os 

organizacionais atuais apresentam um índice baixo em relação aos outros (25), causando uma 

inadequação do Sistema atual para atender às expectativas. 

  No estágio transformação, os valores organizacionais pessoais e organizacionais 

atuais e os ideais apresentam índices com semelhanças: os pessoais (18), os organizacionais 

atuais (11) e os ideais apresentam um índice de (14). Não são índices altos, porém apresentam 

uma tendência para “mudar seus sistemas de crenças do interesse próprio para o bem comum 

(BARRETT, 2006, p.71).  

 No estágio interesse próprio, os valores pessoais (16) estão completamente 

incompatíveis com os organizacionais atuais (64); alto índice para o Sistema atual. Os ideais 

apresentam índice (31), negativo, pois demonstra que a categoria deseja que o Sistema tenha 

valores relacionados aos níveis de consciência considerados por Barrett como inferiores.    

  O índice PL mostra uma relação de valores pessoais positiva, porém, a maioria dos 

valores da organização atual são limitadores; resultado preocupante para uma área do 

conhecimento que, como já visto, possui recursos de infra-estrutura compatíveis com 

renovação e inovação. O índice dos ideais está positivo, compatível com os pessoais. O índice 

FO desta categoria mostra uma forte tendência à renovação de sua cultura, pois os valores 

pessoais, os organizacionais atuais e os ideais possuem índices próximos de 50%. 

 

4.2.3.6 Categoria – Tempo de Serviço 

  

 Esta categoria da amostra está distribuída em: tempo de serviço de 1 a 10 anos- 40%; 

tempo de serviço de 11 a 20 anos – 37% e tempo de serviço acima de 20 anos – 23%.   

 As tabelas 50, 51 e 52 apresentam os valores pessoais e organizacionais da categoria – 

tempo de serviço de 1 a 10 anos.   
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Tabela 50 – Valores Pessoais: os dez mais votados – Tempo de serviço: de 1 a 10 anos 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - TEMPO DE 

SERVIÇO: DE 1 A 10 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 18 5 

2. GOSTO DE APRENDER 15 5 

3.SOU RESPONSÁVEL 14 4 

4.SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 12 5 

5. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 12 4 

6. BUSCO SATISFAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PLENAS 12 5 

7. SOU ADAPTÁVEL 11 3 

8. COOPERO SEMPRE COM TODA A EQUIPE 10 6 

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

10. SOU ÉTICO 8 7 

 

Tabela 51 – Valores Organizacionais Atuais: os dez mais votados – Tempo de serviço: de 1 a 

10 anos 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

TEMPO DE SERVIÇO: DE 1 A 10 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
18 1 

2. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
12 6 

3.VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
11 6 

4. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 11 5 

5. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 10 1 

6. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 10 1 

7. PREOCUPA-SE EM RECEBER APOIO E RESPEITO DA 

COMUNIDADE ACADÊMICA E DA SOCIEDADE 
9 7 

8.PREOCUPA-SE COM O FUTURO DO SISTEMA 9 1 

9. HÁ INTERESSE NOS BONS RELACIONAMENTOS 9 2 

10. VALORIZA O TRABALHO EM EQUIPE 9 6 

 

Tabela 52 – Valores Organizacionais Ideais: os doze mais votados – Tempo de serviço: de 1 

a 10 anos 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

TEMPO DE SERVIÇO: DE 1 A 10 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 19 5 

2. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
17 3 

3.VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 14 6 

4. ESTÁ SEMPRE RENOVANDO E INOVANDO 11 5 

5. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 11 3 

6.TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 10 7 

7. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 9 6 

8. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
9 4 

9. ATUA COM ÉTICA 8 7 

10. VALORIZA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

INSTITUTIÇÃO 
8 2 

11. VALORIZA A GESTÃO DO CONHECIMENTO 8 5 

12. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 
8 2 
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 Esta categoria representa os servidores com menos tempo de serviço no Núcleo, 

porém representa a maioria – 40% dos indivíduos.  O resultado mostra valores pessoais 

positivos que pertencem aos níveis superiores de consciência, com apenas um considerado 

negativo, no estágio interesse próprio. 

  Os valores organizacionais atuais escolhidos pela amostra possuem três valores 

limitadores. Os valores ideais demonstram que os indivíduos acreditam nas transformações 

para o Sistema.  Os indivíduos que responderam aos questionários desejam que o Sistema 

tenha uma comunicação transparente, inovação, visão de futuro e sustentabilidade, busca da 

eficiência em todos os processos, atue com ética, valorize a gestão do conhecimento e os 

servidores. A Figura 28 apresenta os diagramas: 

 

                     Pessoais                              Organizacionais Atuais                     Organizacionais Ideais 

 

Figura 28 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe tempo de serviço: de 1 a 10 anos 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

  

 Os valores pessoais possuem valores positivos. Os valores organizacionais atuais 

apresentam sete valores positivos e apenas três limitadores, porém o resultado é negativo com 

valores no estágio interesse próprio. Existe um desalinhamento entre os valores pessoais e os 

organizacionais atuais. Nos valores organizacionais ideais todos os valores são positivos e se 

encontram distribuídos por quase todos os níveis. Existe um alinhamento parcial com os 

pessoais. 
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 As tabelas 53, 54 e 55 apresentam os valores pessoais e organizacionais da categoria – 

tempo de serviço de 11 a 20 anos.   

 

Tabela 53 – Valores Pessoais: os doze mais votados – Tempo de serviço: de 11 a 20 anos 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - TEMPO DE 

SERVIÇO: DE 11 A 20 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. BUSCO QUALIDADE DE VIDA 13 4 

2. GOSTO DE REFLETIR ANTES DE AGIR 12 7 

3. GOSTO DE APRENDER 10 5 

4. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 10 5 

5. VALORIZO O CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 9 6 

6. VALORIZO A ESTABILIDADE NO EMPREGO (L) 9 1 

7. VALORIZO A PAZ INTERIOR E NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 
8 3 

8. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 7 5 

9. SOU RESPONSÁVEL 7 4 

10. TENHO VIDA EQUILIBRADA, FÍSICA. EMOCIONAL 

MENTAL E ESPIRITUALMENTE 

7 6 

11.SOU ADAPTÁVEL 7 3 

12. SOU ÍNTEGRO 6 4 

 

Tabela 54 – Valores Organizacionais Atuais: os doze mais votados – Tempo de serviço: de 

11 a 20 anos 
 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

TEMPO DE SERVIÇO: DE 11 A 20 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
16 1 

2. POSSUI GESTÃO CONSERVADORA (L) 13 1 

3. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
12 6 

4. VALORIZA AS REGRAS E NORMAS (L) 12 1 

5. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 11 1 

6. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 9 5 

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

8. MANTÉM O CONTROLE POR MEIO DE ESTRUTURAS 

HIERÁRQUICAS RÍGIDAS (L) 
7 3 

9. É CENTRALIZADOR (L) 7 2 

10. CULTIVA A BUROCRACIA (L) 7 3 

11. É CONTROLADOR (L) 7 1 

12. POSSUI GESTÃO PATERNALISTA E ESTIMULA 

PRIVILÉGIOS (L) 
7 3 
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Tabela 55 – Valores Organizacionais Ideais: os doze mais votados – Tempo de serviço: de 11 

a 20 anos 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

TEMPO DE SERVIÇO: DE 11 A 20 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
15 3 

2. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 14 5 

3. ATUA COM ÉTICA 12 7 

4. BUSCA A GESTÃO EFICIENTE EM TODOS OS PROCESSOS 10 6 

5. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 9 6 

6. TEM VISÃO DE FUTURO E SUSTENTABILIDADE 9 7 

7. VALORIZA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

INSTITUTIÇÃO 
9 2 

8. VALORIZA A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA 8 5 

9. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO 
7 6 

10. CONHECE E DIVULGA AOS PARES SUA MISSÃO E 

VALORES 
7 2 

11. POSSUI PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 
7 1 

12. FAZ PARCERIAS COM SETORES DA INSTITUIÇÃO, 

CLIENTES E FORNECEDORES 
7 6 

 

 Os votos desta categoria são significativos, por representar 37% do total da amostra. 

Os valores pessoais apresentam um valor novo: tenho vida equilibrada, física, emocional, 

mental e espiritualmente, do nível de consciência comunidade. Nove dos doze valores 

pertencem aos níveis transformação e bem comum, demonstrando um preparo da categoria 

para mudanças culturais. Entretanto, os valores organizacionais atuais se encontram 

desalinhados com os pessoais: nove dos doze valores escolhidos são limitadores. Os valores 

ideais são positivos e alinhados parcialmente com os pessoais, com prevalência no nível 

comunidade, nível positivo para o Sistema. Segue a figura 29 para visualização deste 

resultado: 
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                     Pessoais                             Organizacionais Atuais                    Organizacionais Ideais 

 

Figura 29 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe tempo de serviço: de 11 a 20 anos 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

 

 Os valores pessoais apresentam valores positivos nos níveis auto-estima, 

transformação e bem comum que demonstram que as pessoas estão preparadas para participar 

da gestão, voltadas para a transformação cultural. 

 Os valores organizacionais atuais possuem valores limitadores, todos do estágio 

interesse próprio. Existe um desalinhamento com os pessoais. Os ideais possuem todos os  

valores positivos. Porém, não possui valor para o nível transformação, importante por ser o 

elo entre os estágios inferior e superior. Estão parcialmente alinhados aos valores pessoais.  

 As tabelas 56, 57 e 58 apresentam os valores pessoais e organizacionais da categoria – 

tempo de serviço de acima de 20 anos.  

Tabela 56 – Valores Pessoais: os onze mais votados – Tempo de serviço: acima de 20 anos 

VALORES PESSOAIS MAIS VOTADOS - TEMPO DE 

SERVIÇO: ACIMA DE 20 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. PREOCUPO-ME COM A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 10 5 

2. SOU RESPONSÁVEL 7 4 

3. GOSTO DE SER RESPEITADO 7 4 

4. SOU COMPROMETIDO COM O MEU TRABALHO 6 5 

5. TENHO ORGULHO EM PERTENCER À MINHA EQUIPE 6 4 

6. SOU BEM HUMORADO 6 5 

7. PREOCUPO-ME COM O BEM ESTAR DOS MEUS COLEGAS 

DE EQUIPE 
5 7 

8. SOU SINCERO AO EXPRESSAR MINHAS OPINIÕES 5 5 

9. GOSTO DE APRENDER 4 5 

10. BUSCO SEMPRE A VERDADE 4 6 

11. TENHO CAPACIDADE DE PERDOAR 4 2 
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Tabela 57 – Valores Organizacionais Atuais: os onze mais votados – Tempo de serviço: 

acima de 20 anos 

VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS MAIS VOTADOS - 

TEMPO DE SERVIÇO: ACIMA DE 20 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1.EXISTEM FALHAS DE INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

SISTEMA (L) 
10 1 

2.VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
10 6 

3. CONTROLA A INFORMAÇÃO (L) 6 1 

4. BUSCA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E NO ATENDIMENTO 

AOS USUÁRIOS 
6 6 

5. É CENTRALIZADOR (L) 6 2 

6. PREOCUPA-SE COM A IMAGEM DO SISTEMA 5 5 

7. POSSUI GESTÃO PATERNALISTA E ESTIMULA PRIVILÉGIOS 

(L) 
5 3 

8. HÁ INTERESSE NOS BONS RELACIONAMENTOS 5 2 

9. HÁ FALTA DE CONFIANÇA (L) 4 1 

10. MANTÉM O CONTROLE POR MEIO DE ESTRUTURAS 

HIERÁRQUICAS RÍGIDAS (L) 
4 3 

11. BUSCA O COMPROMETIMENTO E ENVOLVIMENTO DOS 

SERVIDORES 
4 4 

 

Tabela 58 – Valores Organizacionais Ideais: os doze mais votados – Tempo de serviço: 

acima de 20 anos 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS MAIS VOTADOS - 

TEMPO DE SERVIÇO: ACIMA DE 20 ANOS 

No. DE 

VOTOS 

NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

1. A COMUNICAÇÃO É ABERTA E TRANSPARENTE 9 5 

2. VALORIZA O TREINAMENTO E A 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO 
7 6 

3. VALORIZA O COMPROMETIMENTO / ENVOLVIMENTO DE 

TODOS 
7 4 

4. VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS 

DECISÕES E PLANEJAMENTOS 
5 3 

5. VALORIZA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 5 6 

6. ESTIMULA OS SERVIDORES A FAZEREM A DIFERENÇA 5 3 

7. ESTIMULA A COOPERAÇÃO 5 2 

8. VALORIZA A COMPETÊNCIA 5 3 

9. RECONHECE QUE OS SERVIDORES SÃO IMPORTANTES 

PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO SISTEMA 
5 2 

10. VALORIZA A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA 4 5 

11. VALORIZA OS SERVIDORES COMO PESSOAS 

FUNDAMENTAIS PARA A VISIBILIDADE DO SISTEMA 
4 5 

12. VALORIZA O POTENCIAL DOS SERVIDORES 4 3 

 

 Os votos desta categoria – acima de 20 anos – representam 23% do total da amostra.  

Os valores pessoais são todos positivos e a maioria dos valores está nos níveis de consciência 

superiores. Vale salientar que na categoria tempo de serviço esta é a única que escolheu todos  

valores pessoais positivos, com prevalência de valores no nível de consciência organização, 

onde existe busca de significado no trabalho, “[...] vêem o trabalho como um meio de dar 

significado à vida” (BARRETO, 2006, p.67).  
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 Nos valores organizacionais atuais, foram escolhidos seis valores potencialmente 

limitadores. Os valores positivos mostram que os indivíduos têm uma percepção do sistema 

como valorizando a capacitação, busca a eficiência em seus processos, tem interesse nos bons 

relacionamentos e busca o comprometimento e o envolvimento dos servidores.  Entretanto, 

os valores organizacionais ideais demonstram o quanto esta categoria deseja empenhar-se e 

comprometer-se com mudanças culturais. O novo valor escolhido – valoriza os servidores 

como pessoas fundamentais para a visibilidade do Sistema - confirma que os indivíduos 

desejam participar e serem valorizados profissionalmente. Segue a figura 30 com os 

diagramas: 

 

                     Pessoais                              Organizacionais Atuais                    Organizacionais Ideais 

 

Figura 30 – Distribuição dos principais valores pessoais, organizacionais atuais e organizacionais ideais 

identificados nos sete níveis de consciência humana da classe tempo de serviço: acima de 20 anos 

Fonte: Adaptado de Barrett (2006) 

 

 Os valores pessoais são positivos, com prevalência no nível organização. Nos 

organizacionais atuais, porém, a maioria dos valores está concentrada no estágio interesse 

próprio, os valores estão desalinhados com os valores pessoais. Os valores organizacionais 

ideais apresentam valores positivos com prevalência de votos no nível auto-estima. Estão 

desalinhados com os valores pessoais. 

 A tabela 59 abaixo apresenta os índices culturais de Barrett – BTI, PL e FO.   
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Tabela 59 – Índices - BTI, PL e FO - Categoria: Tempo de serviço 
 

CATEGORIA PESSOAIS ORGANIZACIONAIS 

ATUAIS 

ORGANIZACIONAIS 

IDEAIS 

DE 1 A 10 ANOS BTI=62-21-17 BTI=48-0-52 BTI=60-7-33 

DE 11 A 20 ANOS BTI=53-25-23 BTI=18-0-82 BTI=62-8-30 

ACIMA DE 20 ANOS BTI=63-31-6 BTI=32-6-62 BTI=45-11-44 

DE 1 A 10 ANOS PL=9-1 PL=07-03 PL=12-0 

DE 11 A 20 ANOS PL=11-1 PL=3-9 PL=12-0 

ACIMA DE 20 ANOS PL=11-0 PL=05-06 PL=12-0 

DE 1 A 10 ANOS FO=43,4% FO=38,6% FO =47,0% 

DE 11 A 20 ANOS FO=42,0% FO=46,4% FO =45,2% 

ACIMA DE 20 ANOS FO=45,7% FO=46,4% FO =46,8% 

  

 No tempo de serviço de 1 a 10 anos, os valores pessoais, no estágio bem comum, 

apresentam os valores pessoais positivos (62) e encontram-se relacionados com os valores 

organizacionais ideais (60). Os organizacionais atuais, apesar de estar abaixo dos pessoais e 

ideais (48), podem ser considerados positivos por estar no estágio de renovação. 

 No estágio transformação, os valores organizacionais pessoais (21) e organizacionais 

atuais (0) mostram uma diferença significativa, mas os valores ideais (7) caracterizam um 

preparo para a transformação. 

 No estágio interesse próprio os valores pessoais (17) estão muito diferentes dos 

organizacionais atuais (52); um índice alto para o Sistema. Os ideais apresentam (33), nível 

alto para este estágio, onde as organizações possuem características de controle, 

conservadorismo e apego às tradições.   

  O índice PL mostra uma relação de valores pessoais positiva. Os valores da 

organização atual possuem a maioria dos valores positivos, a maioria nos níveis superiores de 

consciência - organização, comunidade e sociedade. O PL dos ideais está compatível com os 

pessoais. O índice FO demonstra que a categoria possui uma forte cultura nos valores 

pessoais, os organizacionais atuais e os ideais que estão próximos dos 50%.  

 No tempo de serviço de 11 a 20 anos, no estágio bem comum, os valores pessoais (53) 

encontram-se incompatíveis com os valores organizacionais atuais (18). Os organizacionais 

ideais estão com um índice alto (62), favorável ao Sistema, pois denota um bom prognóstico 

para o futuro. 

 No estágio transformação, os valores organizacionais pessoais (25) e organizacionais 

atuais (0) mostram diferenças consideráveis. Porém, os valores ideais (8) mostram um desejo 

de mudança. 

 No estágio interesse próprio, os valores pessoais (23) estão distantes dos 

organizacionais atuais (82), índice altíssimo. Os ideais apresentam um índice alto (30) para 
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este estágio, pois representa o desejo da categoria para o futuro que pode representar uma 

estagnação cultural.   

 O índice PL mostra uma relação de valores pessoais positiva. Os valores 

organizacionais atuais possuem a maioria dos valores limitadores. O PL dos ideais não está 

compatível com os pessoais, oito valores  pertencem ao bem comum e quatro ao interesse 

próprio, mas todos os valores são positivos. O índice FO demonstra que a categoria possui 

uma cultura forte, pois os valores pessoais, os organizacionais atuais e os ideais estão com 

quase 50%. 

 No tempo de serviço acima de 20 anos, no estágio bem comum os valores pessoais 

(63) apresentam um índice superior ao dos valores organizacionais atuais (32), mas os ideais 

estão com um índice alto (45), podendo-se considerar compatível com os valores pessoais.  

 No estágio transformação os valores organizacionais pessoais (31) representam um 

ótimo resultado, mas os organizacionais atuais (6) indicam que o Sistema precisa reavaliar 

seus valores. Os valores ideais (11) demonstram interesse dos servidores na transformação 

cultural. 

 No estágio interesse próprio os valores pessoais (6) estão muito inferiores aos 

organizacionais atuais (62), negativo para a organização. Os ideais apresentam um índice alto 

(44) para este estágio de consciência, pois demonstra que os indivíduos respondentes desejam 

que o Sistema tenha no futuro valores nos níveis inferiores de consciência. Este resultado 

pode significar resistência ou insegurança em relação às mudanças, devido ao tempo de 

serviço mais longo.   

 O índice PL mostra uma relação de valores pessoais e valores ideais positiva. Os 

valores da organização atual são limitadores, nos níveis inferiores de consciência, 

sobrevivência, auto-estima e relacionamentos. O índice FO – demonstra que esta categoria 

também tem uma forte cultura com índices próximos de 50%, difícil de ser mudada. 

 

4.2.4 Apresentação das diferenças nos resultados: Categorizações 

 

 Foram feitas comparações entre as categorias dos indivíduos da amostra apresentadas 

na tabela abaixo. Esta tabela apresenta os três principais valores pessoais, organizacionais 

atuais e os ideais, o estágio de consciência prevalente, a distribuição entre os valores positivos 

e os limitadores e a força da cultura para cada categoria. Ela é um instrumento de avaliação da 

cultura organizacional do Sistema com relação às diferenças entre as diversas categorias. 
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Tabela 60 - Tabela de Distribuição de Valores Pessoais, Organizacionais Atuais e  Ideais, o 

Estágio de Consciência Prevalente, o Índice PL e o índice FO Por Cada Categoria. 

 
VALORES PESSOAIS 

TRÊS MAIS VOTADOS/NÍVEL CATEGORIA 
ESTÁGIO DE 

CONSCIÊNCIA 
PL FO 

1. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 
24 a 40 anos 

 
Bem Comum 10-1 50,3 2. Gosto de aprender - 5 

3. Sou responsável - 4 

1. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 

41 a 70 anos Bem Comum 11-0 38 2. Sou comprometido com o meu trabalho - 5 

3. Gosto de aprender - 5 

1. Preocupa-se com a satisfação dos usuários-5 

Sexo masculino Bem Comum 10-1 38,6 2. Sou comprometido com o meu trabalho - 5 

3. Gosto de aprender - 5 

1. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 

Sexo Feminino Bem Comum 10-0 37,6 2. Gosto de aprender - 5 

3. Sou responsável - 4 

1. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 

2º Grau Bem Comum 11-1 51,3 2. Coopero sempre com toda a verdade - 6 

3. Sou bem humorado - 5 

1. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 3º Grau 

Bem Comum 10-1 42,6 2. Gosto de aprender - 5 

3. Sou comprometido com o meu trabalho - 5 

1. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 

Pós-Graduação Bem Comum 11-0 40,4 2. Gosto de aprender - 5 

3. Sou comprometido com o meu trabalho - 5 

1. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 
Cargo- 

Administrativo 
Bem Comum 10-1 40,7 2. Gosto de aprender - 5 

3. Sou comprometido com o meu trabalho - 5 

1. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 

Bibliotecário Chefe Interesse Próprio 9-1 40,2 2. Gosto de aprender – 5  

3. Sou responsável - 4 

1. Gosto de refletir antes de agir – 7  
Bibliotecário 

Técnico 
Bem Comum 12-0 42,0 2. Sou comprometido com o meu trabalho - 5 

3. Busco qualidade de vida - 4 

1. Gosto de aprender – 5  Área do 

Conhecimento - 

Humana 

Transformação 9-1  

43,2 2. Busco qualidade de vida - 4 

3. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 

1. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 Área Biológica, 

Química e ciências 

da Saúde 

Bem Comum 11-1 39,4 2. Sou responsável - 4 

3. Gosto de aprender - 5 

1. Sou comprometido com o meu trabalho – 5 * 

Área Tecnológica Bem Comum 10-0 39,8 2. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 

3. Gosto de aprender - 5 

1. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5 Tempo de Serviço – 

1 a 10 anos 

 

Bem Comum 9-1 43,4 2. Gosto de aprender - 5 

3. Sou responsável - 4 

1. Busco qualidade de vida – 4  
Tempo de Serviço – 

11 a 20 anos 
Bem Comum 11-1 42,0 2. Gosto de refletir antes de agir - 7 

3. Gosto de aprender - 5 

1. Preocupo-me com a satisfação dos usuários-5  

Acima de 20 anos 
Bem Comum 11-0 45,7 

2. Sou responsável - 4    

3. Gosto de ser respeitado 
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VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS 

TRÊS MAIS VOTADOS/NÍVEL CATEGORIA ESTÁGIO DE 

CONSCIÊNCIA 

PL FO 

1. Busca a eficiência operacional e no 

atendimento aos usuários - 6 

24 a 40 anos 

 

bem comum 7-3 40,6 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

41 a 70 anos Interesse próprio 5-7 46 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Controla a informação (L) - 1 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) – 1 

 

 

Sexo Masculino Interesse próprio 4-8 45,7 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores -6 

3. Controla a informação (L) - 1 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

Sexo Feminino 

 

 

 

 

Interesse próprio 6-4 38,8 

 

 

 

 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Controla a informação (L) - 1 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

2º Grau Interesse próprio 5-7 56,3 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Busca a eficiência operacional e no 

atendimento aos usuários - 6 

1. Controla a informação (L) - 1 3º Grau Interesse próprio 7-5 44,2 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Busca a eficiência operacional e no 

atendimento aos usuários - 6 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

Pós-Graduação Interesse próprio 4-6 37,8 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Valoriza as regras e normas 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

Cargo 

Administrativo 

Interesse Próprio 5-7 50,0 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Preocupa-se com a imagem do Sistema - 5 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

Bibliotecário 

Chefe 

Interesse Próprio 5-5 38,2 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Controla a informação (L) - 1 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

Bibliotecário 

Técnico 

Interesse Próprio 5-5 36,7 

 

 

 

 

 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Controla a informação (L) – 1 
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TRÊS MAIS VOTADOS/NÍVEL CATEGORIA ESTÁGIO DE 

CONSCIÊNCIA 

PL FO 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) – 1 

Área do 

Conhecimento – 

Humana 

bem comum 8-4 46,3 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Preocupa-se em satisfazer as necessidades dos 

usuários prioritariamente (NOVO) - 6 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

Área Biológica, 

Química e ciências 

da Saúde 

Interesse Próprio 6-4 42,6 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Controla a informação (L) - 1 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

Área Tecnológica Interesse Próprio 4-8 42,9 

2. Busca o comprometimento e envolvimento 

dos servidores - 4 

3. Controla a informação (L) – 1 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

Tempo de Serviço 

– 1 a 10 anos 

Interesse Próprio 7-3 38,6 

2. Busca a eficiência operacional e no 

atendimento aos usuários - 6 

3. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

Tempo de Serviço 

– 11 a 20 anos 

Interesse Próprio 3-9 46,4 

2. Possui gestão conservadora 

3. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

1. Existem falhas de integração e comunicação 

do Sistema (L) - 1 

Acima de 20 anos Interesse Próprio 5-6 46,4 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores - 6 

3. Controla a informação (L) - 1 

VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS 

TRÊS MAIS VOTADOS/NÍVEL CATEGORIA 
ESTÁGIO DE 

CONSCIÊNCIA 
PL FO 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 
24 a 40 anos 

 bem comum 10-0 45,6 
2. Valoriza a satisfação dos usuários - 6 

3. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 

41 a 70 anos Bem Comum 11-0 41,1 
2. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

3. Atua com ética 

1. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

Sexo Masculino Bem Comum 10-0 45 2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação  -6 

3. A comunicação é aberta e transparente-5 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 

Sexo Feminino Bem Comum 10-0 39 
2. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

3. Valoriza a satisfação dos usuários - 6 

1. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

2º Grau Interesse Próprio 12-0 43,8 2. Valoriza a satisfação dos usuários - 6 

3. Valoriza a confiança – 5 (Novo) 
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TRÊS MAIS VOTADOS/NÍVEL CATEGORIA ESTÁGIO DE 

CONSCIÊNCIA 

PL FO 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 

3º Grau Bem Comum 11-0 39,8 
2. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

3. Está sempre renovando e inovando 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 

Pós-Graduação Bem Comum 10-0 41,1 
2. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

3. Valoriza a satisfação dos usuários - 6 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 

Cargo 

Administrativo 
Bem Comum 10-0 

33,1 

 

 

 

2. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

3. Valoriza a satisfação dos usuários - 6 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 

Bibliotecário 

Chefe 
Bem Comum 10-0 39,3 

2. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

3. Valoriza a satisfação dos usuários - 6 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 

Bibliotecário 

Técnico 
Bem Comum 10-0 39,7 

2. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

3. Valoriza a satisfação dos usuários - 6 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 
Área do 

Conhecimento - 

Humana 

Bem Comum 12-0 50,0 
2. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

3. Valoriza a satisfação dos usuários - 6 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 
Área Biológica, 

Química e ciências 

da Saúde 

Bem Comum 12-0 43,1 
2. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

3. Valoriza a satisfação dos usuários - 6 

1. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

Área Tecnológica Bem Comum 11-0 42,0 2. A comunicação é aberta e transparente-5 

3. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação  -6 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 

Tempo de Serviço 

– 1 a 10 anos 
Bem Comum 12-0 47,0 

2. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 

3. Valoriza a satisfação dos usuários - 6 

1. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - 3 Tempo de Serviço 

– 11 a 20 anos 
Bem Comum 12-0 45,2 

2. A comunicação é aberta e transparente-5 

3. Atua com ética 

1. A comunicação é aberta e transparente-5 

Acima de 20 anos Bem Comum 12-0 46,8 

2. Valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação  -6 

3. Valoriza o comprometimento/envolvimento 

de todos 

 

 Em primeiro lugar, nos valores pessoais aparece o valor – preocupo-me com a 

satisfação dos usuários – mais votado pelas faixas etárias - 24 a 40 anos e 41 a 70 anos; pelos 

gêneros, masculino e feminino; pelos três níveis de escolaridade – 2º grau, 3º grau e pós-

graduação; cargo administrativo e bibliotecário chefe; área do conhecimento biológica, 

química e ciências da saúde; tempo de serviço de 1 a 10 anos e acima de 20 anos. 
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  As diferenças para o primeiro lugar são: gosto de refletir antes de agir pelo cargo 

bibliotecário técnico; gosto de aprender - pela área do conhecimento humana; sou 

comprometido com meu trabalho - pela área tecnológica e busco qualidade de vida pelo 

tempo de serviço de 11 a 20 anos. 

  Estas diferenças são coerentes, pois a pesquisadora observou que os bibliotecários 

técnicos em sua maioria trabalham no tratamento técnico das coleções, poucos atendem aos 

usuários, com exceção dos bibliotecários de referência. Esta responsabilidade em geral é dos 

profissionais terceirizados lotados nas bibliotecas ou pelos profissionais de nível médio.  

 A área humana abrange uma variedade de assuntos muito grande e a maioria dos 

servidores do Núcleo está lotada na maior biblioteca do Sistema; o valor escolhido 

corresponde à necessidade de reciclagem do conhecimento constante. 

  A área tecnológica está localizada no campus mais moderno da universidade; que 

pode representar um fator motivador para o comprometimento dos servidores. Os indivíduos 

que possuem tempo de serviço de 11 a 20 anos entraram na universidade na década de 1990, 

quando se iniciou o processo de modernização tanto no governo federal quanto no Sistema de 

Bibliotecas. A busca pela qualidade de vida pode estar relacionada com as fases de mudanças 

e inovações tecnológicas vivenciadas pelos servidores.  

 Em segundo lugar de votos aparece o valor - gosto de aprender - do nível de busca de 

significado no trabalho - escolhido pelas categorias 24 a 40 anos; gênero feminino; 3º grau, 

pós-graduação; cargos- administrativo e bibliotecário chefe; tempo de serviço de 1 a 10 anos. 

  As diferenças: sou comprometido com o meu trabalho – escolhido pelas categorias 41 

a 70 anos; gênero masculino e bibliotecário técnico. Os valores: coopero sempre com toda a 

verdade - escolhido por 2º grau e - sou responsável – pelas categorias: área biológica, química 

e ciências da saúde e categoria acima de 20 anos; busco qualidade de vida pela área humana; 

preocupo-me com a satisfação dos usuários pela área tecnológica; gosto de refletir antes de 

agir pelo tempo de serviço 11 a 20 anos. 

  Este resultado reflete que a maioria dos servidores entrevistados deseja estar em 

treinamento constante, se qualificando para galgar degraus compatíveis com as demandas da 

organização e com dos servidores. As exceções também pertencem ao estágio superior de 

consciência, demonstram que os indivíduos que representam a maioria da amostra - de 41 a 

70 anos e os bibliotecários técnicos - possuem comprometimento com o trabalho. Este 

resultado refuta o que é comumente questionado pelos líderes no cotidiano do serviço público: 

a falta de comprometimento dos servidores.  
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 Em terceiro lugar, os valores mais votados - gosto de aprender – pelas categorias 41 a 

70 anos; gênero masculino; áreas biológica, química e ciências da saúde, área tecnológica e 

11 a 20 anos. Sou responsável - pelas categorias: 24 a 40 anos; gênero feminino; cargo 

bibliotecário chefe e tempo de serviço de 1 a 10 anos. Sou comprometido com o meu trabalho 

- para o 3º grau; pós-graduação e cargo administrativo.  

 Os menos votados: sou bem humorado - apenas para o 2º grau; busco qualidade de 

vida para o bibliotecário técnico; preocupo-me com a satisfação dos usuários pela área 

humana e gosto de ser respeitado para aqueles que estão com tempo de serviço acima dos 20 

anos. 

  Este resultado mostra o quanto os servidores da amostra são responsáveis no trabalho 

e com o desenvolvimento profissional. Os valores: sou bem humorado, votado pela categoria 

2º grau, pode revelar certa leveza com relação ao cumprimento de metas; os bibliotecários 

técnicos, através de relatos, demonstram preocupação com a infra-estrutura das bibliotecas, 

que pode estar relacionado ao desejo de ter qualidade de vida. O desejo de ser respeitado, 

escolhido pela categoria com tempo de serviço acima de 20 anos, está coerente com o que se 

espera de um sistema que valorize a experiência e o conhecimento gerado por aqueles que 

estejam servindo ao Sistema por um tempo considerável.  

 Quase todas as categorias encontram-se no estágio bem comum, com exceções - o 

cargo bibliotecário chefe que está no estágio interesse próprio, indicando uma identidade e 

compatibilidade do profissional de confiança do Sistema com a gestão atual. A área do 

conhecimento humana está no estágio transformação que reflete um fato importante em sua 

história - a centralização dos acervos das bibliotecas desta área na biblioteca central da 

universidade - mudança que revela valorização das transformações e renovações. 

  A proporção entre valores positivos e limitadores é positiva para o Sistema devido à 

prevalência de valores superiores para os servidores participantes da pesquisa. Com relação à 

força cultural, a categoria 24 a 40 anos é a única que apresenta o índice de 50,3%, para a força 

da cultura. Este resultado demonstra que esta categoria possui uma cultura forte, que pode 

significar uma dificuldade para se engajar em mudanças culturais que desenvolvam valores 

que possam transformar o Sistema de Bibliotecas em uma entidade viva e que independa da 

personalidade dos líderes, com identidade própria, baseada nas motivações coletivas e nos 

valores compartilhados. 

 Os valores organizacionais atuais apresentam em primeiro lugar de votos - existem 

falhas de integração e comunicação do Sistema – escolhido pela maioria das categorias, com 

exceções para os valores - busca a eficiência operacional e no atendimento aos usuários – pela 
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categoria de 24 a 40 anos e o valor controla a informação do nível de sobrevivência pelo nível 

3º grau.  

 Este valor mais votado pela maioria das categorias pode afetar a gestão das bibliotecas 

do Sistema, pois organizações de sucesso possuem valores voltados para a comunicação 

eficaz e relacionamentos pessoais integrados. As exceções apresentadas mostram valores 

positivos e negativos que indicam que o Sistema possui aspectos culturais que precisam de 

reavaliação.  

 Em segundo lugar está o valor - valoriza o treinamento e a capacitação/qualificação 

dos servidores – escolhido por 13 das 16 categorias.  

 As exceções são - busca o comprometimento e envolvimento dos servidores - pela 

área tecnológica; busca a eficiência operacional e no atendimento aos usuários - pela categoria 

tempo de serviço de 1 a 10 anos e - possui gestão conservadora - pelo tempo de serviço de 11 

a 20 anos. Este resultado mostra que o Sistema tem valorizado, ao longo de sua história, o 

desenvolvimento profissional de seus servidores através de políticas voltadas para o 

treinamento com vistas à qualidade dos serviços e produtos e melhorias na qualificação e nos 

salários dos profissionais. De acordo com os respondentes o Sistema opera com apoio de 

servidores que estão comprometidos com seus trabalhos e com a valorização do atendimento 

aos objetivos propostos pela gestão.  

 Em terceiro lugar encontra-se o valor - controla a informação - pelas categorias - de 41 

a 70 anos; gêneros, masculino e feminino; cargos bibliotecários chefe e técnico; áreas 

biológica, química e ciências da saúde e tecnológica e tempo de serviço acima de 20 anos. 

 As exceções: existem falhas de integração e comunicação do Sistema para a categoria 

de 24 a 40 anos; busca a eficiência operacional e no atendimento aos usuários para o 2º e 3º 

graus; valoriza as regras e normas para a pós-graduação; preocupa-se com a imagem do 

Sistema para o cargo administrativo; preocupa-se em satisfazer as necessidades dos usuários, 

prioritariamente pela área humana e valoriza o treinamento e a capacitação/qualificação dos 

servidores – pela categoria tempo de serviço de 1 a 10 anos e de 11 a 20 anos. 

  Os resultados sinalizam mais uma vez que o Sistema apresenta ambigüidades 

apresentadas na justificativa desta pesquisa, onde valores limitadores e positivos, relacionados 

às políticas de RH e de operacionalização dos processos de gestão estão evidenciados neste 

estudo.  

 O Sistema de Bibliotecas como já visto, encontra-se no estágio de consciência 

interesse próprio.  Este estágio indica uma cultura voltada para valores que podem dificultar 

processos de transformação e de adequação dos valores do Sistema aos valores pessoais e aos 
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considerados ideais pelos indivíduos que responderam à pesquisa. Apenas as categorias de 

faixa etária de 24 a 40 anos e da área do conhecimento humana acreditam que os valores 

ligados ao Sistema pertencem ao bem comum, demonstrando que os servidores mais jovens e 

os servidores da área humana acreditam que o Núcleo possui valores com possibilidades de 

sucesso no presente e no futuro.  

 A proporção entre os valores positivos e limitadores demonstra que o Sistema está 

com problemas de inadequação de valores. As categorias que escolheram mais valores 

positivos do que valores limitadores são: 24 a 40 anos, gênero feminino, 3º grau, áreas 

humana, biológica, química e ciências da saúde e tempo de serviço de 1 a 10 anos. São seis do 

total de 16 categorias. Resultado negativo para o Sistema. 

 A cultura organizacional está mais forte para as categorias - 2º grau e cargo 

administrativo, indicando que a maioria das categorias encontra-se com uma cultura 

organizacional fraca. Segundo Barrett (2006, p.83) esse resultado demonstra que é possível 

desenvolver projetos de mudanças, pois organizações com força cultural fraca e que possuem 

valores limitadores são mais fáceis de transformarem-se do que uma cultura forte com valores 

limitadores.  

 Para os respondentes da pesquisa, o valor ideal escolhido em primeiro lugar - a 

comunicação é aberta e transparente - pelas categorias: 24 a 40 anos, 41 a 70 anos; gênero 

feminino; 3º grau, pós-graduação; cargo administrativo, bibliotecário chefe, bibliotecário 

técnico; área humana, biológica, química e ciências da saúde; tempo de serviço de 1 a 10 anos 

e acima de 20 anos. A diferença está no valor - valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos - escolhido pelo gênero masculino; 2º grau; área tecnológica e 

tempo de serviço de 11 a 20 anos. Este resultado mostra que a maioria dos indivíduos da 

amostra idealiza um sistema que tenha uma comunicação transparente, alinhado com o 

escolhido em primeiro lugar para os valores organizacionais atuais que caracteriza o Sistema 

com falhas de integração e comunicação.  Outro aspecto observado é o desejo dos servidores 

respondentes em participar da gestão de forma ativa, nas tomadas de decisões e 

planejamentos, que confirma o interesse e preparo dos indivíduos da amostra para adequar o 

Sistema aos seus valores.  

 Em segundo lugar o valor - valoriza a participação dos servidores nas decisões e 

planejamentos - escolhido por 41 a 70 anos; gênero feminino; 3º grau, pós-graduação; cargo 

administrativo, bibliotecário chefe, bibliotecário técnico, área humana, biológica, química e 

ciências da saúde e tempo de serviço de 1 a 10 anos. As diferenças: valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação - pelo gênero masculino e acima de 20 anos; valoriza a satisfação 
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dos usuários pelas categorias 24 a 40 anos e 2º grau; a comunicação é aberta e transparente 

pela área tecnológica e tempo de serviço 11 a 20 anos. Este resultado confirma o desejo da 

maioria dos respondentes em participar da gestão do Núcleo, de receber apoio em seus planos 

de desenvolvimento intelectual e profissional e que o Sistema, além de valorizar o 

atendimento aos usuários, possa reavaliar sua estrutura e melhorar a comunicação. 

  Em terceiro lugar o valor mais votado - valoriza a satisfação dos usuários – pelas 

categorias - gênero feminino; pós-graduação; cargo administrativo; bibliotecário chefe e 

técnico; área do conhecimento humana, áreas biológica, química e ciências da saúde, tempo 

de serviço de 1 a 10 anos. As diferenças: valoriza a participação dos servidores nas decisões e 

planejamentos - escolhido pela categoria 24 a 40 anos; atua com ética - por 41 a 70 anos e 

tempo de serviço de 11 a 20 anos; a comunicação é aberta e transparente - pelo sexo 

masculino; valoriza a confiança - pelo 2º grau; está sempre renovando e inovando pelo 3º 

grau; valoriza o treinamento e capacitação/qualificação - pela área tecnológica; valoriza o 

comprometimento e envolvimento de todos - pelo tempo de serviço acima de 20 anos. Este 

resultado apresenta um valor que é declarado como prioritário pelos servidores das 

bibliotecas: a satisfação dos usuários que faz com que eles idealizem que o Núcleo também a 

priorize e está alinhado com um dos valores que se encontra em terceiro lugar em 

organizacionais atuais: busca a eficiência operacional e no atendimento aos usuários.  

 Todos os outros valores ideais estão compatíveis com os valores pessoais que 

pertencem ao estágio bem comum. Os valores ideais escolhidos pelos indivíduos da amostra 

se encontram prevalentes no estágio bem comum, com exceção dos escolhidos pela categoria 

2º grau que possui valores considerados positivos, porém localizados no estágio de 

consciência interesse próprio. Este resultado demonstra que esta categoria ainda se encontra 

despreparada com relação aos valores direcionados à transformação cultural. 

 A proporção entre os valores positivos e limitadores demonstra que todas as categorias 

escolheram valores positivos, independente do estágio de consciência, indicam forte desejo de 

transformação e melhorias para o Sistema de Bibliotecas.  A área do conhecimento Humana é 

a única que está com índice da força cultural igual 50% O menor índice está no cargo 

administrativo com 33,1%. Porém, a maioria está com índices de avaliação da cultura 

indicando que os servidores respondentes idealizam um Sistema de Bibliotecas que tenha uma 

forte cultura organizacional, com identidade própria e unidade.  

 Na próxima seção serão relatadas as conclusões e recomendações de ações para o 

Sistema de Bibliotecas estudado e para novos estudos.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

  

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 A questão de estudo relacionada às diferenças e semelhanças entre os valores 

escolhidos pelas categorias está evidenciada através dos resultados obtidos na pesquisa que 

mostram que existem diferenças entre os valores pessoais e organizacionais escolhidos pelas 

categorias. Essas diferenças apresentam aspectos negativos e positivos para a organização 

estudada. 

 Os valores pessoais identificados no estudo 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. 

Observa-se que os servidores estão em busca de significado no trabalho; têm necessidade da 

verdade e reconhecem a importância de compartilhar e de trabalhar em grupo. Além disso, 

demonstraram possuir forte senso de valores, desejam o desenvolvimento profissional e 

capacitação para melhorarem seus desempenhos, suas competências. Querem desenvolver a 

intuição e a criatividade. Os resultados indicam, ainda, que os servidores se preocupam com a 

satisfação dos usuários.  

 Foram evidenciados, também, aspectos fundamentais para o desenvolvimento e 

evolução do Sistema. Pode-se destacar, por exemplo, o comprometimento dos servidores no 

trabalho. A amostra escolheu 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, mas sob alguns aspectos que serão comentados 

adiante também pode ser positiva. A estabilidade criada pelo governo brasileiro para proteger 

os servidores das mudanças políticas e de perseguições no ambiente de trabalho ao longo de 

sua história pode ter provocado acomodação, desmotivação, apatia, impunidade, problemas de 

falhas de avaliação de RH e outros. A estabilidade, entretanto, pode significar algo positivo, 

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

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



 

 

188 

 Tal estabilidade, além disso, pode causar um problema comum nos quadros 

organizacionais: nomeações de lideranças que nem sempre estão preparadas para assumir 

cargos de comando. Nas universidades públicas brasileiras, por exemplo, é comum encontrar 

em funções administrativas bibliotecários com formação técnica como chefes que tentam  

adequarem-se às rotinas de gestão sem capacitação adequada para gerir pessoas.  

  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. Além disso, os entrevistados demonstraram entender que o Núcleo desenvolve 

bons relacionamentos com a comunidade e com a universidade e que se preocupa com a 

imagem do Sistema na sociedade. 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. 

 As pessoas que fazem parte de um Sistema de trabalho que possui subsistemas 

isolados, que convivem com equipes de subculturas diferentes, se não são preparadas pela 

gestão do Sistema para interagir com conhecimento dessas diferenças, podem ter problemas 

de desajuste na comunicação e na interação e/ou de alinhamento de valores pessoais e 

coletivos. Foram levantados resultados em 16 categorias demográficas de servidores lotados 

em unidades que possuem especificidades, características próprias e nuances culturais difíceis 

de serem decifradas. 

 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. Para isso, o Sistema necessita focar sua gestão no 

autoconhecimento e na renovação. Esta renovação não significa inovações de processos de 

trabalho, que já são eficientes, e sim uma renovação que contemple reflexão do Sistema de 
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Bibliotecas, suas fragilidades e potencialidades. Esta reflexão pode direcionar as tomadas de 

decisões com vistas às mudanças para o futuro.  

 Para se aproximar as expectativas dos servidores do Sistema de Bibliotecas com a 

administração, fazendo valer, então, os preceitos da modernidade cultural na administração 

pública, faz-se necessário observar o que a literatura explica sobre o papel dos valores das 

organizações. Estes, segundo os respondentes, seriam configurados como: “existem falhas de 

integração e comunicação do sistema”; “necessita buscar a eficiência operacional e no 

atendimento aos usuários” e “controla a informação”. 

 Os valores escolhidos pela amostra como ideais para o 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 de um Sistema de Bibliotecas coeso e com políticas de RH voltadas, não 

somente para a produtividade com qualidade, mas também para a participação dos servidores 

nos processos de gestão, 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. Eles 

desejam que o Núcleo de Documentação busque reavaliar seus valores e que interiorize a 

necessidade de ter visão de futuro sustentável.  

 Como os valores pessoais, organizacionais atuais e os ideais, de acordo com os 

resultados apresentados, estão concentrados em estágios diferentes neste estudo de caso, 

verifica-se que há desalinhamento entre eles. 

 As diferenças identificadas podem significar bloqueios às mudanças culturais. Os 

valores pessoais escolhidos pelos servidores respondentes são positivos. Os valores indicam 

que o grupo tem uma identidade pessoal, um senso de conexão com o mundo, clareza em 

torno dos propósitos, autenticidade, criatividade e ligação com a comunidade e com os 

colegas de trabalho. Estas características mostram que os grupos estão preparados para 

mudanças com vistas à renovação e à inovação, em termos culturais e organizacionais. O 

estágio transformação apresentou um resultado de nível baixo, demonstrando que os 

indivíduos entrevistados consideram que o Sistema apresenta alguma dificuldade em iniciar 

um processo de mudança. Os resultados observados indicam que os servidores estão se 

desvencilhando de valores negativos arraigados ao longo da história da gestão pública 

brasileira.  

 A segunda questão do estudo refere-se a um aspecto importante apresentado nos 

resultados: a cultura organizacional do Sistema de Bibliotecas está caracterizada como 
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predominante ao interesse próprio, o que pode acarretar dificuldades para implantar de forma 

efetiva as mudanças necessárias de modernização dos processos de gestão. Percebe-se, por 

outro lado, que existe valorização dos relacionamentos e de elementos de auto-estima, pois os 

servidores entrevistados destacaram que o Núcleo possui valores positivos, relacionados à  

valorização dos servidores, a imagem do Sistema e a eficiência de seus processos e produtos.   

 Os valores considerados ideais pelos indivíduos respondentes são muito positivos. 

Pode-se destacar que o grupo de servidores idealiza um Sistema de Bibliotecas que se conecte 

interna e externamente, realize parcerias com a comunidade local e faça alianças estratégicas 

com vistas à ampliação de seus horizontes e recursos; além de re-conhecer os valores das 

subculturas das unidades acadêmicas.  

 Com relação à equidade entre os valores positivos e os limitadores para o Sistema de 

Bibliotecas, o estudo demonstrou que os valores pessoais mais votados pelos servidores são 

positivos e estão relacionados à qualidade de atendimento aos usuários e dos produtos e 

serviços, ao desejo de ser mais valorizado como ser que precisa se desenvolver tanto em 

termos de conhecimento como de qualidade de vida, satisfação pessoal e profissional, o 

respeito mútuo e a adaptação ao novo.  

 A terceira questão do estudo diz respeito aos valores que possam dificultar ou facilitar 

a integração, comunicação e o desempenho dos servidores. A pesquisa indicou que existe uma 

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

desequilibrada. O valor mais votado pelos servidores refere-se às falhas de integração e 

comunicação do Sistema, fator que pode dificultar principalmente a identidade cultural dos 

servidores, a gestão dos processos com vistas à unidade administrativa e a gestão do 

conhecimento gerado nas bibliotecas. 

  Os valores idealizados pelos servidores para o Sistema de Bibliotecas são compatíveis 

com os valores pessoais dos entrevistados e estão relacionados às transformações que poderão 

dar mais agilidade e eficiência aos processos produtivos e à integração e comunicação, 

minimizando as questões relacionadas à interação grupal, à pluralidade cultural das 

bibliotecas e abrangência da estrutura hierárquica do Sistema de Bibliotecas.   

 A quarta questão do estudo refere-se ao questionamento com relação à influência da 

cultura nacional nos principais valores pessoais e organizacionais do Sistema de Bibliotecas. 

Para responder a esta questão, foi necessário recorrer à abordagem apresentada no referencial 

teórico referente às características apresentadas que apresenta alguns aspectos da cultura 

organizacional que podem emanar de traços da cultura nacional.  Foram identificados no 

estudo valores característicos de traços da cultura brasileira, presentes nas culturas das 
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organizações públicas. Estes traços podem estar afetando negativamente o desempenho dos 

servidores das IFES. 

 Neste estudo de caso observou-se que a valorização da estabilidade no emprego, 

votada pela maioria dos indivíduos da amostra, como já mencionado acima, representa uma 

característica que se origina da cultura nacional, presente nos traços culturais brasileiros tais 

como: personalismo – sociedade baseada nas relações pessoais; paternalismo - encontrado na 

literatura e nas dimensões básicas dos traços culturais; individualismo e coletivismo. O traço 

distância do poder pode estar relacionado à pluralidade cultural do Sistema.  

 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. O valor mais votado: falhas de integração e comunicação do 

Sistema é valor característico de traços culturais relacionados ao individualismo, coletivismo 

e distância do poder – distância desigual do poder. Valores apresentados nos resultados como: 

controle da informação, valorização de regras e normas, gestão conservadora e centralizadora, 

controle por meio de estruturas hierárquicas rígidas e preocupação com a imagem do Sistema 

são característicos dos traços: aceitação de regras e normas, concentração de poder, 

personalismo, paternalismo e hierarquia – tendência à centralização de poder nos grupos 

sociais; passividade e aceitação dos grupos.   

 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. Em 

ambiente de impunidade os liderados sentem-se fragilizados e sem poder para minimizar ou 

transformar as situações de conflito, gerando, assim, apatia no grupo. As relações dos 

indivíduos em situação de desigualdade de poder podem estar acarretando alienação, baixa 

motivação, passividade e problemas de iniciativa nos servidores.  

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

Bibliotecas de alguns valores pessoais e/ou organizacionais dos servidores entrevistados.  A 

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. 

 Enquanto algumas bibliotecas possuem ambientes compatíveis com as necessidades 

dos servidores e usuários, em outras existem problemas relacionados à falta de recursos de 

vários níveis: humanos, acervo, mobiliário, hardware e outros. Percebe-se a existência de 

subculturas, pois os grupos de trabalho estão subdivididos de acordo com diferenças: 

funcionais, divisionais, geográficos e hierárquicos, além das já mencionadas nos resultados do 

estudo de caso, que formam culturas específicas.  

 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.  

  

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

5.2.1 Recomendações de Ações Para a Organização 

  

 O acelerado desenvolvimento tecnológico dos últimos tempos promoveu a 

globalização e aproximou organizações e culturas e evidenciou as diferenças culturais. Além 

disso, permitiu que pequenos pensassem e agissem como grandes. Essas transformações têm 

provocado novos tipos de relações de trabalho, transformando as estruturas das organizações, 

de hierarquizadas para horizontalizadas. É neste cenário que a cultura organizacional se 

mostra mais dinâmica, necessitando de mudanças, reavaliações e reinvenções de como agir e 

ser como organização que busca a excelência.  
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 O Sistema de Bibliotecas estudado apesar dos esforços implementados pelas gestões 

ao longo de sua história, principalmente nos anos mais recentes, tem enfrentado dificuldades 

concernentes às questões políticas da Instituição onde atua. A universidade está atualmente 

vivendo uma fase de reestruturação através do Programa de Reestruturação das Instituições 

Federais de Ensino Superior do Governo Federal do Brasil, que pode estar causando 

insegurança nos servidores das bibliotecas com relação ao seu futuro em termos hierárquicos, 

de infra-estrutura e de investimentos. 

 Este estudo de caso vem, portanto, ao encontro de uma necessidade condizente com a 

realidade atual da universidade: transformar e atuar de forma renovadora o Sistema de 

Bibliotecas, de forma a atender às demandas de servidores, usuários e comunidades 

acadêmicas. 

  Como recomendação para que o Sistema, que faz parte de uma estrutura rígida e 

hierarquizada, consiga se integrar e se comunicar de forma horizontal, sugere-se que se adote 

uma política de comunicação e integração que contemple todo o Sistema de Bibliotecas; que 

não sejam utilizados somente recursos de tecnologia da informação, mas também que sejam 

utilizadas dinâmicas sociais e processos de gestão que correspondam às expectativas dos 

servidores. 

  Seria necessário construir um planejamento estratégico com a participação de todos os 

grupos que o compõem. Este planejamento poderia funcionar como um instrumento que 

facilitasse a coesão dos servidores das bibliotecas que trabalham em ambientes heterogêneos. 

É preciso que haja uma reflexão coletiva para que o Sistema tenha uma visão que signifique 

mais que uma missão, que possa representar os valores pessoais consonantes com os valores 

organizacionais. 

  O Núcleo possui uma gestão que prioriza além da disseminação e divulgação da 

informação e do conhecimento, um papel transformador por natureza: participa ativamente 

dos processos de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Para que a transformação 

aconteça, os valores adotados devem se difundir e se alinharem com os valores de seus 

servidores que são os representantes do Sistema nas unidades acadêmicas onde atuam.  

 Nos resultados alcançados neste estudo de caso, observa-se que os respondentes são 

pessoas que estão prontas ou pré-dispostas para participarem de mudanças culturais. Para que 

o Núcleo, que coordena as bibliotecas, se movimente na dinâmica dos traços culturais 

apresentados no estudo, com a criatividade necessária para que sejam alcançados resultados 

mais positivos, é necessário que esteja atento, não somente aos procedimentos técnicos e 
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administrativos, mas também aos elementos relacionados às questões de cunho pessoal e 

motivacional dos grupos de trabalho.   

 Segundo o referencial teórico desta pesquisa, todas as organizações são movidas por 

valores. O desconhecimento dos valores de seus colaboradores pode ser um ponto crítico para 

o Núcleo. Este estudo identificou valores que podem contribuir para que ocorra um avanço 

para a gestão do Sistema de Bibliotecas. Recomenda-se, então, que esses valores sejam 

avaliados e que se construa uma plataforma de valores que possa sustentar a visão e a missão 

do Sistema de Bibliotecas. Essa plataforma poderia servir como base para que se dê 

continuidade à política de modernização dos processos de trabalho e de atendimento aos 

usuários. 

 Para que ocorra uma reestruturação de seus processos com vistas às mudanças 

importantes para que ocorra um alinhamento dos valores pessoais e organizacionais, sugere-se 

que sejam reavaliadas as ações que possam estar delineando os valores limitadores 

apresentados neste estudo. O Sistema de Bibliotecas poderia elaborar projetos, com revisões 

periódicas, que favoreçam o comprometimento dos servidores nos processos de 

transformação, com mais consciência do todo. Além disso, o conhecimento da visão, missão e 

dos valores do Sistema de Bibliotecas deveria ser incentivado e divulgado de forma dinâmica.  

 O Núcleo poderia ainda desenvolver iniciativas como a participação dos servidores 

para a solução de problemas e/ou estímulos à criatividade para novas estratégias para o 

Sistema. Os servidores poderiam trabalhar em comissões que se concentrariam em solucionar 

problemas ou mesmo criar alternativas de melhorias nas áreas identificadas para serem 

melhoradas, além de iniciarem reflexões sobre os valores e as certezas compartilhadas. 

 Estas iniciativas poderiam incluir a elaboração de procedimentos voltados para a 

integração do Sistema como um todo. Poderiam ser programados encontros com o objetivo de 

direcionar os servidores de um Sistema tão amplo para o caminho da unidade e do senso de 

coesão tão importantes de modo que a direção, os chefes e servidores possam desenvolver 

sentimentos relativos ao significado que o trabalho tem para suas vidas.  

 Com relação à pluralidade cultural, seriam necessárias ações que proporcionassem 

padronização de serviços compatíveis com o que se espera de um Sistema de Bibliotecas 

coeso. Estas ações poderiam ser implementadas através de encontros voltados para a 

integração dos servidores, independentes da área do conhecimento das bibliotecas.Esses 

encontros poderiam ser realizados com periodicidade regular a fim de se estabelecer canais de 

comunicação direta que permitam discussões igualitárias sobre o futuro do Sistema a curto, 

médio e longo prazo. Nestes encontros seriam discutidas as forças e as fragilidades culturais 
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da universidade, da comunidade acadêmica da sociedade, sem a intenção de se fazer um 

planejamento estratégico convencional, mas sim uma declaração da missão de dos valores que 

seja adotada por todas as bibliotecas.   

 Os servidores, ao participarem das decisões e planejamentos, poderão encontrar 

espaços para cumprirem suas missões pessoais dentro do Sistema, sentindo que estão 

contribuindo de forma efetiva e institucionalizada e que fazem parte do processo de gestão. 

Esta participação pode ser um fator importante nas fases de acompanhamento das decisões da 

gestão do Núcleo.  

  Recomenda-se que os objetivos do Sistema de Bibliotecas sejam factíveis e 

compatíveis com a pluralidade cultural e com as diferenças entre as bibliotecas e que tentem 

viabilizar recursos para a concretização de melhorias estruturais que visem à padronização 

dos ambientes, proporcionando qualidade de vida igualitária aos servidores e usuários de 

todas as unidades acadêmicas, além da priorização da satisfação destes. 

  As expectativas dos servidores com relação aos valores do Sistema de Bibliotecas 

apresentados neste estudo poderiam contribuir para a construção de alicerces que 

sustentassem o Sistema, facilitando a integração e resolvendo problemas de identidade dos 

servidores e de alcance dos objetivos pessoais e organizacionais.  

 Para se desenvolver uma cultura voltada para os valores deve-se iniciar uma trajetória 

que objetive melhorias organizacionais de forma que ocorram mudanças reais para os 

servidores e o Sistema de Bibliotecas.  

  O Núcleo poderia, através de parcerias com as unidades acadêmicas, criar alternativas 

de gestão inovadoras que propiciassem às bibliotecas dar continuidade às metas de 

modernização e transformá-las em células com características de um Sistema dinâmico que 

possa agregar valor aos seus produtos e serviços. 

 Para finalizar, recomenda-se que o Sistema de Bibliotecas vá além do cumprimento 

das normas e regras, que comumente não corresponde às expectativas pessoais dos servidores. 

Poderiam ser implantadas ações que garantam que a missão do Sistema seja seguida por todos 

os seus membros, mesmo que com dificuldades no cotidiano, construindo um canal de 

comunicação que institucionalize a participação dos colegiados das unidades acadêmicas, 

comissões de bibliotecas, direção do Núcleo, servidores e representantes dos usuários na 

elaboração das normas, na melhoria dos processos, projetos e inovações. 

 O Núcleo poderia incentivar as pessoas a se comprometerem com o trabalho, construir 

valores que possam ser compartilhados, criando, assim, um senso de comunidade e uma 

cultura de confiança. Além disso, poderia considerar os aspectos singulares de cada unidade 
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acadêmica procurando compartilhar informações, gerir conhecimento e, sobretudo, fomentar a 

integração para o estabelecimento de alinhamentos tanto pessoais quanto organizacionais, 

criando sinergia que agregue valor. 

 

5.2.2 Recomendações de Novos Estudos 

 

 Como o tema cultura organizacional é amplo e possui muitas variáveis, são 

apresentadas nesta subseção algumas recomendações para estudos futuros que possam ajudar 

as organizações, sejam elas públicas ou privadas, nos aspectos relacionados aos valores, mais 

especificamente ao alinhamento entre os valores dos RH com os da organização onde atuam. 

 Como os gestores, em geral são pressionados, por diversas razões e responsabilidades, 

a manterem-se em posturas pré-determinadas, que dependem da posição hierárquica e/ou da 

política da organização, eles têm sido co-responsáveis pelas mudanças e ou manutenção de 

comportamentos e atitudes adequados, ou não, que podem trazer conseqüências negativas 

para o desempenho das organizações. Por outro lado, aspectos da cultura nacional, como a 

manutenção de ritos e valores tradicionais podem influenciar as organizações públicas, sendo 

responsáveis por algumas dificuldades enfrentadas por gestores e funcionários em implantar 

mudanças condizentes com as expectativas da sociedade.  

 Para elucidar questões enfrentadas por líderes que independem de seus valores 

pessoais, mas que são compatíveis com os valores das organizações onde atuam, recomenda-

se que sejam desenvolvidos estudos sobre a influência dos valores da organização sobre  

comportamento e desempenho das lideranças e verificação da existência de alinhamento entre 

o estágio de consciência organizacional com os níveis de consciência das lideranças.    

 Outro aspecto a ser investigado diz respeito às diferenças sociais que desempenham 

um importante papel na cultura compartilhada pelas pessoas nas organizações, que pode 

significar necessidade de ajustes nos valores das mesmas com vistas ao sucesso em suas áreas 

de atuação. Segundo a literatura sobre o tema, os valores das pessoas e das instituições são 

diferentes, dependendo do país onde vivem. Recomenda-se, portanto, o aprofundamento do 

tema - cultura organizacional - com relação à influência da cultura nacional nos valores das 

organizações, com vistas às transformações culturais voltadas à renovação e alinhamento de 

valores pessoais e organizacionais. 

 Com relação à pluralidade cultural das organizações que possuem estruturas amplas, 

recomenda-se a realização de estudos que aprofundem a influência das variáveis existentes 

em aspectos demográficos dos RH, como idade, gênero, escolaridade, cargo, tempo de 
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serviço, região e outros que possam evidenciar a presença de subculturas em função dos 

perfis.  

 Recomenda-se, também, o aprofundamento dos questionamentos desta pesquisa, sobre 

questões culturais da gestão pública que possam evidenciar problemas encontrados na área de 

RH dos servidores, como falta de motivação e de comprometimento com o trabalho, além de 

problemas relacionados com a saúde psicológica como a apatia e outros problemas 

comportamentais. Estes estudos poderiam contribuir para que ocorram mudanças de 

paradigmas assim como transformações culturais que façam emergir nos servidores públicos 

e/ou privados o desejo de fazer muito mais do que executar tarefas corretamente: se 

comprometerem, conscientemente e espontaneamente com a missão, o desenvolvimento e 

modernização do seu trabalho. 
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Administração da UNIMEP 
1 

Periódicos Internacionais  

The Academy of  Management Review 4 

Administrative Science Quarterly 2 

Administrative Science Quarterly 1 

Annual Review Psychology 1 

Applied Psychology: An International 

review 
1 

Business Month 1 

Comport. Organ. Gest., Lisboa 1 

Computer Aided Engineering 1 

Current Anthropology 1 
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Periódicos Internacionais  

Harvard Business Review 2 

Journal of Occupational and Organizational 

Psychology 
3 

 

Journal of Personality and Social 

Psychology 
1 

Organization Studies 2 

Personality and Social Psychology Review 1 

Personality and Social Psychology Bulletin 2 

Public Personnel Management 2 

Revista Interamericana de Biblioteconomia 1 
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APÊNDICE D - Autores dos Artigos Selecionados Acima Para a Pesquisa e a Quantidade de 

Documentos Recuperados 
 

AUTORES 
QUANT. 

ARTIGOS 

ALLAIRE, Y.; FIRSIROTU, M. E 1 

APGAR IV, Mahlon. 1 

ANDRADE, Maria Teresinha Dias de  T  T . 1 

BADARACCO JR., J. L. 1 

BARBOSA, L. N. H. 1 

BARDI, A.; SCHWARTZ, S. H. 1 

BARELLA NETTO, Alberto; DIAS, Emerson de Paulo;  MELLO, 

.Paulo César R. de. 
1 

BECKERT, B. 1 

BENSON, J. 1 

BESEMER, S.P. 1 

BORGES, Livia de Oliveira 1 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. 2 

CARBONE, Célia. 1 

CARBONE, P. P 1 

CARVALHO, I. C. L.; KANISKI, A. L. 1 

CASTOR, B. V. J.; JOSÉ, H. A. 1 

COELHO JUNIOR, Francisco Antonio 2 

COSTA, F. L.; CAVALCANTI, B. S 1 

CRIST, M. 1 

CUNHA, Eurico. 1 

CUNHA, Murilo Bastos 1 

DELA COLETA, José Augusto; DELA COLETA, Marília Ferreira 1 

DELGADO TORRES, Nora Alícia 1 

DENISON, D. R. 1 

DIAS, E. J. W. 1 

EISENHARDT, K. 1 

FARIAS FILHO, Milton Cordeiro. 1 

FIGUEIREDO, Nice. 1 

FINEGAN, J. E. 1 

FLEURY, Maria Tereza Leme. 2 

GUIMARÃES, T. A. 1 

HOFSTEDE, G. 1 

INOJOSE, Rosa M.; FARRAN, Neide 1 

JUNQUILHO, Gelson 2 

KAUFMAN, Robert R. 1 

KILIMNIK, Zélia Miranda; SANT‟ANNA, Anderson de Souza; LUZ, 

Talita Ribeiro da 
1 

KEESING, Roger M. 1 

LEONARDO, Jefferson Marco Antonio. 1 

LIMA, Súsi M. Barcelos; ALBANO, Adriana Gaffrée Burns. 1 

MACHADO, Hilka Vier 1 

MCKINLEY, W.; SCHERER, A. 1 

MADUREIRA, César; RODRIGUES, Miguel. 1 

MANZANO, Andressa Travenssolo 1 

MARCELINO, G. F. 1 

MASCARENHAS, A. 2 

MATIAS-PEREIRA, José. 1 

MONTEIRO, Carmen Diva B.; VENTURA, Elvira Cruvinel; CRUZ, 

Patrícia Nassif da 
1 

MORAES, Anna Maris Pereira; TOMEI, Patrícia Amélia 1 

MORGAN, Gareth. 1 
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AUTORES 
QUANT. 

ARTIGOS 

MOTTA, Fernando C ALCADIPANI, R. 1 

MOTTA. Paulo R. 1 

NASSAR, Paulo. 1 

NOGUEIRA, Eros E. 1 

NOHRIA, Nitin; GROYSBERG, Boris; LEE, Linda-Eling. 1 

OHLY, Sandra; CHARLOTTE, Fritz. 1 

OLIVEIRA, A.; TAMAYO, A. 1 

OSHIRO, Sonia; CRNKOVIC, Luciana Helena; SANTOS, Fernando 

César Almada 
1 

PAES DE PAULA, Ana Paula 1 

PÉPIN, Normand. 1 

PEREIRA, L. C. B. 1 

PESTANA, Maria Cláudia,  T. T. 1 

PIMENTA, C. C. 1 

PIÑON, Lino Augusto; 1 

PIRES, José Calixto de; MACÊDO, Kátia Barbosa 1 

RIBEIRO, Rejane Maria Rosa. 1 

RODRIGUES Y RODRIGUES, Martius Vicente 1 

ROHAN, M. J. 1 

RODRIGUES, Suzana Braga; SÁ, Raquel C. Radamés. 2 

ROUSSEAU, D 1 

SAMPAIO, Maria Imaculada Cardoso  et al. 1 

SANT‟ANNA, Anderson Souza 1 

SARAIVA, Luiz Alex Silva. 1 

SCHWARTZ, S. H 6 

SHEPHERD, G.; VALENCIA, S. 1 

SMIRCICH, Linda 1 

TAMAYO, Álvaro 4 

TAVARES, Fernanda Pereira. 1 

TING, Yuan 1 

TRICE, H. M.; BEYER, J. M. 1 

VAITSMAN, J. 1 

VASCONCELOS, F. 2 

VASCONCELOS, I. 3 

WOOD JR., Thomaz. 1 

YOUNG, Brian S.; WORCHEL, Stephen; WOEHR, David J. 1 
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APÊNDICE E – Correspondência Enviada à Direção do Sistema de Bibliotecas 

 

Prezada Diretora, 

 

 De acordo com entendimentos verbais, solicito autorização para realizar pesquisa nas  

Bibliotecas do Núcleo, a fim de subsidiar minha dissertação de Mestrado Profissional do 

UFF/LATEC cujo título é: 

 

“ALINHAMENTO DE VALORES PESSOAIS E ORGANIZACIONAIS: ESTUDO DE 

CASO EM UM SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE ENSINO SUPERIOR.” 

  

 Esta pesquisa acadêmica tem como objetivo geral identificar o nível de alinhamento 

dos valores pessoais e organizacionais atuais e os organizacionais ideais, percebidos pelos 

servidores, do Sistema de Bibliotecas, a fim de contribuir com os diretores e gestores em seus 

processos gerenciais com vistas ao futuro do Sistema. 

 Este estudo pretende coletar dados, através de questionários que serão preenchidos 

pelos servidores técnico-administrativos de todos os níveis hierárquicos na presença da 

pesquisadora. 

 Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre as questões. 

 

 No aguardo da resposta, despeço-me, 

 

 Atenciosamente, 

 

Vanja Nadja Ribeiro Bastos 

Mestranda UFF/LATEC 
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APÊNDICE F – Correspondência Enviada aos Chefes das Bibliotecas do Sistema de 

Bibliotecas 

 

Prezado Colega, 

 

 De acordo com a autorização da Direção do Núcleo, informo que estarei visitando a 

Biblioteca para entrevistar os servidores técnico-administrativos, lotados nesta, utilizando 

questionários pré-estruturados com questões fechadas, que subsidiarão minha dissertação de 

mestrado profissional do UFF/LATEC cujo título é: 

 

“ALINHAMENTO DE VALORES PESSOAIS E ORGANIZACIONAIS: ESTUDO DE 

CASO EM UM SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE ENSINO SUPERIOR.” 

 

 Os questionários (Total de três) levarão no máximo 30 minutos para serem 

respondidos e serão de extrema importância para o estudo de caso que será desenvolvido para 

identificar se existe alinhamento entre os valores pessoais e organizacionais atuais e os 

organizacionais ideais, percebidos pelos servidores do Sistema de Bibliotecas, a fim de 

contribuir com os diretores e gestores em seus processos gerenciais com vistas ao futuro do 

Sistema. 

 Para que seja facilitado o acesso aos servidores, sugiro que seja(m) agendada(s) 

data(s) para que minha visita seja mais produtiva. 

 

 No aguardo da resposta, despeço-me, 

 

 Atenciosamente, 

 

Vanja Nadja Ribeiro Bastos 

Mestranda UFF/LATEC 
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APÊNDICE G – Correspondência Enviada aos Servidores das Bibliotecas do Sistema de 

Bibliotecas  

 

 Prezado Colega, 

 

 De acordo com a autorização da Direção do Núcleo de Documentação e da chefia da 

biblioteca, informo que visitarei a Biblioteca para entrevistá-lo, através de questionários pré-

estruturados com questões fechadas, que subsidiarão minha dissertação de mestrado 

profissional do UFF/LATEC cujo título é: 

 

“ALINHAMENTO DE VALORES PESSOAIS E ORGANIZACIONAIS: ESTUDO DE 

CASO EM UM SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE ENSINO SUPERIOR.” 

 

 Os questionários (Total de três) levarão no máximo 30 minutos para serem 

respondidos e serão de extrema importância para o estudo de caso que será desenvolvido para 

identificar se existe alinhamento entre os valores pessoais e organizacionais atuais e os 

organizacionais ideais do Sistema de Bibliotecas, a fim de contribuir com os diretores e 

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

 Os itens dos questionários serão escolhidos de acordo com suas crenças e valores ou 

comportamentos observados divididos em pessoais (aqueles que retratam quem você é e no 

que acredita) e organizacionais (como o Sistema funciona hoje). Será preciso apenas marcar 

um “X” nos dez principais de cada questionário. 

 Informo que todas as suas respostas serão confidenciais e que os questionários não 

necessitam de assinatura. 

 Agradeço a participação nesta pesquisa. 

 Atenciosamente, 

Vanja Nadja Ribeiro Bastos 

Mestranda UFF/LATEC 
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APÊNDICE H – Questionários  

 

PESQUISA: “ALINHAMENTO DE VALORES PESSOAIS E ORGANIZACIONAIS: 

ESTUDO DE CASO EM UM SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE UMA INSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR.” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DADOS DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Idade: __________ 

Sexo: (    ) Masculino    (    ) Feminino 

 

Escolaridade: 

(    ) 2º Grau 

(    ) 3º Grau 

(    ) Especialização / MBA 

(    ) Mestrado 

(    ) Doutorado 

(    ) Outros 

 

Nível / categoria do cargo no NDC: 

(    ) Assistente de Administração 

(    ) Auxiliar de Administração 

(    ) Bibliotecário Chefe / Gerente 

(    ) Bibliotecário Técnico 

(    ) Outros 

 

Lotação no Sistema NDC - Àrea: 

(    ) Biblioteca da área Humana 

(    ) Biblioteca das áreas Biológica, química e Ciências da Saúde 

(    ) Biblioteca da área Tecnológica 

(    ) NDC – Direção  do NDC e direção de Divisão (DBT, DDS) 

Lotação no Sistema NDC – Biblioteca (Opcional): 

____________________________________ 

 

Tempo de serviço no NDC: ____________________ 
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APÊNDICE H – QUESTIONÁRIOS 

VALORES PESSOAIS 

Quais dos valores, relacionados abaixo, mais representam quem você é - não quem você gostaria de ser - como 

age e em que acredita? Escolha os dez mais importantes e representativos. Mesmo havendo na lista mais de dez 

valores representativos para você, marque, por favor, somente os dez mais importantes. 

 

 1. Acredito que a vida é difícil   36. Sou entusiasmado na vida pessoal e profissional  

 2. Sou conselheiro   37. Sou espiritualizado  

 3. Busco o consenso   38. Sou ético  

 4. Busco qualidade de vida   39. Sou generoso  

 5. Busco satisfação pessoal e profissional plenas   40. Sou guiado por regras e normas  

 6. Busco sempre a verdade   41. Compartilho valores com minha equipe  

 7. Valorizo a missão da equipe   42. Sou inovador e criativo no trabalho  

 8. Confio nas pessoas   43. Sou íntegro  

 9. Envolvo-me com a comunidade   44. Sou intuitivo  

 10. Valorizo a estabilidade no emprego    45. Sou justo no trabalho 

 11. Expresso minhas emoções sem medo   46. Sou leal ao Sistema  

 12 Faço a diferença   47. Sou leal e alinhado a  minha equipe  

 13. Gosto de aprender   48. Sou manipulador em algumas situações a meu 

favor  

 14. Gosto de refletir antes de agir   49. Sou obediente  

 15. Gosto de ser respeitado   50. Sou comprometido com o meu trabalho  

 16. Gosto de status   51. Sou paciente  

 17. Coopero sempre com toda a equipe   52. Sou positivo e otimista  

 18. Importo-me em ser querido pela equipe   53. Sou responsável  

 19. O poder me atrai   54. Sou sincero ao expressar minhas opiniões 

 20. Preocupo-me com a imagem pessoal   55. Sou solidário  

 21. Preocupo-me com a satisfação dos usuários   56. Sou transparente em minhas atitudes 

 22.  Preocupo-me com as gerações futuras   57. Sou voltado para resultados e mudanças de 

paradigmas 

 23. Preocupo-me com a preservação do planeta   58. Tenho capacidade de perdoar 

 24. Preocupo-me com o bem estar dos meus 

colegas de equipe  

 59. Tenho dificuldade em confiar  

 25. Procuro significado para minha existência   60. Sinto-me valorizado como pessoa e como 

profissional 

 26.  Quero ser o melhor   61. Sou controlador  

 27. Saúde e segurança são importantes   62. Tenho dificuldade em delegar 

 28. Valorizo a segurança financeira   63. Tenho iniciativa 

 29. Sinto-me  inseguro em relação ao futuro   64. Tenho orgulho em pertencer a minha equipe   

 30. Formo alianças com outras equipes   65. Reavalio sempre minhas crenças e valores  

 31.  Sou acessível   66. Tenho vida equilibrada física, emocional, mental e 

espiritualmente  

 32. Sou adaptável   67. Trabalho bem em equipe  

 33. Sou bem humorado   68. Valorizo a paz interior e no ambiente de trabalho  

 34. Sou cauteloso ao expressar minhas opiniões   69. Valorizo a tradição 

 35. Sou competente e respeitado pela gerência   70. Valorizo o crescimento pessoal e profissional 
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VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS 

Quais dos valores, relacionados abaixo, mais representam, em sua opinião, como o Sistema de Bibliotecas opera 

atualmente. Escolha os dez mais importantes, marque, por favor, somente os dez mais importantes. 

 

 1. A comunicação é aberta e transparente   36. Possui líderes visionários  

 2. Valoriza a produtividade   37. Preocupa-se com a imagem do Sistema  

 3. Atua com ética   38. Preocupa-se com as necessidades físicas, 

emocionais, mentais e espirituais dos servidores  

 4. Busca a eficiência operacional e no 

atendimento aos usuários  

 39. Procura aproveitar todo o potencial dos servidores  

 5. Busca a estabilidade no cargo   40.  Preocupa-se com o futuro do Sistema  

 6. Busca o comprometimento e envolvimento 

dos servidores  

 41. Reconhece que os servidores são recursos para o 

cumprimento da missão do Sistema  

 7.  Busca o consenso   42. Sua missão é reconhecida pelos servidores  

 8. Busca sempre compartilhar valores   43. Valoriza a autonomia dos servidores  

 9. Busca status e prestígio   44. Valoriza a camaradagem entre as equipes  

 10. Confia nos servidores   45. Possui hierarquia rígida  

 11. Conhece e divulga aos pares sua missão e 

valores  

 46. Existem falhas de integração e comunicação do 

Sistema  

 12. Possui planejamento estratégico com visão 

de futuro e sustentabilidade  

 47. Valoriza a justiça  

 13. Estimula os servidores a terem consciência 

ecológica  

 48. Valoriza a obediência  

 14. Mantém o controle por meio de estruturas 

hierárquicas rígidas  

 49. Valoriza a qualidade  

 15. Controla a informação   50. Valoriza a responsabilidade, autonomia  e atuação 

nas unidades acadêmicas dos servidores  

 16. Cultiva a burocracia   51. Preocupa-se com as finanças da Instituição  

 17. É inflexível   52. Valoriza a tradição  

 18. É centralizador   53. Valoriza parcerias com as Unidades Acadêmicas e 

outros setores da Instituição  

 19. É controlador   54. Valoriza as regras e normas  

 20. Preocupa-se em satisfazer as necessidades 

dos usuários prioritariamente  

 55. Valoriza o altruísmo  

 21. É socialmente responsável   56. Valoriza o ambiente de trabalho harmônico  

 22. Valoriza a renovação e inovação dos 

processos  

 57. Preocupa-se em receber apoio e respeito da 

comunidade acadêmica e da sociedade  

 23. Estimula a confiança e a integração de 

equipes  

 58. Valoriza o desenvolvimento de carreiras dos 

servidores  

 24. Valoriza a realização plena dos servidores  59. É leal às pessoas  

 25. Estimula a criatividade dos servidores   60. Valoriza o trabalho em equipe 

 26. Estimula a meritocracia   61. Valoriza o treinamento e a capacitação / 

qualificação dos servidores  

 27. Estimula a solidariedade e o trabalho 

voluntário  

 62. Valoriza os servidores como recursos que dão 

visibilidade ao Sistema  

 28. Estimula os servidores a fazerem a diferença   63. Valoriza os servidores que buscam o crescimento 

pessoal e profissional  

 29. Há falta de confiança   64. Valoriza relacionamentos interpessoais 

harmoniosos  

 30. Há interesse nos bons relacionamentos   65. Valoriza o individualismo  

 31. Valoriza as competências dos servidores 

inserindo-os nos cargos compatíveis  

 66. Valoriza a personalidade dos líderes  

 32. Percebe-se compromisso em suas ações   67. Valoriza o equilíbrio trabalho / família  

 33. Possui forte identidade cultural   68. Valoriza o meio ambiente  

 34. Possui gestão paternalista e estimula 

privilégios  

 69. Valoriza a opinião dos servidores  

 35. Possui gestão conservadora   70. Valoriza as mudanças de paradigmas  
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VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS 

Quais dos valores, relacionados abaixo, mais representam, em sua opinião, os valores ideais para o Sistema de 

Bibliotecas. Escolha os dez mais importantes. 

 

 1. A comunicação é aberta e transparente  36. Valoriza a participação dos servidores nas 

decisões e planejamentos 

 2. Valoriza a diversidade  37. Valoriza a produtividade 

 3. Atua com ética  38. Valoriza a qualidade 

 4. Busca a gestão eficiente em todos os processos  39. Valoriza a consciência ecológica 

 5. Valoriza o comprometimento / envolvimento de 

todos 

 40. Valoriza a gestão por competências 

 6. Valoriza o consenso  41. Valoriza a satisfação dos  usuários 

 7. Valoriza o compartilhamento de valores  42. Valoriza a tradição e a imagem 

 8. Valoriza a sinceridade  43. Valoriza as parcerias 

 9. Conhece e divulga aos pares sua missão e valores  44. Valoriza as regras e normas 

 10. Valoriza o planejamento estratégico da Instituição  45. Valoriza o altruísmo 

 11. É conselheiro  46. Valoriza o ambiente de trabalho harmônico 

 12. É flexível  47. Valoriza o apoio que recebe da Comunidade 

Acadêmica e da Sociedade 

 13. Tem visão de futuro e sustentabilidade  48. Valoriza o desenvolvimento de carreiras  

 14. É socialmente responsável  49. Valoriza o trabalho em equipe 

 15. Está sempre renovando e inovando  50. Valoriza o treinamento e a capacitação / 

qualificação 

 16. Valoriza a confiança  51. Valoriza os servidores como pessoas 

fundamentais para a visibilidade do Sistema 

 17. Estimula a cooperação  52. Valoriza o crescimento pessoal e profissional 

 18. Valoriza a criatividade  53. Valoriza relacionamentos interpessoais 

harmoniosos 

 19. Valoriza a meritocracia  54. Valoriza o coletivismo 

 20. Estimula a solidariedade e tem projetos de 

trabalho voluntário 

 55. Valoriza o equilíbrio trabalho / família 

 21. Estimula os servidores a fazerem a diferença  56. Valoriza o meio ambiente 

 22. Possui projetos de captação de recursos 

orçamentários 

 57. Valoriza a opinião dos servidores em relação à 

missão do Sistema 

 23. Percebe-se compromisso em suas ações  58. Valoriza as mudanças de paradigmas 

 24. Possui forte identidade cultural  59. Valoriza os objetivos e metas 

 25. Valoriza líderes visionários  60. Valoriza a gestão do conhecimento 

 26. Valoriza as necessidades físicas, emocionais, 

mentais e espirituais  

 61. Valoriza a gestão por resultados 

 27. Valoriza  o potencial dos servidores  62. Valoriza a confiança 

 28. Reconhece e valoriza o desempenho  63. Valoriza a competitividade 

 29. Reconhece que os servidores são importantes para 

o cumprimento da missão do Sistema 

 64. Valoriza a generosidade 

 30. Sua missão é conhecida pelos servidores  65. Valoriza a realização plena dos servidores 

 31. Valoriza a competência  66. Valoriza o foco descrito na missão 

 32. Valoriza a integridade dos líderes  67. Valoriza o planejamento estratégico 

 33. Faz parcerias com Setores da Instituição, clientes 

e fornecedores 

 68. Valoriza a perspectiva a longo prazo 

 34. Valoriza a integração do Sistema  69. Valoriza o crescimento organizacional 

 35. Valoriza a justiça  70. Valoriza a responsabilidade e autonomia dos 

servidores 
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APÊNDICE I – Quadros dos Valores Pessoais, Organizacionais Atuais e Organizacionais 

Ideais dos Servidores por Nível de Consciência (Visão dos Servidores) 

 

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA VALORES PESSOAIS 

7  SERVIÇO / SOCIAL Sou entusiasmado na vida pessoal e profissional; sou ético; sou 

intuitivo, sou conselheiro; sou voltado para resultados e mudanças de 

paradigmas; preocupo-me com as gerações futuras; gosto de refletir 

antes de agir; sou paciente; preocupo-me com a preservação do 

planeta; preocupo-me com o bem estar dos meus colegas de equipe. 

6  FAZER A DIFERENÇA / 

COMUNIDADE 

Sou acessível; busco sempre a verdade; sou solidário; valorizo o 

crescimento pessoal e profissional; tenho vida equilibrada física, 

emocional, mental e espiritualmente; faço a diferença; envolvo-me com 

a comunidade; sou espiritualizado; coopero sempre com toda equipe; 

formo alianças com outras equipes. 

5 SIGNIFICADO / COESÃO 

INTERNA 

Sou bem humorado; sou inovador e criativo no trabalho; gosto de 

aprender; trabalho bem em equipe; sou sincero ao expressar minhas 

opiniões; preocupo-me com a satisfação dos usuários; busco satisfação 

pessoal e profissional plenas; procuro significado para minha 

existência; valorizo a missão da equipe; sou comprometido com meu 

trabalho. 

4  TRANSFORMAÇÃO Confio nas pessoas; sou transparente em minhas atitudes; expresso 

minhas emoções sem medo; busco qualidade de vida; sou íntegro; 

reavalio sempre minhas crenças e valores; sou responsável; importo-

me em ser querido pela equipe; gosto de ser respeitado; tenho orgulho 

de pertencer a minha equipe. 

3  AUTO-ESTIMA Sinto-me valorizado como pessoa e como profissional; sou competente 

e respeitado pela gerência; o poder me atrai; tenho dificuldade em 

confiar; valorizo a paz interior e no ambiente de trabalho; gosto de 

status; preocupo-me com a imagem pessoal; quero ser o melhor; sou 

adaptável; tenho iniciativa. 

2  RELACIONAMENTO Sou positivo e otimista; sou leal ao Sistema; busco o consenso; sou 

generoso; sou obediente; sou cauteloso ao expressar minhas opiniões; 

sou leal e alinhado a minha equipe; sou justo no trabalho; tenho 

capacidade de perdoar; compartilho valores com minha equipe. 

1  SOBREVIVÊNCIA Acredito que a vida é difícil; saúde e segurança são importantes; 

valorizo a segurança financeira; sinto-me inseguro em relação ao 

futuro; sou guiado por regras e normas; sou controlador; tenho 

dificuldade em delegar; valorizo a estabilidade no emprego; valorizo a 

tradição; sou manipulador em algumas situações ao meu favor. 

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS 

7  SOCIEDADE Estimula os servidores a terem consciência ecológica; atua com ética; 

valoriza a justiça; valoriza o altruísmo; preocupa-se em receber apoio e 

respeito da comunidade acadêmica e da sociedade; percebe-se 

compromisso em suas ações; é socialmente responsável; estimula a 

solidariedade e o trabalho voluntário; valoriza o meio ambiente; possui 

planejamento estratégico com visão de futuro e sustentabilidade. 

6  COMUNIDADE Valoriza parcerias com as Unidades Acadêmicas e outros Setores da 

Instituição; busca eficiência operacional e no atendimento aos usuários; 

valoriza a responsabilidade, autonomia e atuação nas Unidades 

Acadêmicas dos servidores; valoriza os servidores que buscam o 

crescimento pessoal e profissional; preocupa-se com as necessidades 

físicas, emocionais, mentais e espirituais dos servidores; valoriza o 

desenvolvimento de carreira dos servidores; valoriza o treinamento e a 

capacitação/qualificação dos servidores; valoriza as competências dos 

servidores inserindo-os nos cargos compatíveis; preocupa-se em 

satisfazer as necessidades dos usuários prioritáriamente; valoriza o 

trabalho em equipe. 
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NÍVEL DE CONSCIÊNCIA VALORES ORGANIZACIONAIS ATUAIS 

5  ORGANIZAÇÃO Preocupa-se com a imagem do Sistema; valoriza a produtividade; a 

comunicação é aberta e transparente; estimula a confiança e a 

integração de equipes; estimula a criatividade dos servidores; valoriza a 

renovação e inovação dos processos; conhece e divulga aos pares sua 

missão e valores; valoriza os servidores como recursos que dão 

visibilidade ao Sistema; valoriza o ambiente de trabalho harmônico. 

4  TRANSFORMAÇÃO Busca o consenso; valoriza a autonomia dos servidores; sua missão é 

reconhecida pelos servidores; busca o comprometimento e o 

envolvimento dos servidores; confia nos servidores; valoriza a 

realização plena dos servidores; estimula a meritocracia; valoriza a 

opinião dos servidores; possui forte identidade cultural; busca sempre 

compartilhar valores. 

3  AUTO-ESTIMA Mantém o controle por meio de estruturas hirárquicas rígidas; cultiva a 

burocracia; valoriza a qualidade; possui líderes visionários; busca 

status e prestígio; possui gestão paternalista e estimula privilégios; 

procura aproveitar todo o potencial dos servidores; valoriza as 

mudanças de paradigmas; estimula os servidores a fazerem a diferença; 

valoriza o individualismo. 

2  RELACIONAMENTO Há interesse nos bons relacionamentos; valoriza o equilíbrio 

trabalho/família; valoriza a personalidade dos líderes; valoriza 

relacionamentos interpessoais harmoniosos; reconhece que os 

servidores são recursos para o cumprimento da missão do Sistema; 

possui hierarquia rígida; valoriza a camaradagem entre as equipes; é 

leal às pessoas; valoriza a obediência; é centralizador.  

1  SOBREVIVÊNCIA Preocupa-se com as finanças da Instituição; controla a informação; 

preocupa-se com o futuro do Sistema; é controlador; valoriza a 

tradição; valoriza regras e normas; possui gestão conservadora; busca a 

estabilidade no cargo; é inflexível; existem falhas de integração e 

comunicação do Sistema; há falta de confiança. 

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS 

7  SOCIEDADE Valoriza a consciência ecológica; atua com ética; valoriza o meio 

ambiente; valoriza a justiça, valoriza o altruísmo; valoriza o apoio que 

recebe da comunidade acadêmica e da sociedade; valoriza a gestão por 

resultados; é socialmente responsável; estimula a solidariedade e tem 

projetos de trabalho voluntário; tem visão de futuro e sustentabilidade. 

 6  COMUNIDADE Faz parcerias com os Setores da Instituição, clientes e fornecedores; 

busca a gestão eficiente em todos os processos; valoriza a 

responsabilidade e autonomia dos servidores; valoriza o crescimento 

pessoal e profissional; valoriza as necessidades físicas, emocionais, 

mentais e espirituais; valoriza o desenvolvimento de carreiras; valoriza 

o treinamento e a capacitação/qualificação; valoriza a gestão por 

competências; valoriza a satisfação dos usuários; é conselheiro. 

5  ORGANIZAÇÃO A comunicação é aberta e transparente; valoriza o ambiente de trabalho 

harmônico; valoriza a integração do Sistema; valoriza a produtividade; 

valoriza a gestão do conhecimento; valoriza a criatividade; está sempre 

renovando e inovando; sua missão é conhecida pelos servidores; 

valoriza os servidores como pessoas fundamentais para a visibilidade 

do Sistema; valoriza a confiança. 

4  TRANSFORMAÇÃO Valoriza o consenso; valoriza a generosidade; valoriza a opinião dos 

servidores em relação à missão do Sistema; valoriza o 

comprometimento/envolvimento de todos; valoriza a sinceridade; 

valoriza a realização plena dos servidores; valoriza a meritocracia; 

valoriza o trabalho em equipe; possui forte identidade cultural; valoriza 

o compartilhamento de valores. 
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NÍVEL DE CONSCIÊNCIA VALORES ORGANIZACIONAIS IDEAIS 

3  AUTO-ESTIMA Valoriza o crescimento organizacional; valoriza a competência; 

valoriza a qualidade; valoriza líderes visionários; valoriza a 

participação dos servidores nas decisões e planejamentos; valoriza o 

foco descrito na missão; valoriza o potencial dos servidores; valoriza as 

mudanças de paradigmas; estimula os servidores a fazerem a diferença; 

valoriza o coletivismo. 

2  RELACIONAMENTO Valoriza o equilíbrio trabalho/família; valoriza a integridade dos 

líderes; valoriza relacionamentos interpessoais harmoniosos; reconhece 

que os servidores são importantes para o cumprimento da missão do 

Sistema; valoriza o planejamento estratégico da Instituição; reconhece 

e valoriza o desempenho; percebe-se compromisso em suas ações; 

conhece e divulga aos pares sua missão e valores; estimula a 

cooperação. 

1  SOBREVIVÊNCIA Possui projetos de captação de recursos orçamentários; valoriza o 

planejamento estratégico; valoriza regras e normas; valoriza a tradição 

e a imagem; é flexível; valoriza os objetivos e metas; valoriza a 

competitividade; valoriza as parcerias; valoriza a diversidade; valoriza 

a perspectiva a longo prazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


