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RESUMO 
 

A presente dissertação apresenta um estudo no campo do comportamento organizacional 

sobre valores individuais e desempenho auto-reportado de médias lideranças. O objetivo 

principal deste trabalho foi identificar as prioridades axiológicas, nomeadamente a 

hierarquização dos valores conforme as prioridades pessoais de médias lideranças e relacioná-

las ao desempenho profissional se utilizando de metodologia exploratória e descritiva, por 

meio de um levantamento ou survey, dimensionado com os questionários “SVS de valores 

individuais” e “Desempenho auto-reportado”, ambos em escala likert e com lógica dedutiva. 

Foi realizado um censo com os indivíduos que ocupam cargos de médias lideranças em uma 

indústria de alimentos do estado do Ceará. Os dados foram coletados por meio eletrônico e 

analisados pelo software SPSS com estatística descritiva e fatorial. Os resultados das 

prioridades axiológicas apontaram para os tipos motivacionais Benevolência associado com 

Conformidade, e para aqueles com melhor desempenho auto-reportado a combinação se deu 

diferente: Benevolência associado com Autodeterminação. O objetivo geral do trabalho foi 

atingido porque as prioridades axiológicas das médias lideranças foram identificadas e 

relacionadas ao desempenho profissional, verificando quais os tipos motivacionais estão no 

topo de quem tem melhor desempenho auto-reportado. O trabalho trouxe novas contribuições 

na área do comportamento organizacional, em especial no que tange à gestão empresarial, à 

importância das médias lideranças no contexto da liderança organizacional, à compreensão 

dos seus valores, performance e, conseqüentemente, motivações. 

 

Palavras-chaves: valores individuais, médias lideranças e desempenho auto-reportado. 

 

,  
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ABSTRACT 
 

This thesis presents a study in the field of organizational behavior and on individual values 

and self-reported performance of intermediate leaders. The main objective of this study was to 

identify priorities values, specially the hierarchy of values according to the personal priorities 

of intermediate leaders and link them to job performance using exploratory and descriptive 

methodology, through a survey, scaled with questionnaires "SVS individual values" and "self-

reported performance," both in Likert scale and deductive logic. It was made a census with 

individuals in positions of intermediate leadership in a medium-sized food industry in the 

state of Ceará. Data were collected electronically and analyzed by SPSS software, using 

descriptive statistics and factorial. The results pointed to the priorities values of motivational 

types Benevolence associated with Compliance, and those with better self-reported 

performance had a different result: Bnevolence associated with Self-determination. The 

overall objective was achieved because the priorities values were identified in the 

intermediate leadership and they were related to professional performance, checking which 

values are on top of those leaders with better self-reported performance. This work brought 

new contributions in the area of organizational behavior, particularly with organizational 

management, the importance of the intermediate leaders in the context of organizational 

leadership, understanding  their values, performance, and consequently motivations.  

Keywords: individual values, intermediate leadership and self-reported performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

Valores são construtos que têm sido estudados em diferentes abordagens: valores 

organizacionais, valores do trabalho e valores individuais, dependendo do escopo, objeto e 

objetivos da pesquisa. Valores podem predizer o comportamento dos indivíduos, o que os 

torna um dos focos de interesse nos estudos do comportamento organizacional. 

O construto da Liderança traduz o comportamento humano presente em grande parte 

das atividades organizacionais, tais como na gestão de equipes, de processos, nas atividades, 

na busca por resultados, na tomada de decisão, ou na influência das pessoas. 

Desempenho é um construto no meio acadêmico e uma ferramenta de gestão nas 

empresas. Algumas vezes avaliando o resultado organizacional, outras significando o 

desenvolvimento individual, bem como o crescimento do negócio e da empresa.  

O atual estudo busca identificar e descrever uma eventual relação entre os valores, 

liderança e desempenho por meio da identificação dos valores prioritários em líderes de nível 

intermediário, ou médias lideranças e a auto-percepção de desempenho. Em um segundo 

momento busca identificar como esses valores prioritários se relacionam com os melhores 

desempenhos auto-reportados.  

As características das relações de liderança nos anos 2000 permitem um exame 

adequado do desenvolvimento das lideranças (AVOLIO; WALUMBWA; WEBER, 2009). 

Isso porque os gestores intermediários que representam as médias lideranças nas organizações 

estão em contato direto com os subordinados, onde assumem uma posição de ligação/elo entre 

as orientações dos gestores hierarquicamente acima e o trabalho que deve ser 

coordenado/conduzido junto aos liderados. Esse desenho de liderança intermediária tem sido 

cada vez mais exigido em organizações desse período e se faz presente também na 

organização objeto de estudo deste trabalho. 

Essa proximidade e interlocução hierárquica bem como a cobrança sobre desempenho 

do corpo operacional sob responsabilidade desses líderes, cumprimento das metas, 

distribuição e cobrança de metas, colocam o líder intermediário no foco da atenção nas 

empresas que se preparam estrategicamente para sucessão, já que eles podem eventualmente 

serem requisitados para substituir líderes atuais em outros escalões e também porque sua 

influência na equipe deve ser fonte de resultados melhores e mais céleres. Compreender, 

predizer, e desenvolver o comportamento desses líderes é desafiador para as empresas que 

percebem essa estratégia como forma de conseguir os objetivos organizacionais no que tange 

a essa busca e solução de problema. Por meio do estudo dos valores é possível se apropriar ou 
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tentar predizer o comportamento das lideranças no que tange a sua adequação ao desempenho 

almejado e à adequação aos propósitos organizacionais. 

Ao se identificar os valores e o desempenho individual, pode-se verificar quais valores 

postos como prioritários para esses líderes se relacionam com melhores desempenhos 

individuais. Por outro lado, é interessante observar se líderes que se percebem como agentes 

de desempenho mais alto, tem também valores prioritários semelhantes.  

Como pesquisador do tema e um dos líderes intermediários da organização escopo do 

estudo, observei similaridades e diferenças em valores desses líderes que possivelmente 

podem interferir no seu comportamento de liderança, bem como na sua ação grupal, o que me 

levou a questionar quais os valores pessoais poderiam servir de inspiração para aqueles que 

tem os melhores desempenhos e se aqueles líderes teriam valores prioritários semelhantes. 

Certamente, a partir da experiência de gestor na organização pesquisada, vi que seria útil para 

a melhoria das relações de liderança e desenvolvimento de equipe, bem como para a eficácia 

organizacional se dispor dessas informações. Ademais, pode-se supor que saber dos valores 

prioritários do primeiro nível de liderança, relacionando essa informação com o mais alto 

desempenho individual percebido, poderia tanto orientar a seleção interna de líderes, como 

auxiliar no treinamento e desenvolvimento de gestores.  

Ao se compreender valores em lideranças, a confiança nas relações pode ser afetada 

positivamente, levando a um equilíbrio das relações de poder, melhorando o relacionamento 

entre líderes e liderados (TEIXEIRA; MONTEIRO, 2008). Outro aspecto de benéfico do 

trabalho pode-se traduzir nos programas de sucessão e carreira e, quiçá, no âmbito da 

estratégia, do estímulo à assimilação de valores percebidos como estratégicos, tanto para a 

organização quanto para as lideranças. 

Há trabalhos que relacionam os valores individuais com o desempenho 

empresarial/econômico, como em Tinoco et al. (2010), no entanto, conforme Teixeira e 

Monteiro (2008) há pouco conhecimento sobre as relações entre valores individuais e o 

desempenho. Relacionar os valores prioritários com o desempenho pode abrir caminhos para 

novos estudos, inclusive na organização pesquisada, a qual já se encontra em estágios/ciclos 

da avaliação de desempenho, estimulando a auto-avaliação e fomentando informações para 

projetos voltados ao conhecimento dos valores dos seus membros. 

Estabeleceram-se os seguintes objetivos norteadores deste trabalho: objetivo geral – 

identificar as prioridades axiológicas das médias lideranças e relacioná-las com o desempenho 

profissional. O objetivo geral foi desmembrado nos seguintes objetivos específicos: a) 

identificar os valores individuais prioritários das médias lideranças; b) mapear o desempenho 
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auto-reportado dessas lideranças; c) verificar as prioridades axiológicas das médias lideranças 

líderes com melhor desempenho auto-reportado; e d) comparar o grupo com melhor 

desempenho auto-reportado com o grupo total das médias lideranças pesquisadas. 

Duas hipóteses foram estabelecidas: a) o tipo motivacional Poder deve estar em no 

topo como escolha prioritária das médias lideranças; b) Realização é o tipo motivacional 

prioritário das médias lideranças com melhor desempenho auto-reportado. 

Para o desenvolvimento deste estudo o referencial teórico foi organizado/estruturado 

conforme relatado a seguir: após a introdução, aborda-se a cultura no âmbito organizacional, 

entendendo que ela participa e influencia comportamentos, tem relações com a gestão, 

liderança, e possui valores em seu conceito. Um dos interesses nas pesquisas sobre cultura em 

ciências sociais, sobretudo administração e psicologia organizacional, tem se focado bastante 

em aspectos subjetivos do construto, dentre os quais os valores culturais que, estudado como 

um dos preditores do comportamento humano, tem mostrado correlação com liderança 

(TORRES; DESSEN, 2008). Entender a cultura e sua abrangência organizacional pode 

reforçar pesquisas sobre valores em ambientes empresariais como no atualmente 

pesquisado,no qual médias lideranças, estão influenciando e sendo influenciados pela cultura. 

 Em seguida aborda-se liderança por meio de estudos e enfoques na área, culminando 

com a categoria da população pesquisada: a liderança em nível intermediário, ou média 

liderança, a qual tem o papel de transmitir cultura, disseminar valores e atitudes, fazendo o 

intercâmbio entre os escalões hierárquicos, já que ela não apenas repassa o que vem de 

escalões superiores, mas também leva as impressões dos funcionários aos níveis de decisão 

estratégica, alterando assim a visão tradicional de que são apenas burocráticos, controladores, 

com trabalhos de supervisão e filtro do que sai do topo para a base (DIAS; LOPES; 

PARREIRA, 2011).  

Após a abordagem sobre liderança e cultura, adentra-se nos temas relacionados aos 

valores, versando um breve histórico sobre os estudos das prioridades axiológicas ou da 

hierarquia de prioridades nas escolhas dos valores. Leva-se em conta que o desenvolvimento 

do estudo filosófico dos valores se deu na primeira metade do século XX, quando o filósofo 

Immanuel Kant propôs rompimento com o viés metafísico clássico de Platão, o qual havia 

introduzido a metafísica e formulado a teoria das idéias, já considerada uma teoria de valores 

porque nela eram ressaltados o bem, a ética e a estética. Kant (2006) propôs um novo foco 

sobre a idéia e sentido do valor, o qual sai do ser transcendente, do cosmos, e passa a habitar 

as esferas do consciente humano; a consciência moral do ser tem, portanto, o domínio sobre 

valores éticos (HESSEN, 1980). Outros pensadores são comentados como Max Scheler, 
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considerado pai da axiologia, Friedrich Nietzsche que buscou valorar os valores, a 

contribuição e crítica de Freud, Karl Marx e muitos outros pensadores que tanto enriqueceram 

e fizeram um alicerce importante para o construto do valor, não mais estudado como senso 

comum, pois o desenvolvimento dessas teorias axiológicas podem ser revisitadas sempre que 

necessário para fundamentar as pesquisas e propor novas teorias. 

 Teorias desenvolvidas sobre valores que foram antecedentes ou precursoras da teoria 

de Schwartz são também introduzidas e comentadas, entre elas as teorias iniciais sobre 

valores individuais de Alexander Shand (1896, 1914 apud ROHAN, 2000), Eduard Spranger 

(1928 apud ROHAN, 2000), os trabalhos de Philip Ewart Vernon e Gordon William Allport 

(1931 apud HORLEY, 2012), Charles Morris (1956), Florence Kluckhohn e Fred Strodtbeck 

(1961 apud HILLS, 2000 e Geert Hofstede (PUGH; HICKSON, 2004; TORRES; ALLEN, 

2009; TORRES; PEREZ-NEBRA, 2007), finalizando esse apanhado teórico com Milton 

Rokeach  (1979). Embora esses autores tenham desenvolvido teorias com métodos científicos, 

algumas críticas surgem em decorrência da forma como os valores foram definidos, conforme 

fala Rohan (2000), com características de intuição, inconsistência (HORLEY, 2012) e 

esquecimento de valores que poderiam ser acrescentados com maior probabilidade na 

validação dos dados e carência de mínima alteração para utilização em culturas diferenciadas. 

Nesse sentido, essas teorias são necessárias para introduzir e fundamentar o tema dos valores 

que posteriormente será abordado a partir de descrição específica no âmbito da organização 

pesquisada e relacionada com categorias organizacionais atuais, a exemplo do desempenho no 

trabalho e o comportamento organizacional. 

 Abordam-se, portanto, os valores nos aspectos organizacionais e do trabalho 

alicerçando o estudo sobre o construto, no entanto, focou-se na teoria desenvolvida por 

Schwartz com os valores individuais, aos quais as pessoas atribuem uma escala hierárquica, 

dando prioridades a determinados valores. Tais valores vão guiando as motivações humanas 

com forte influência daqueles que estão mais bem posicionados em uma denominada 

prioridade axiológica. Os valores, conforme considerados para o atual estudo,se distribuem 

em dez tipos motivacionais: Autodeterminação, Benevolência, Conformidade, Estimulação, 

Hedonismo, Poder, Realização, Segurança, Tradição, Universalismo (SCHWARTZ, 2005). 

Complementando o conteúdo teórico, o construto desempenho, tratado segundo a 

compreensão de Rego (2009), vê a forma de auto-reportagem do desempenho como uma 

possível forma de se analisar a performance individual e grupal nas organizações a partir da 

própria percepção e compreensão do colaborador e da equipe, comentado juntamente com 
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alguns métodos de avaliá-lo. Nessa perspectiva, no atual trabalho o desempenho será avaliado 

pelo método de auto-reportagem de Rego (2009), no qual o individuo faz julgamento do seu 

trabalho a partir da sua visão, como ele percebe seu trabalho em níveis de qualidade e eficácia 

e como percebe a avaliação sobre produtividade e eficácia que o gestor imediato e colegas de 

trabalho fazem dele. No campo de estudo sobre valores, foi relatado que os valores 

individuais relacionados aos tipos motivacionais descritos por Schwartz (2005) podem 

predizer comportamentos e estes são precursores da ação, das atitudes no trabalho e, 

conseqüentemente, de resultados passíveis de avaliação, o que poderia se tentar verificar uma 

avaliação de desempenho auto-reportada correlacionada com os valores individuais 

prioritários. 

O método utilizado foi uma pesquisa exploratório-descritiva, realizada por meio da 

aplicação de uma survey, com lógica dedutiva. A pesquisa é do tipo censo, já que a população 

corresponde a todos os indivíduos lotados na administração central de uma indústria de 

alimentos com cargos de médias lideranças (coordenadores e supervisores). A survey foi 

composta da escala simplificada do Inventário de Valores de Schwartz (SVS), traduzido e 

adaptado à cultura brasileira (TAMAYO; SCHWARTZ, 1993) contendo perguntas com 

valores relacionados aos tipos motivacionais: Autodeterminação, Estimulação, Hedonismo, 

Realização, Poder, Segurança, Conformidade, Tradição, Benevolência, Universalismo 

(SCHWARTZ, 2005) juntamente com a parte do questionário que trata do desempenho auto-

reportado (REGO, 2009). 

Os dados foram analisados pelo software SPSS com cálculos de estatística descritiva e 

fatorial, com validação tanto do questionário quanto das variáveis, os quais apresentaram 

resultados que satisfizeram aos objetivos deste trabalho, mostrando a escala hierárquica dos 

valores individuais tanto da amostra geral das médias lideranças quanto daquelas que tiveram 

o melhor desempenho auto-reportado, verificando hipóteses sobre as relações entre os tipos 

motivacionais e seus valores com o desempenho, e sugestões para discussões sobre o tema e 

pesquisas futuras. 

 

 

 

 



16 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Cultura 

Este capítulo aborda a cultura no âmbito organizacional, pressupondo sua relação e 

influência no comportamento, sua relação com a gestão e liderança. O conceito de cultura tem 

relação com o conceito de valor, que é objeto da atual pesquisa. Um dos interesses nas 

pesquisas sobre cultura em ciências sociais, sobretudo Administração e Psicologia 

Organizacional, tem sido os aspectos subjetivos do construto, dentre os quais os valores 

culturais que, estudados como um dos preditores do comportamento humano apresenta 

correlação com liderança (TORRES; DESSEN, 2008). Entender a cultura e sua abrangência 

organizacional pode reforçar pesquisas sobre valores em ambientes empresariais nos quais os 

sujeitos a serempesquisados, as médias lideranças, estão influenciando e sendo influenciados 

pela cultura, especialmente a cultura da organização na qual se inserem. 

A cultura já foi relacionada ao nível de educação, de conhecimento, e de estudo de 

uma pessoa. A palavra cultura vem do latim “colere” que significa cultivar e já foi utilizada 

pelos pensadores da antiguidade como referência ao refinamento pessoal. O cultivo da alma 

seria ter sofisticação, uma educação elaborada, superior. Cultura também é relacionada com 

manifestações artísticas, tais como o teatro, a música, a pintura e com os meios de 

comunicação de massa, como o cinema, o rádio e a televisão, bem como com manifestações 

populares, festas tradicionais, crenças, folclore, vestimenta, culinária e idioma (SANTOS, 

2006). 

Os homens se dividiram em grupos e se espalharam pelo globo vivenciando histórias 

próprias, alguns com certo isolamento, o que propiciou o aparecimento de diferentes culturas, 

como resultado da história de cada sociedade que se formou. Nessa perspectiva de 

compreensão de diferentes culturas faz-se necessário se levar em conta uma diversidade de 

países, nações, sociedade e grupos que interagem entre si, trocando conhecimento, 

informações, influência, com disputas de poder e dominância (SANTOS, 2006). As histórias 

contadas sobre as nações, as instituições culturais, as imagens e símbolos presentes na 

memória, são fatores que desenvolvem o sentimento de grupo, de identidade nacional que une 

os indivíduos em um território, país (TORRES; DESSEN, 2008). 

Na cultura tudo é relativo, não se pode afirmar sobre superioridade ou inferioridade de 

uma cultura sobre a outra por aspectos culturais absolutos, embora haja uma relação desigual 

de poder entre os grupos humanos. A cultura é dinâmica, por meio do seu entendimento, pode 

se compreender os processos de mudança pelos quais passa determinado grupo social, dado 
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que ela é um produto coletivo construído e desenvolvido na história da vida humana. Ela 

sempre remete à história de determinado grupo ou sociedade e não pode ser considerada como 

um sistema fechado. No caso da sociedade brasileira, formada por imigrantes de diferentes 

origens, com diversidade cultural acentuada dentro do território nacional, pode se considerar 

que há uma cultura complexa, rica de características, também influenciadas pelos níveis de 

escolaridade, religião, região (campo ou cidade) e faixa etária (SANTOS, 2006). 

Segundo Braga (2001) a cultura brasileira passou por três fases: a colonial, desde 1500 

até 1750; seguida pela fase da cultura de transição, entre os anos de 1750 a 1930 e, desde 

1930 até o presente a cultura nacional. No inicio era predominante ainda o viés português, a 

dicotomia entre as línguas Tupi e diversas outras, como a língua portuguesa, além do 

confronto entre a religião católica e as religiões tribais e africanas. No período de transição há 

a formação da classe burguesa brasileira com suas bases na mineração e no comércio. Os 

principais postos para se formar seriam em advocacia e medicina. O forte preconceito colonial 

ainda era presente e o país buscava uma identidade nacional. 

Torres e Dessen (2008) falam de uma cultura que se tornou heterogênea, podendo ser 

dividida em subculturas, tais como a caipira, a cabocla, a sertaneja, a gaúcha e a crioula, com 

predominância de valores culturais coletivistas, com valorização das diferenças e respeito à 

hierarquia. Hoje há uma identidade cultural que cresceu com o desenvolvimento do 

capitalismo e da expressão da cultura de massas, difundida por meio da comunicação 

televisiva, rádio, jornal e cinema (BRAGA, 2001). 

Ao se trabalhar no âmbito organizacional, bem como, ao se pesquisar nessa realidade, 

deve-se sair do sentido mais amplo e se adentrar na cultura continua presente nas atividades e 

nas relações dos membros das organizações, entre organizações, entre organizações e o meio 

externo: governo, sociedade, acionistas, e clientes. Dessa forma, a cultura passa do âmbito 

global, nacional, para o organizacional.  

Cultura tem tradição de estudos na área de antropologia, mas foi inserida nos estudos 

organizacionais de forma ampla a partir da década de 1980 (FERREIRA; ASSMAR, 1999). 

Neste período, foi pesquisada por antropólogos e sociólogos para verificar crenças, valores e 

comportamento humano que diferenciavam uma sociedade de outra, bem como suas 

organizações. O trabalho de Hofstede (HOFSTEDE, 2011; PUGH; HICKSON, 2004) foi 

além, mostrando diferenças e similaridades em trabalhadores de várias partes do mundo, o 

que trouxe grande contribuição para o conhecimento de como que a cultura nacional 

influencia sobremaneira a cultura organizacional (BARRETO et al., 2013; FRENCH et al., 

2011). Entender a cultura é uma forma de entender a si mesmo, de entender o que está por trás 
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das próprias motivações, do sentimento de pertencimento a determinados grupos aos quais se 

pertence ou pelo menos se deseja fazer parte (SCHEIN, 2009). Entender a cultura 

organizacional é ao mesmo tempo entende-la em seu âmbito nacional e organizacional 

específico (TUPINAMBÁ, 1999). 

Cultura significa conhecimentos adquiridos com a participação das pessoas 

envolvendo crenças, costumes e valores de um grupo (BRAGA, 2001). Conforme Schein 

(2009, p.16) “[...] podemos pensar a cultura como a aprendizagem acumulada e compartilhada 

por determinado grupo, cobrindo os elementos comportamentais, emocionais e cognitivos do 

funcionamento psicológico de seus membros”. A cultura tem dois aspectos para ser 

compreendida: o primeiro voltado à realidade da sociedade como um todo, como ela se 

organiza, e o segundo ao lado dos aspectos mais específicos como o mundo das idéias e 

conhecimentos de determinado grupo social e como ele se expressa (SANTOS, 2006), como 

por exemplo uma organização. 

Schein (2009) enfatiza que a cultura pode ser entendida também como uma história 

compartilhada por um grupo, onde há forças influenciadoras provenientes da extensão onde 

ela está presente, da estabilidade compartilhada entre os membros do grupo, da profundidade, 

da intensidade emocional com a qual os membros vivenciaram e compartilharam suas 

experiências e, finalmente, da padronização presente nos rituais, clima e valores 

compartilhados pelo grupo. Muitas vezes as pessoas mudam em um grupo ou organização, 

mas a cultura fica, permanece, se perpetua com novos membros. 

A cultura como inserida no âmbito dos grupos e das organizações tem tido maior 

atenção nos estudos desenvolvidos no início do século XXI porque se percebeu sua 

importância na área dos negócios e comportamento organizacional, com impactos tanto 

positivos quanto negativos no desempenho das empresas (FRENCH et al., 2011). O 

desenvolvimento das empresas japonesas nos anos 1980, creditado pela idéia de que os 

trabalhadores, imbuídos pelos valores e filosofia da organização, eram mais produtivos e por 

isso se explicava seu crescimento, foi um dos fatores que também motivou, nesse período, o 

estudo sobre a cultura organizacional, pois ao compartilhar suas prioridades básicas e sua 

cultura com os indivíduos, as empresas estariam rumo ao crescimento econômico-financeiro 

(FERREIRA; ASSMAR, 2005; FREITAS, 2008). 

Para Schein (2009), da mesma forma que a personalidade e o caráter servem de guia 

ao comportamento humano, a cultura assume esse papel guiando comportamentos grupais por 
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meio de normas assimiladas e compartilhadas pelo grupo. Com características similares às 

que são atribuídas às pessoas, as organizações também podem ser consideradas rígidas, 

inovadoras, conservadoras, amigas, calorosas, nas quais tais características podem predizer e 

dirigir o comportamento dos funcionários que nelas trabalham. Robbins (2009) afirma que a 

cultura organizacional é descritiva, pois é a representação da percepção que as pessoas têm 

em comum na organização. Nesse sentido, vê-se que o conceito de cultura organizacional é 

determinado por diferentes ênfases teóricas, influenciado pela história, estruturas sociais, e 

experiências vivenciadas. As organizações tem aspectos culturais distintos como normas, 

valores, cerimônias que podem modificar o comportamento de seus membros, dos seus 

líderes, e seus empregados tem sentimento de identidade para com a organização que dá mais 

estabilidade e integração entre as pessoas e a empresa. Essa identificação modela ou orienta 

como fazer a coisa certa, aceita e aprovada pelo grupo (FERREIRA; ASSMAR, 1999). 

No que tange ao ambiente organizacional, há culturas dominantes e subculturas; a 

primeira se caracteriza pela cultura maior, que abrange toda a empresa e é comum a todos os 

departamentos, filiais, etc.; já a segunda são as culturas presentes nos pequenos nichos dentro 

da organização, como, por exemplo,uma subcultura do departamento de vendas que, embora 

possa ser específica, não destoa e faz parte de uma cultura maior que é a dominante 

(FRENCH et al., 2011; ROBBINS, 2009). 

Há também, no âmbito organizacional, culturas fortes e fracas. Nas fortes predomina 

alta influência da organização sobre o comportamento dos indivíduos, com muita 

internalização e compartilhamento das crenças e valores essenciais da empresa, o que pode 

representar ganhos na produtividade, inclusive com redução da rotatividade. Já nas culturas 

fracas a ambiguidade e indefinição não conseguem manter o grupo coeso nem promove 

aceitação intensa dos valores organizacionais (ROBBINS, 2009). A cultura forte é única e, ao 

compartilhar valores, pode: a) promover identidade corporativa; b) desenvolver 

comprometimento coletivo; c) promover estabilidade social e d) reduzir a necessidade por 

controles burocráticos (FRENCH et al., 2011). 

No entanto, não se deve analisar a cultura organizacional apenas como metafórica, por 

símbolos e significados, já que é importante se verificar a relação da organização com o meio 

externo, com suas necessidades econômicas e de competição no mercado (FERREIRA; 

ASSMAR, 1999). A cultura tem várias funções numa empresa, uma delas é delimitar as 

fronteiras entre uma organização e outra. Ela também ajuda no senso de identidade nas 
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pessoas do grupo, além de aumentar o comprometimento, dado que as pessoas assumem os 

interesses da empresa como primeiro plano em detrimento dos próprios. A cultura causa 

estabilidade social e serve como uma ferramenta de controle, por meio das convicções e 

regras implícitas, com padrões do que deve ser dito e feito e guia o comportamento e atitudes 

dos indivíduos (ROBBINS, 2009). 

A cultura organizacional começa com os valores e preceitos dos fundadores ou líderes 

da organização, com o passar do tempo, se essas premissas forem bem sucedidas, passarão 

por um processo de aprendizado e serão assimiladas pelo grupo, se tornando assim, padrão e 

guia de comportamento a quem pretende fazer parte da empresa (ROBBINS, 2009). A cultura 

organizacional transpõe todos os níveis da empresa, exercendo influência no comportamento 

dos funcionários e sendo influenciada e modificada por seus gestores (BARRETO et al., 

2013). A liderança tem um importante papel na cultura, na medida em que pode desenvolver, 

gerenciar e mudar a cultura de uma organização (FRENCH et al., 2011). 

Um dos mais referenciados pesquisadores/autores em cultura organizacional é Edgar 

Schein (2009) que desenvolveu um trabalho de pesquisa nessa área dividindo-a em três 

aspectos básicos: artefatos, valores e pressupostos básicos. O visível se caracteriza como 

artefato, tal como a estrutura predial, a forma de comunicação, a vestimenta, os documentos 

publicados, etc. Os valores se manifestam por meio das normas, regras de comportamento, 

filosofia da empresa, comportamento do indivíduo na organização. Os pressupostos básicos 

são caracterizados pelas percepções e crenças das pessoas na empresa, pela forma como 

sentem e percebem a organização. 

A repetição de determinadas crenças e valores para superar momentos críticos os quais 

garantiram sucesso para o grupo vai tornar determinados pressupostos como fundamentais à 

sobrevivência e, com a aprendizagem contínua e reforço, esses pressupostos serão arraigados 

em níveis profundos da cultura, sendo dificilmente desafiados ou propensos a mudança. Para 

o líder que deseja mudar uma cultura, é importante que ele tenha conhecimento sobre esse 

nível que, ao ser atingido na tentativa de alguma alteração pode provocar tensão, desconforto 

e ansiedade no grupo (SCHEIN, 2009). 

As pessoas lidam com problemas no meio organizacional aprendendo as formas, 

regras, internalizando valores que são passados dos funcionários mais antigos aos recém-

chegados, fazendo uma ligação entre valores e ações capazes de vencer as adversidades 

diárias (FRENCH et al., 2011). Para manter a cultura presente, muitas práticas são 
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desenvolvidas, como por exemplo, os processos seletivos, nos quais as pessoas são 

contratadas, observando-se se seus valores tem correlação com os da organização. Outra 

prática é a tentativa de socialização para ajudar os recém-chegados a se adaptar aos padrões 

da empresa. Há também o fato de os dirigentes causarem impacto com seu comportamento e 

seu discurso, servindo de modelo aos funcionários (ROBBINS, 2009).  

Como a cultura é produto de cognições compartilhadas pelo grupo e que na 

organização os valores individuais básicos são centrais na organização, daí a importância de 

se alinhar valores individuais com organizacionais para uma maior adequação do funcionário 

à empresa (BILSKY; JEHN, 2008). É importante que os líderes tenham consciência e 

conhecimento acerca da cultura na qual estão inseridos, caso contrário não terão gestão sobre 

essa cultura e sim, poderão ser gerenciados por ela (SCHEIN, 2009). 

Ainda não há estudos que comprovem exatamente como a cultura pode influenciar a 

efetividade de um líder, embora se possa afirmar que a liderança tem os seus processos 

diferenciados conforme exista variação na cultura em que está inserida. O que se aplica em 

uma determinada cultura no âmbito da liderança, pode não necessariamente se aplicar em 

outra cultura (TORRES, 2005). Um importante papel do líder é criar e gerenciar cultura, para 

isso necessita compreender a cultura com suas contribuições positivas e negativas ao grupo, 

pois se essas contribuições não proporcionarem resultados desejáveis e não promoverem o 

desenvolvimento, o líder deve destruí-la. Uma distinção entre liderança e gestão é que a 

primeira cria, modifica, destrói cultura e a segunda atua na cultura (SCHEIN, 2009). 

Torres (2005) comenta, em relação aos conceitos de liderança, que uma abordagem 

parece estar comum na maioria delas: líderes são pessoas capazes de influenciar as equipes 

em busca de metas ou resultados. No entanto, vale observar que essa influência pode até ser 

ampliada para estar presente em variadas culturas, exceto o significado que se dá pra ela, pois 

dependendo da cultura na qual a organização e os indivíduos façam parte, cada um vai 

significar de forma diferente essa influência. Para se entender o significado de liderança em 

contextos culturais diferentes se faz mister pesquisar e estudar os valores e a experiência dos 

envolvidos no processo, porque o indivíduo pode exercer cargos de gestão similares, em 

organizações com culturas diferenciadas e com valores que podem não ter similaridade. Como 

o construto de valor está presente no conceito de cultura, falar de diferenças em culturas e 

liderança implica na necessidade de se estudar se há congruência entre os tipos de liderança e 

os valores culturais onde está inserida. 
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Nas pesquisas de Schwartz (1994; 1999) ficou evidente que as estruturas dos valores 

não variam e permanecem nos domínios motivacionais segmentados pelo autor, mesmo 

quando se modificava a cultura em estudo. Já na pesquisa de Hofstede foram estipuladas 

quatro áreas de valores culturais: masculinidade x feminilidade, evitação de incertezas, 

distancia do poder, individualismo x coletivismo, orientação para curto prazo x longo prazo 

(HOFSTEDE, 2011). Mesmo com essa diferença de enfoque entre fatores motivacionais e 

valores culturais, há uma relação entre os tipos motivacionais de Schwartz e o trabalho de 

Hofstede, pois os valores se correlacionam e também se associam ao exercício da liderança 

em diferentes culturas (TORRES, 2005). 

Os estudos de Bilsky e Jehn (2008) também relacionam os valores de Schwartz com 

cultura. Os autores pesquisaram correlações e estruturas comuns entre valores e cultura e 

evidenciaram que a teoria dos valores de Schwartz se integra bem com o OCP 

(Organizational Culture Profile) ou Perfil de Cultura Organizacional, encorajando estudos 

futuros entre os dois construtos. 

Antes de adentrar no estudo sobre valores, conceitua-se liderança para facilitar assim a 

compreensão de que a cultura tem valores presentes em seu conteúdo e que os valores, 

considerados predecessores do comportamento humano, também estão presentes nos líderes, 

os quais podem atuar conforme a hierarquização que fazem dos seus valores individuais. 
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2.2. Liderança  

 Liderança pode ser compreendida como sendo a arte, ação e capacidade de educar, 

envolver, orientar e influenciar pessoas ou grupos (CAVALCANTI et al., 2009; FRENCH et 

al., 2011; MACEDO et al., 2007), modificando atitudes, crenças, mentalidade e 

comportamentos em busca de objetivos comuns e melhores resultados (MAXIMIANO, 2011; 

SPECTOR, 2010; ROBBINS, 2009). “Na era pós-moderna [...] liderar deixa de ser dominar, 

dirigir e comandar [...], planejar e controlar. Liderar passa a ser convencer e seduzir” (WOOD 

JR ; CALDAS, 2007, p.216). A liderança é um construto complexo podendo ser dividida em 

várias ramificações. Alguns autores se focam no modelo de personalidade, outros na situação, 

outros na área de atuação. Ela está na intersecção entre o líder, a situação e os seus seguidores 

(WAGNER III; HOLLENBECK, 2009). 

Há um vasto número de pesquisas e estudos sobre liderança verificando o padrão de 

comportamento dos líderes, relacionando com resultados ou desempenho da empresa 

(PICCOLO et al., 2012). No contexto organizacional, liderança está relacionada à idéia de 

que é através dela que se iniciam os processos de mudanças, que se obtém influência sob os 

funcionários, que se permite análise para tomada de decisão, que se elabora, compartilha e faz 

acontecer a estratégia planejada na empresa. No entanto, apesar da constante presença do 

tema nos estudos organizacionais, “o mundo interno dos líderes ainda é um grande enigma 

para os estudiosos” (KETS DE VRIES, 2010, p.161). Faz-se aqui uma abordagem geral sobre 

algumas teorias e pesquisas sobre esse construto, o qual compõe a temática desse trabalho na 

sua relação com valores individuais e desempenho auto-reportado. 

Algumas teorias desenvolvidas sobre liderança aborda vários aspectos, dentre elas 

pode-se citar: a teoria dos traços de personalidade (avaliação pelos traços físicos, intelectuais, 

sociais), abordagem comportamental (não é importante o que o líder é, mas o que ele faz, 

categorizados como orientados para tarefas, para pessoas, ou laissez-faire), contingencial 

(líderes utilizam várias ferramentas da administração para cada situação com que se deparam 

no ambiente), transacional (enfatizando ligações de troca entre líderes e liderados 

assemelhando-se à gestão comum, com líderes que procuram conseguir as metas estimulando 

a relação de troca com os funcionários, muitas vezes com programas de recompensas ou 

reconhecimento pelo trabalho bem realizado), transformacional carismática (líder inspira, 

motiva seguidores, promove e estimula a criatividade, e faz considerações individuais aos 

liderados), psicossociológica (valorização do inconsciente do líder em detrimento de 
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interesses materiais, racionais que ele possa ter motivando/guiando o seu comportamento), 

autoliderança (o líder estimula os seguidores para se auto-observarem e auto-avaliarem, com 

condições de estabelecerem suas próprias metas em consonância com os objetivos 

organizacionais), abordagem institucional ou simbolismo organizacional (o líder interpreta a 

realidade e a transmite aos liderados da forma como ele a entendeu) (CAVALCANTI et al., 

2009; ROBBINS, 2009; SPECTOR, 2010; FARIA; MENEGHETTI, 2011;FRENCH et al., 

2011; MAXIMIANO, 2011; HITT; MILLER; COLELLA, 2007; BASS,1985 apud  HU et al., 

2012). 

Outras teorias tem sido desenvolvidas mais recentemente, embora algumas delas ainda 

envolvam em suas aplicações e conceitos, as idéias transacionais ou transformacionais, por 

exemplo. São novas visões sobre os aspectos da liderança que enriquecem e tornam ainda 

mais complexo o construto.  

Estas teorias abordam a liderança autêntica (caracterizada pela transparência na gestão 

e comportamento ético, com abertura e troca de informações necessárias ao andamento do 

negócio ao mesmo tempo em que se aceita a opinião dos liderados), positiva (neste tipo de 

gestão quatro dimensões são enfatizados: clima positivo, relações positivas, comunicação 

positiva e significado positivo, nas quais os líderes são sensíveis as necessidades emocionais 

dos liderados), psicológico-cognitiva (são observadas as avaliações que o líder faz de si 

próprio, desenvolvendo valores e autoconceito para intermediar as ações da liderança e 

influenciar o comportamento dos seguidores), liderança feminina (o ambiente influencia o 

comportamento do líder, exigindo determinados posicionamentos, seja ele homem ou mulher, 

os resultados das pesquisas tanto em ambientes de laboratório ou de campo são complexos e 

tudo que se tem concluído é que há diferenças de gênero no estilo de liderar), liderança 

complexa (o gestor lida com um sistema dinâmico, complexo, interativo e imprevisível, no 

qual as soluções, idéias precisam ser adaptadas, estimulando a disseminação do 

conhecimento, promovendo aprendizagem, inovação e capacidade de adaptação às 

mudanças), coletiva compartilhada (a hierarquia sendo substituída por uma estrutura de 

equipe mais horizontalizada, onde modelos são produzidos para promover influência 

recíproca, reforçando e desenvolvendo as relações entre as pessoas do grupo, com a intenção 

de orientar os membros na consecução dos objetivos organizacionais, liderando uns aos outros 

e aumentando a interação mútua), liderança servidora (os propósitos do líder são mais focados 

em servir aos seguidores, ele consegue que o grupo o siga livremente e com confiança), 

liderança e espiritualidade (o líder, altruisticamente, tenta criar um senso de cuidado entre os 
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membros, com fusão entre corpo, mente, coração e espírito), liderança trans-cultural ou global 

(o individuo interage no trabalho com colegas, subordinados, clientes e fornecedores de 

outros países, em algum momento é requisitado para falar em uma língua que não seja a de 

sua origem, e tenha gestão sobre planejamento estratégico, orçamentário e de riscos em nível 

mundial) e e-liderança (a interação entre líder e liderados ocorre por meio da tecnologia, 

formando grupos virtuais de trabalho) (AVOLIO; WALUMBWA; WEBER, 2009; PINTO, 

2010; REGO; CUNHA; CLEGG, 2010; SPECTOR, 2010; FRENCH et al.,2011;  ).  

Esses modelos de liderança não encerram todos os estudos na área, mas eles mostram 

a complexidade e diversidade de abordagens do construto. Neste estudo a liderança será 

abordada no nível mais próximo ao operacional, em cargos como coordenadores e 

supervisores, independente da área de atuação na organização. Conforme Robbins (2009, 

p.166), “[...] mesmo que uma pessoa possua uma personalidade inspiradora, será mais difícil 

fazer uso dela se sua posição [...] for subalterna. Os gerentes de nível médio podem gerar 

visões para liderar [...] apenas é mais difícil definir essas visões e alinhá-las[...]”. Neste nível 

médio de liderança encontram-se todos aqueles que são subordinados a um gerente e tem 

funcionários sob sua gestão. 

 A liderança em nível intermediário, ou média liderança, construto utilizado neste 

estudo, pode ter uma ou mais características dos modelos já abordados, no entanto o que 

poderia ser acrescido é que, devido sua posição hierárquica na organização, este líder 

posiciona-se entre as direções que vem de cima e a execução do que precisa ser realizado no 

nível operacional. Nesta posição os líderes interpretam as estratégias mais amplas e as 

repassam aos liderados, eles tem, inclusive, a percepção do que pode ser melhorado em 

termos de competências, tendo em vista sua proximidade com as operações realizadas (KING; 

FOWLER; ZEITHAML, 2002).  

A liderança em nível intermediário também tem o papel de transmitir cultura, 

fundamental em momentos de mudanças, disseminar valores e atitudes, fazendo o intercâmbio 

entre os escalões hierárquicos, porque ela não apenas repassa o que vem de cima, mas 

também leva as impressões dos funcionários aos níveis de decisão estratégica, alterando assim 

a visão tradicional de que são apenas burocráticos, controladores, com trabalhos de supervisão 

e filtro do que sai do topo para a base (DIAS; LOPES; PARREIRA, 2011). Portanto, a 

comunicação eficaz, feedback frequente, o trabalho em equipe, a capacidade para inspirar, o 
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conhecimento técnico e da natureza humana, seu comportamento e seus valores são aspectos 

relevantes também nos lideres intermediários.  

Katz e Kahn (1976) lembram que só existe liderança se houver pelo menos a tentativa 

de influência e Schein (2009) complementa que o líder tem a capacidade de criar e gerar 

cultura. Como a cultura influencia as prioridades axiológicas das pessoas, pode-se entender aí 

uma ligação entre os valores e a liderança. 

Nascimento e Melo (2010) lembram que os valores estão no centro da cultura e que os 

líderes são precursores das mudanças. São eles que influenciam o comportamento das pessoas 

através de suas próprias ações, devem gerar valores nos indivíduos e nas empresas, norteados 

por seus valores pessoais, escolhidos por meio de prioridades que podem ser modificadas de 

acordo com o estímulo do ambiente externo, da organização, do grupo, da cultura.  

 Conforme Tupinambá (2012, p.81), “o conhecimento sobre liderança é (des)construído 

permanentemente, como a própria experiência dos líderes e de suas organizações”. Dessa 

forma, seria contraproducente estabelecer critérios fixos entre construtos dinâmicos e 

influenciáveis por variáveis diversas. Portanto, é nessa relação entre a cultura, os valores e os 

indivíduos que se encontra um vasto campo para estudo e pesquisa das prioridades 

axiológicas das pessoas, organizações, grupos e líderes. 
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2.3. Valores 

O comportamento humano tem sido bastante estudado tanto nas humanidades quanto 

nas ciências sociais aplicadas. Prevê-lo, saber lidar com, influenciá-lo, são questões ainda 

pouco resolvidas em sua totalidade por parte dos gestores ou pessoas que lidam com 

indivíduos em organizações ou grupos com objetivos comuns. Uma das variáveis pesquisadas 

em ciências humanas como psicologia, filosofia e sociologia, são valores. “O conceito de 

valor [...] possibilita unificar os interesses aparentemente diversos de todas as ciências 

relacionadas ao comportamento humano” (ROKEACH, 1973 apud SCHWARTZ, 2005, p.21) 

podendo ser estudado inclusive no âmbito organizacional. 

Partindo do ponto de que os valores podem predizer o comportamento dos indivíduos, 

já que eles são a base do caráter e “tendem a permanecer profundamente enraizados na 

personalidade, embora alguns possam mudar no decorrer da vida” (COHEN; FINK, 2003, 

p.173), estudar e pesquisar os valores seria uma forma de se aproximar do entendimento sobre 

os comportamentos humano e organizacional. “Valor refere-se à importância que a pessoa dá 

a algo que serve como orientação para agir” (DUBRIN, 2008, p.65). Eles estão presentes no 

cotidiano das pessoas e podem influenciar até para comportamentos de cidadania (MAIA; 

OLIVEIRA; XIMENES, 2007). 

Os valores são uma espécie de fundamento através do qual os indivíduos fazem seus 

julgamentos, naquilo em que consideram correto, bom ou desejável (ROBBINS, 2009). Os 

valores, por serem também uma crença, podem guiar as ações e comportamento das pessoas 

dentre uma gama de situações (FRENCH et al, 2011; HITT; MILLER; COLLELA, 2007), daí 

a importância de se entender quais os valores prioritários que regem a vida das pessoas e 

também os que orientam o modo de se trabalhar nas organizações. Estar desconectada de seus 

principais valores pode até levar uma organização ao colapso financeiro (SEIDMAN, 2011). 

Katz e Kahn (1976) falam de dois tipos de valores, os transcendentais, morais ou 

sagrados e os pragmáticos. Nos primeiros são associados os valores menos objetivos. As 

organizações os utilizam muitas vezes para apoiar objetivos que precisam de uma ideologia 

forte, já os do tipo pragmático, como o próprio nome indica, é referenciado pela sua 

objetividade, com estes tipos de valores as organizações com cunho mais tecnológico se 

apóiam para conseguir seus objetivos com mais praticidade, dinamicidade e atento às 

necessidades mutantes do mercado. 
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Neste trabalho são pesquisados valores conforme a definição de Schwartz: “os valores 

[...] são os construtos usados para representar mentalmente objetivos humanos básicos e eles 

são o vocabulário usado para expressá-los socialmente”(SCHWARTZ, 2005, p.50). O autor 

evidencia ainda as características principais dos valores conforme segue: a) eles são crenças; 

b) representam um constructo motivacional; c) são objetivos abstratos; d) orientam a escolha e 

a avaliação de ações; e) são agrupados de acordo com a importância que um tem em relação 

ao outro. Este último caracteriza sua natureza axiológica.  
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2.3.1. O estudo dos valores e prioridades axiológicas 

Neste apresenta-se um breve histórico do estudo sobre valores, prioridades axiológicas 

(hierarquização dos valores conforme as prioridades) desde a concepção filosófica, com ideias 

de pensadores que abordaram o tema, suas contribuições, suas críticas, até a utilização de 

métodos científicos em sua pesquisa nas áreas sociais. 

O desenvolvimento do estudo sobre valores se deu com maior ênfase já com o fim do 

século XIX e primeira metade do século XX, justamente quando a sociedade se encontrava 

em meio aos ditames do mercado, que ganhava força com a revolução industrial 

influenciando as leis da oferta e da procura (RESWEBER, 2002). É nesse cenário de novas 

tecnologias surgindo e proporcionando maiores ganhos na economia, na sociedade, mesmo 

sem um acompanhamento dessa evolução por parte da moral humana, envolvida com os 

abusos exploratórios do patrão sobre o empregado, ambição desmedida para ganhos de mais 

produtividade às custas de longas e exaustivas horas de trabalho, as disputas de poder e as 

grandes guerras no continente europeu, que vai se desenvolver o estudo filosófico dos valores, 

sua hierarquização em prioridades ou axiologia. 

Conforme Gouvêa (2008), os valores poderiam ser trabalhados para aproximar as 

novas reflexões sociais e as questões éticas do desenvolvimento socioeconômico. Alguns 

desafios precisavam ser vencidos, como por exemplo, não se prender na concepção 

metafísica, religiosa, nem ideológica ou mítica, e muito menos se tornar um assunto 

positivista. Para se ter êxito nas pesquisas seria necessária uma conceituação do âmbito dos 

valores, dada a sua classificação em valores humanos, religiosos, sociais. 

É com o filósofo moderno Immanuel Kant que essa questão sobre valores vai propor o 

rompimento com o viés metafísico clássico de Platão, o qual introduziu a metafísica e 

formulou a teoria das idéias, considerada uma teoria de valores porque nela eram ressaltados o 

bem, o valor ético e o estético. Kant propôs um novo foco sobre a ideia e sentido do valor, o 

qual sai do ser transcendente, do cosmos, e passa a habitar as esferas do consciente humano; é 

a consciência moral do ser que tem o domínio sobre valores éticos (HESSEN, 1980). 

Para Kant o sentido não deriva da lógica, mas da razão prática (RESWEBER, 2002). 

Sua proposta é para se ter bases mais sólidas que sustentem uma filosofia teórica, sistemática 

e prática. “Substituir a necessidade subjetiva, isto é, o costume, à necessidade objetiva que só 

existe nos juízos a priori, significa negar a razão o poder de julgar sobre o objeto” (KANT, 
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2006, p.23). No entanto, Kant não levou em conta que os valores também tem um caráter 

temporal e cultural que deve ser observado e seu entendimento não pode desconsiderar o 

processo, a mudança. Em contrapartida, David Hume, filósofo e historiador escocês, atestou 

que não se pode tratar a moral de forma racionalista, pois faz parte das pessoas, e são as 

pessoas que valoram as coisas baseadas em suas relações pessoais, sua cultura e história de 

vida (GOUVÊA, 2008). 

Outros autores contribuíram com o desenvolvimento da axiologia, entre os quais 

Emile Durkheim, sociólogo francês, com sua proposta de que os problemas morais deveriam 

ser tratados com critérios científicos, com criticidade. O filósofo alemão Rudolf H. Lotze, 

considerado por Hessen (1980) como pai da moderna filosofia de valores, classificou o valor 

como um assunto psicossocial e cultural, que deveria ser estudado pelas ciências humanas, 

tais como sociologia e psicologia. Já Heirinch Rickert, filósofo alemão do neokantismo trouxe 

mais objetividade, lógica, para a axiologia. Entretanto, foi Max Scheler, filósofo alemão 

conhecido como um dos pais da axiologia que, ao romper com o catolicismo, propôs nova 

forma objetiva para se estudar os valores, eles deveriam ser compreendidos como qualidade 

das coisas, mas que eram percebidos pelo caráter psíquico, pela criatividade e intenção das 

pessoas em sua convivência social (GOUVÊA, 2008).  

Ainda na primeira metade do século XX, justamente quando a sociedade atravessava a 

problemática da angústia do Pós-guerra (duas grandes guerras mundiais), a expansão da 

economia de mercado e o desejo de domínio tecnológico, com críticas às ciências humanas 

(RESWEBER, 2002), um dos seguidores de Taylor, Hugo Münsterberg, estabeleceu a 

psicologia aplicada à administração (MAXIMIANO, 2011), verificando a possibilidade de 

adequar as habilidades dos operários com as necessidades da organização. A questão do 

comportamento humano, seu estudo e pesquisa estavam sendo inseridos no âmbito 

organizacional. 

Nesse período, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche propôs uma investigação sobre a 

valoração dos valores e sobre os valores dos valores. Ele sugeria a revisão do mapa dos 

valores, uma nova “tábua” deveria ser proposta, tudo deveria ser descartado em relação ao 

que se priorizava substituir os velhos valores por novos (HESSEN, 1980). 

Conforme Resweber (2002, p. 19) “o valor é do sujeito, que se toma a seu cargo e 

testemunha uma coragem de viver, que desafia toda a norma”.  O autor cita ainda que 

Nietzsche, influenciado pela obra de Dürhring, filósofo alemão que escreveu “O valor da 
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vida” (Das Werte des Lebens), postula que o único valor supremo seria o da vida e este 

deveria ser a escolha prioritária na axiologia, nada poderia ser comparado à dádiva da vida. 

Já para Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, a questão não seria o que são os 

valores como pensava Nietzsche, mas quais valores são preteridos diante de outros, quais os 

mais importantes. Para ele, a verdade sobre o valor estaria na expressão pessoal e subjetiva, 

propondo um equilíbrio no binômio objetividade-subjetividade. A prioridade nos valores é o 

que distingue um ser do outro, embora o peso axiológico das especificidades que cada um faz, 

seja o mesmo (GOUVÊA, 2008). 

A axiologia também passou por dificuldades de aceitação, Karl Marx condenava os 

valores morais, religiosos e culturais por proporem uma ideologia na qual se escondia uma 

estrutura socioeconômica injusta, que favorecia a pobreza e a desigualdade social. O autor 

propunha uma repartição mais igualitária dos bens, de uma economia mais justa. Enquanto 

para Nietzsche os valores eram uma questão de cunho ético, para Marx era de ordem 

econômica (RESWEBER, 2002). 

Já psicanalista austríaco Sigmund Freud atestou que as pessoas não têm controle sobre 

suas prioridades axiológicas, pois podem ter influências inconscientes. Gouvêa (2008, p.43) 

acrescenta que “somente após um sofrido e prolongado processo de autoconhecimento 

permitirá ao indivíduo vislumbrar o relacionamento entre suas camadas psíquicas e, 

conseqüentemente, suas diferentes hierarquias de valores”. Dessa forma, a introdução dos 

fatores psicológicos apresentados por Freud como sendo variáveis fora de controle e que 

modificam a hierarquização dos valores, podem, de certa maneira, ser conhecidas e superadas. 

Resweber (2002) classifica Nietzsche, Freud e Marx como filósofos da desconstrução 

por proporem essa reflexão sobre a ideologia embutida na ideia de valor, o que está por trás 

do discurso sobre valor e, classifica Max Scheler como filósofo da renovação, já que sua 

proposta é a de um novo olhar sobre o discurso tradicional, envolvendo as relações humanas e 

suas atividades. 

 Observa-se então, que o caminho percorrido pela axiologia, desde a sua concepção no 

âmbito da metafísica clássica, sua passagem pela definição, conceituação do que são valores, 

a que eles servem e como são organizados na hierarquia das escolhas, passou por críticas, 

modelos e abordagens de diversos pensadores, algumas vezes com efeito repressor, em outras, 

com efeito impulsionador para o caráter científico, dado o constante questionamento, as 
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propostas de mudanças, as novas abordagens sobre a hierarquização dos valores, tendo o 

homem como objeto de pesquisa sem abandono da cientificidade nos métodos. 

 O desenvolvimento das ciências humanas como a sociologia e a psicologia ajudaram a 

vencer as limitações da antiguidade, do kantismo, do neokantismo, fazendo da axiologia uma 

área de estudo com rigor científico e pesquisa de campo, com métodos de pesquisa que 

busquem conhecer os valores presentes nos escopos pessoal, sociocultural e organizacional 

(GOUVÊA, 2008). Há estudos e métodos para se pesquisar os valores individuais ou 

humanos, há medidas para se verificar os valores organizacionais, valores do trabalho e 

diversas combinações da axiologia/hierarquização dos valores com outras variáveis, enfoques, 

construtos. A ética, a moral, os valores são, portanto, abundantes em nosso planeta, estão 

presentes nos homens; não se sabe é se os homens estão em sintonia com eles (RESWEBER, 

2002). 

 O trabalho desses pensadores, teóricos, autores, suas indagações e críticas são um 

alicerce importante para o construto do valor, não mais tido como senso comum, pois o 

desenvolvimento dessas teorias axiológicas podem ser revisitadas sempre que necessário para 

fundamentar as pesquisas que envolvem hierarquização de valores. Com sua gênese de estudo 

em áreas humanas, a axiologia se fortaleceu nas várias abordagens ao longo do tempo, hoje 

podendo ser relacionada com aspectos das ciências sociais aplicadas ou com outras áreas em 

que o comportamento humano possa ser objeto de pesquisa. 
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2.3.2. Teorias de valores  

As teorias iniciais sobre valores focaram basicamente valores individuais. Dentre elas 

podem-se citar os trabalhos de Alexander Shand (1896, 1914 apud ROHAN, 2000) propondo 

o conhecimento das características pessoais baseadas em sentimentos e valores que explicam 

diferentes comportamentos e atitudes em relação ao mundo. Para Eduard Spranger (1928 

apud ROHAN, 2000), cada pessoa tem seis tipos de valores, onde um é dominante sobre os 

outros para guiar comportamentos. Os seus estudos serviram de inspiração para os trabalhos 

de Philip Ewart Vernon e Gordon William Allport (1931 apud HORLEY, 2012) que 

utilizaram um instrumento de medida para verificar as prioridades de seis tipos de valores nas 

pessoas. Este estudo perdurou muitos anos como um dos mais conhecidos métodos 

axiológicos. 

Porém, Morris (1956) entendia que as pessoas compreendem melhor o mundo através 

de características ou valores presentes no que ele definiu como as formas de viver. O autor 

comenta que sua trajetória de pesquisa iniciou-se com as 13 maneiras de viver ou caminhos de 

viver provenientes de uma obra sua anterior intitulada Paths of life. Depois aplicou 

questionário em estudantes universitários de várias culturas. Sua pesquisa foi realizada nos 

EUA, Índia, Japão, China e Noruega.  

Na pesquisa, era observado que em cada forma de viver escolhida pelos pesquisados, 

estaria ali um valor que reforçava aquela escolha em detrimento de outras. Era a sua forma de 

estudar os valores, pois “[...] existem, naturalmente, os modos de vida que são anormais, 

destrutivos e maléficos, um estudo deles é importante para a teoria do valor” (MORRIS, 

1956, p.5, tradução nossa), ademais, uma das intenções dos seus estudos seria propor uma 

teoria de valores que pudesse contribuir e fazer parte de uma teoria geral do comportamento: 

“As variedades de valor humano não são meros caprichos. Elas têm raízes profundas nas fases 

de ação, nas diferenças persistentes entre as pessoas, e na divisão do trabalho inerente ao 

processo total da ação humana” (MORRIS, 1956, p.198,tradução nossa). 

Florence Kluckhohn e Fred Strodtbeck (1961 apud HILLS, 2000) lançaram uma teoria 

baseada em pesquisa realizada com diferentes culturas nos EUA: índios Navaho, mexicanos 

naturalizados americanos, texanos nativos, mórmons de vilas e o povo Zuni. Eles criaram 

questões da vida real, pois consideravam que responder sobre fatos abstratos seria mais 

complexo, e entrevistaram essas pessoas para mapear os valores refletidos por suas respostas 

e, a partir daí, comparar, ver similaridades e diferenças entre elas. A psicologia transcultural 
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sofreu um forte impacto por ocasião da publicação dessa teoria em 1961, embora os próprios 

autores tenham admitido que a teoria ainda não estivesse completa. 

A cultura então se firmou na atenção dos pesquisadores sobre valores. Uma importante 

continuação neste tipo de estudo e contribuição nesse aspecto veio de Geert Hofstede, 

psicólogo social holandês, que fez uma pesquisa em mais de sessenta países por meio das 

empresas IBM e identificou que alguns valores mudavam com a cultura de cada lugar 

(PUGH; HICKSON, 2004; TORRES; ALLEN, 2009; TORRES; PEREZ-NEBRA, 2007), 

portanto é interessante observar esse aspecto cultural quando se está estudando valores, não 

somente porque a cultura varia de país para país, mas também porque ela muda de uma 

organização para outra e a cultura revela fatos que estão por trás das ações organizacionais 

(SCHEIN, 2009) assim como a taxonomia entre o individual e o coletivo (VOUCLAIR, 

2009).  

Entretanto, um dos autores que mais contribuiu para o desenvolvimento da pesquisa 

com valores foi Milton Rokeach. Ele utilizou questionários com valores para descrever as 

prioridades dos indivíduos. De acordo com Rokeach (1979), os indivíduos utilizam os valores 

como modelos para argumentar, decidir sobre coisas e situações e até para influenciar 

pessoas. São bases para julgamento de ações e de comportamentos tanto próprias quanto de 

outras pessoas, na perspectiva de que os valores servem para envidar esforços e satisfazer 

necessidades, mantê-las e, quando possível, aumentar a auto-estima, sempre em busca da 

satisfação individual ou das expectativas sociais de moralidade e competência. 

Foi proposto um modelo de dois tipos de valores individuais: os valores terminais e os 

valores instrumentais. O primeiro diz respeito a objetivos ou desejos de estado final, como por 

exemplo, felicidade, sabedoria. O segundo aborda os meios para se conseguir esses objetivos, 

como por exemplo, comportar-se de forma honesta. Essa teoria acrescenta também a 

capacidade de organização desses valores, terminais ou instrumentais, em diferentes 

prioridades hierárquicas (ROKEACH, 1979). 

Embora as teorias anteriores a de Schwartz tenham sido desenvolvidas com métodos 

científicos, algumas críticas surgem em decorrência da forma como os valores foram 

definidos, conforme fala Rohan (2000), com características de intuição, inconsistência 

(HORLEY, 2012) e esquecimento de valores que poderiam ser acrescentados com maior 

probabilidade na validação dos dados e carência de mínima alteração para utilização em 

culturas diferenciadas. Acrescenta Tamayo (2005) que não existia uma abordagem geral ou 
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estrutural dos valores, a relação dos valores com um determinado comportamento era 

pensada, observada e muita vezes intuída pelos próprios pesquisadores.  

Schwartz desenvolveu uma teoria para classificar os valores a partir de motivações. 

Esse modelo tem uma característica que Tamayo (2005) considerou importante porque ele faz 

análises das prioridades axiológicas múltiplas e concorrentes, possibilitando que seja feito 

estudo da relação entre comportamentos e valores de forma integrada, pois “não é a prioridade 

dada a um determinado valor que influencia o comportamento, mas a interação entre os 

múltiplos interesses representados pelos valores” (TAMAYO, 2005, p.160). A teoria de 

Schwartz (2005) será a principal base teórica deste trabalho e tratada de forma mais ampla em 

tópico específico. 

Alguns estudos referenciam estas teorias, há as que relacionam as variáveis entre 

valores organizacionais, do trabalho e pessoais e, entre elas com outros construtos, tais como 

na relação entre os valores organizacionais, clima organizacional e satisfação no trabalho 

(MAIA; OLIVEIRA, 2007); estudos com valores pessoais e organizacionais em comparação 

aos princípios do cooperativismo (DELFINO; LAND; SILVA, 2010); no impacto dos valores 

pessoais e organizacionais com comprometimento na empresa (TAMAYO, 2004; 

FERNANDES; FERREIRA, 2009); valores relativos ao trabalho e seu impacto no prazer e 

sofrimento dos trabalhadores (GUIMARÃES; MARTINS, 2010); realização dos valores 

pessoais no trabalho, ou seja, na realização das metas prioritárias provenientes dos valores 

individuais (MAURINO; DOMENICO, 2012); mensuração dos valores individuais presentes 

nos estilos de liderança transacional e transformacional (FONSECA; PORTO; BARROSO, 

2012); relação entre valores pessoais e trabalhadores expatriados em situação de adaptação 

transcultural (ARAUJO; BILSKY; MOREIRA, 2012); verificação de quais valores do 

trabalho se relacionam ao maquiavelismo (LIMA; GARCIA; PEREIRA, 2012) e também a 

compreensão da importância dada à gestão socioambiental relacionada aos valores pessoais 

(COSTA et al., 2013).  
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2.3.3. Valores organizacionais 

Os valores organizacionais são uma parte do universo dos valores, mas referem-se ao 

âmbito das empresas, inspirados nos valores da sociedade, dos indivíduos que fazem parte da 

organização, principalmente os que tem maior poder de influência e dos fundadores 

(TAMAYO, 2007b). Conforme acrescenta Teixeira e Pereira (2008, p.349), “[...] os valores 

da organização são, em realidade, os valores compartilhados pelas pessoas que dela fazem 

parte”. Assim como os valores pessoais expressam os objetivos dos indivíduos, os valores 

organizacionais expressam os da organização. Essa forma análoga de se verificar os valores 

organizacionais mostra que estes estão relacionados às organizações da mesma forma que os 

pessoais estão relacionados aos indivíduos (TAMAYO, 2005). 

Com os valores organizacionais é possível vislumbrar os paradigmas utilizados na 

organização, através do comportamento e atitudes dos seus gestores e funcionários, os valores 

se manifestam e predizem esses movimentos, influenciam o clima organizacional e a tomada 

de decisão, evoluem e se desenvolvem em interação com os ambientes internos e externos. 

Podem apoiar ou causar resistência a mudanças na organização (BEDANI, 2012), por isso 

eles precisam ser estudados, conhecidos, antes da implantação de algum programa que por 

exemplo gere mudanças (NEIVA ; PAZ, 2012). 

Dois modelos foram elaborados na tentativa de estruturar os valores organizacionais: o 

modelo cultural e o modelo das motivações pessoais. O modelo cultural é baseado na 

premissa de que toda empresa é e tem cultura própria onde, para se manter no mercado, 

enfrentam diversos problemas tais como a necessidade de conciliar os interesses individuais 

com os coletivos, com normas e estratégias de trabalho pré-estabelecidas, além de ajustar suas 

relações com o meio ambiente e a sociedade na qual está inserida (TAMAYO, 2005). 

Quanto ao modelo motivacional, Porto e Tamayo (2005) estabelecem a estrutura 

motivacional dos valores organizacionais em oito tipos: autonomia, bem-estar, realização, 

domínio, prestígio, tradição, conformidade e ética. Este modelo, inspirado no que foi 

desenvolvido por Schwartz, tem três dimensões bipolares: autonomia versus 

conservadorismo, hierarquia versus igualitarismo e domínio versus harmonia. A figura abaixo 

representa, graficamente, a relação entre eles. 
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Figura 1.: Valores laborais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Porto e Tamayo (2005) 

Na autonomia o empregado é visto pela organização como um indivíduo que busca 

suas próprias metas, é independente, porém com objetivos que não afetam a cultura e normas 

organizacionais. Ele é valorizado por sua criatividade e responsabilidade (TAMAYO, 2005). 

No conservadorismo, a organização busca manter a cultura, os costumes, evitando 

toda forma de trabalho e gestão que venham a prejudicar as normas, tradições e estrutura de 

poder. De forma análoga, acontece com a hierarquia, que valoriza a autoridade, supervisão, 

coordenação, chefia, fiscalização, enfim, dos trabalhos dentro da empresa, onde tudo é 

distribuído em escalas hierárquicas. Em contraponto há o igualitarismo, mais voltado para o 

bem estar das pessoas, com estrutura hierárquica mais achatada e muita equidade nas relações 

que envolvem poder e subordinação (TAMAYO, 2005). 

Ainda em Tamayo (2005), no pólo do domínio, a organização expressa sua vontade 

em ser líder, dominar mercado, fonte de recursos, do conhecimento técnico que faz a 

diferença em seu negócio e, finalmente, da tecnologia. Na harmonia, como o próprio nome 

sugere, é a busca do equilíbrio da empresa com o mercado, seus concorrentes, e também da 

relação com o meio ambiente. 

Nas formas de identificação de valores usados em pesquisas brasileiras, três estratégias 

foram consideradas as mais utilizadas: a) a partir dos valores individuais das pessoas, 

identificar os da empresa; b) postular os valores avaliando-se documentos oficiais, revistas de 
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comunicação interna, políticas, procedimentos, relatórios e discursos; c) identificá-los por 

meio da percepção das pessoas ao avaliarem os valores da organização (TAMAYO, 2007b). 

Tamayo (2005) também comenta algumas características dos valores organizacionais, 

tais como o aprendizado, o conhecimento cumulativo e a experiência adquiridos na 

organização. Eles expressam objetivos da organização enquanto representam os interesses 

coletivos e a motivação dos indivíduos, direcionando-os a determinado objetivo na medida em 

que, ao valorizar uma característica pessoal com prioridade axiológica acima das outras, as 

pessoas tenderão a assumir aquelas características, tentarão assumir o comportamento 

sugerido. Os valores organizacionais são padrões coletivos que estruturam e orientam o 

trabalho dentro da organização subordinando, porém não negando, os valores pessoais e, 

como última característica mencionada, só podem ser considerados valores se houver 

compartilhamento dos mesmos entre os membros da empresa. Eles exercem influencia 

também sobre a percepção do suporte organizacional (ESTIVALETE ; ANDRADE, 2012). 

De acordo com Duarte et. al. (2011), os valores organizacionais estão mais vinculados 

à gestão capitalista das organizações, visando muito mais ao acúmulo do capital que mesmo a 

questões éticas que poderiam ser discutidas e desenvolvidas no grupo.  

Portanto, os valores organizacionais, mesmo sem negar os individuais, direcionam o 

comportamento dentro da organização por orientar a forma de trabalhar, as rotinas, priorizar 

esse ou aquele comportamento, mas tudo isso lembrando que eles devem ser compartilhados 

pelo grupo, percebidos e aceitos para surtir esse efeito. 
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2.3.4. Valores do trabalho 

Os valores do trabalho foram estudados mais como tentativas de se compreender 

aspectos como comprometimento organizacional, estresse, bem-estar e resultados no trabalho 

(PORTO, 2008). A autora cita ainda que várias teorias foram desenvolvidas,mas considera as 

que tem melhor fundamentação, dentre as quais: a de Elizur (Fáceis of. work valores: a 

structural analyses of work outcomes) e Ros e outros (Basic individual values, work values, 

and the meaning of work).A de Ros e outros foi baseada na teoria de Schwartz, base teórica 

principal deste trabalho. 

Valores laborais foram pesquisados utilizando-se uma classificação em intrínsecos e 

extrínsecos ao trabalho, teoria baseada na proposta motivacional de Frederick Herzberg em 

sua obra Motivation to work de 1959. No entanto, várias críticas surgiram aos conceitos sobre 

o que são valores intrínsecos e extrínsecos. Nos estudos de David Super (1957 apud PORTO; 

TAMAYO, 2005) três necessidades para serem satisfeitas no trabalho foram identificadas: a) 

necessidades de relações humanas; b) necessidades de trabalho; e c) necessidades de sustento. 

Mesmo esse trabalho tendo sido bastante citado em trabalhos posteriores, há questionamentos 

sobre o modelo apresentado, porque nele os valores laborais são confundidos com a satisfação 

com o trabalho. 

Outro modelo utilizando duas facetas conceituais dos valores laborais foi proposto por 

Elizur (1984 apud PORTO; TAMAYO, 2005), a faceta A, denominada de modalidade do 

resultado, compreendendo os elementos: a) instrumental (resultados materiais do trabalho tais 

como pagamento, benefícios, b) afetivo (relacionamentos sociais), c) cognitivo (recompensas 

psicológicas no trabalho, como por exemplo, independência e responsabilidade) e a faceta B, 

denominada de relação com o desempenho da tarefa ou foco, representando: a) recurso difuso 

(recompensas antes da realização da tarefa como plano de benefícios e condições de trabalho) 

e b) recompensa ou focado (o contrário do anterior, são recompensas oferecidas após o 

desempenho do trabalho, proporcionando reconhecimento, mudança de cargo). Entretanto, a 

partir da teoria de valores humanos de Schwartz (2005), outra estrutura foi proposta por Ros, 

Schwartz e Surkiss (1999 apud PORTO; TAMAYO, 2005) e posteriormente testada no Brasil 

com a criação e validação da medida denominada Escala de Valores relativos ao Trabalho 

(EVT).  

Em Porto (2008, p.181) é apresentado o quadro abaixo com várias definições de 

valores do trabalho e as suas respectivas referências autorais. 

 



40 
 

Quadro1: definições de valores do trabalho  

Autor Definição 

Samuel e Lewin-Epstein (1979) Valores laborais são aqueles que determinam os modos, 

meios, comportamentos ou os resultados que são 

preferíveis sobre outros. 

Nord et al. (1988) Valores laborais são estados de existência desejados pelas 

pessoas e que são sentidos como possíveis de realização 

por meio do trabalho. 

Hofstede (1997) Valores são uma tendência geral para preferir certo estado 

de coisas a outro. 

Dose (1997) Valores do trabalho são padrões avaliativos relativos ao 

trabalho e ao contexto de trabalho por meio dos quais o 

individuo discerne o que é “certo” ou acessa a 

importância das preferências. 

Sagie e Elizur (1996) Valores laborais definem-se como a importância dada 

pelos indivíduos a certos resultados obtidos no contexto 

do trabalho. 

Schwartz (1999) Valores laborais referem-se a metas ou recompensas que 

as pessoas buscam por meio do trabalho 

Ros, Schwartz e Surkiss (1999) Valores laborais são princípios ou crenças sobre 

comportamentos ou metas desejáveis, hierarquicamente 

organizados, que guiam as avaliações sobre os resultados 

e contexto do trabalho, bem como a escolha de 

alternativas de trabalho. 

Porto e Tamayo (2003) Valores do trabalho são princípios ou crenças sobre metas 

ou recompensas desejáveis, hierarquicamente 

organizados, que as pessoas buscam por meio do trabalho 

e que guiem as suas avaliações sobre os resultados e 

contexto do trabalho, bem como o seu comportamento e a 

escolha de alternativas de trabalho. 

Adaptado de Porto (2008) 

 Enfim, Porto e Tamayo (2005, p.295) concluem que “o estudo dos valores do trabalho 

visa a compreender o que é importante para as pessoas no ambiente de trabalho”, ou seja, eles 
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são o efeito motivador que impulsiona os indivíduos para o trabalho, o que os leva a 

fazer/participar de determinado trabalho.  

Campos e Teixeira (2007) citam os fatores medidos na escala de valores relativos ao 

trabalho (EVT), os quais são: a) realização no trabalho, caracterizada pelo desejo por 

autonomia intelectual, busca por prazer e realização nos âmbitos pessoais e profissionais, 

podendo pensar e agir de forma independente e utilizando a criatividade; b) realização social, 

entendida como a busca por relações positivas no trabalho e contribuir socialmente, de 

alguma forma, por meio do trabalho; c) prestígio, representado pela procura por autoridade e 

prestígio no trabalho, com poder de influência e sucesso profissional; e d) estabilidade, como 

o próprio nome sugere, busca por uma vida estável, proporcionada pelo trabalho, com 

segurança e necessidades materiais satisfeitas.  

Esses valores, como mencionado anteriormente na relação com a teoria de Schwartz 

(2005), estão de acordo, ou associados aos modelos propostos pelo autor para valores 

individuais, conforme mostraram Campos e Teixeira (2007): 

Fator 1- realização no trabalho está relacionada à abertura a mudança porque o 

trabalho criativo e autônomo favorecem os processos de mudança; 

Fator 2- realização pessoal está associada a autotranscedência devido à participação 

social promover o bem estar dos indivíduos envolvidos; 

Fator 3- prestígio tem relação com autopromoção, dado a busca pela influência sobre 

as pessoas e sucesso pessoal; 

Fator 4- estabilidade associada a conservação, por causa da necessidade de segurança e 

permanência do status por meio do trabalho. 

Os valores individuais da teoria de Schwartz (2005) serão comentados de forma mais 

abrangente no próximo tópico. 
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2.3.5. A teoria de Schwartz e Valores individuais 

Considerada uma das principais e mais utilizadas teorias nas pesquisas recentes sobre 

valores (ABRAHIM, 2008; CALVOSA et al.,2011; MAIA et al.,2007; GROHMANN et al., 

2011; FONSECA; PORTO; BARROSO, 2012; SOBRAL; GIMBA, 2012; CAMPOS; 

PORTO, 2010; TAMAYO, 2007a; ARAUJO et al.,2012), a teoria de Schwartz, adaptada ao 

Brasil por ÁlvaroTamayo, é fruto de uma sequência linear de pesquisas realizadas nessa área 

ao longo do tempo, desde Allport, Rokeach e Hofstede (CALVOSA et al., 2011). Schwartz 

fez uma grande contribuição ao identificar motivações que expressam valores, já que ele foi 

pioneiro ao desenvolver uma estrutura de valores com base nas motivações subjacentes a cada 

um deles. Os valores se diferenciam ao expressarem motivações diferentes (TAMAYO, 

2007b). 

Os valores pessoais foram comentados por Tamayo (2007b, p.20) como sendo “[...] 

metas motivacionais que expressam alvos que a pessoa quer atingir na sua vida, [...] eles tem 

um papel dominante no comportamento do trabalhador e nas suas atitudes e reações no 

trabalho”. As pessoas atribuem uma escala hierárquica aos seus valores, dando prioridades a 

uns em detrimento de outros; estes valores vão guiando as motivações humanas com forte 

influência daqueles que estão mais bem posicionados na prioridade axiológica (SCHWARTZ, 

2005; ROBBINS, 2009; REIS et. al., 2009). 

As principais características dos valores citadas por Schwartz (2005) são: 

a) valores são crenças – ligados as emoções, o indivíduo fica em estado de alerta quando  se 

sente ameaçado na violação de algum valor que prioriza, ou pode ficar orgulhoso se este valor 

é afirmado, sem consciência muito precisa do que está ocorrendo, já que não está vinculado às 

idéias objetivas, frias. Por exemplo, quando alguém que tem o valor independência como 

muito importante, quando a vê na iminência de ser ameaçada, tenta protegê-la; 

b) valores são um construto motivacional – devido referirem-se a objetivos que se pretende 

envidar esforços para conseguir, servem de motivação para se agir corretamente; 

c) valores transcendem situações e ações específicas – os valores são abstratos, diferindo-se 

de normas e atitudes, os quais estão mais relacionados com ações, situações específicas; 

d) valores guiam a seleção e avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos – podem servir 

de padrões, fazendo com que os indivíduos façam julgamento sobre ações, políticas, pessoas 
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ou eventos, embora as decisões provenientes destes julgamentos de aproximação ou repulsa 

raramente sejam conscientes; 

e) os valores são ordenados pela importância relativa ao demais – são consideradas as 

prioridades axiológica, onde se atribuem uma escala de importância ao conjunto de valores 

que se tem. 

Baseado em necessidades humanas tais como biológicas, de interação social estável e 

necessidades de sobrevivência dos grupos, Schwartz (2005) identificou dez tipos 

motivacionais através de uma pesquisa envolvendo vários países para validação da medida e 

criou a teoria dos valores. Ainda segundo Schwartz (2005, p.23) “o que distingue um valor do 

outro é o tipo de objetivo ou motivação que o valor expressa”. 

A teoria dos valores proposta por Schwartz sugere dez tipos motivacionais conforme a 

motivação que os representa, são eles:  

1) Autodeterminação – que sugere independência, autonomia, é uma motivação 

proveniente das necessidades de se controlar, dominar. Verbos que podem ser bem 

aplicados a esse estado: escolher, criar, explorar; 

2) Estimulação – relacionado a excitação, estimulação, com novidades e desafios;  

3) Hedonismo – relacionado ao prazer, a gratificação imediata, inclusive sensual, os 

valores hedonistas estão ligados a satisfação dos prazeres almejados; 

4) Realização – como forma de tornar real os objetivos, são ligados ao sucesso pessoal, 

conseguido conforme os padrões sociais e culturais aprovados pelo meio em que o 

indivíduo está inserido; 

5) Poder – focado na dominância e controle sobre pessoas e objetos, o poder relaciona-se 

com prestígio, status social. Os valores de poder, assim como também os de realização 

se fixam em estima social, com a diferença que enquanto os valores de realização 

focam-se em algo que foi feito com alta performance, competência, observado 

concretamente, os valores de poder estão mais ligados a manutenção de um status, 

posição dominante; 

6) Segurança – voltado para a estabilidade, os valores de segurança são divididos em dois 

subtipos: valores de segurança individual e grupal; 
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7) Conformidade – os valores de conformidade controlam as ações dos indivíduos se 

estas forem de teor que possa desequilibrar a ordem vigente, que possam violar 

normas sociais, condutas, eles estimulam o autocontrole na interação entre os 

indivíduos; 

8) Tradição – é a preservação dos costumes, ensinamentos, comportamentos provenientes 

da cultura, da religião. Os valores de conformidade e tradição são próximos em termos 

motivacionais, diferenciados apenas quanto ao objeto de subordinação, o primeiro é 

subordinado a alguma pessoa e o segundo é subordinado a idéias, coisas mais 

abstratas; 

9) Benevolência – ser complacente com o próximo é ter valores benevolentes, os quais 

buscam manter o bem-estar de quem o indivíduo se relaciona, com inclinação 

voluntária em preservar o bem estar das outras pessoas; 

10) Universalismo – esta motivação “combina dois subtipos de preocupação: (1) com o 

bem-estar da sociedade como um todo e com o mundo e (2) com a natureza” 

(SCHWARTZ, 2005, p.28). 

O arranjo esquemático destes tipos motivacionais pode ser visualizado conforme a 

figura 2 apresentada em Schwartz (2005): 
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Figura 2. Estrutura teórica da relação entre os dez tipos motivacionais de valores individuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Schwartz (2005, p.30). 

Na figura 2 observa-se que os valores adjacentes interagem entre si produzindo 

motivações que geram comportamentos relacionados tanto para um lado quanto para o outro 

da figura ou em outra direção. Eles se relacionam com qualquer tipo dentro da figura de forma 

integrada, a proximidade no círculo vai determinar se são valores que expressam metas 

motivacionais complementares, direcionadas para objetivos parecidos ou se são díspares ou 

até mesmo antagônicas (SCHWARTZ, 2005; SAGIV; ROCCAS; HALEVY, 2005). 

Schwartz (2005) considera que desta forma é mais fácil entender a dinâmica de 

conflitos ou de congruência presentes nos tipos motivacionais, pois assim estão dispostas as 

necessidades e a estrutura psicológica fundamental e presente em variadas culturas. 

A questão da congruência ou conflito entre os valores decorre do fato de que alguns 

tendem a se confrontar, com aspectos antagônicos, ou a terem características similares, 
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compatíveis, que se complementam. Por exemplo, a pessoa que prioriza novidade, mudanças 

(valores de estimulação) podem ter conflito com valores de conservação e tradição, mas, por 

outro lado, os valores de tradição já se relacionam bem com os valores de conformidade 

(SCHWARTZ, 2005). 

Nesta estrutura circular proposta por Schwartz (1994; 2005) é percebida a relação 

entre os tipos motivacionais em um continuum de acordo com sua proximidade no círculo 

conforme segue:  

a) No espaço da autopromoção, a segurança e poder representam o controle sobre as 

relações e o sucesso no enfrentamento das adversidades; o poder está relacionado com 

realização representando superioridade social e estima; realização e hedonismo estão 

centralizadas no indivíduo, na sua satisfação;  

b) No espaço sobre a abertura a mudança, o hedonismo e estimulação representam anseio 

por excitação, prazer e afetividade; estimulação e autodeterminação correspondem ao 

desejo pelo que é novo e pelo domínio; autodeterminação e universalismo promovem 

a confiança em si mesmo e a aceitação da diversidade;  

c) Na área da autotranscendência, o universalismo e benevolência diferentemente da 

anterior, já representam a promoção alheia e interesse no outro, acima dos interesses 

próprios; benevolência e conformidade estimulam o respeito a normas para 

relacionamentos mais íntimos, próximos; e,  

d) Na parte sobre a conservação, a benevolência e tradição estimulam o foco ao grupo 

primário; conformidade e tradição destacam a obediência da pessoa diante de 

imposições socialmente impostas; tradição e segurança preservam a estrutura social 

que assegura a continuidade da sociedade; conformidade e segurança estimulam a 

obediência e proteção da ordem social, da harmonia nas relações pessoais. 

Vale observar que os tipos motivacionais de conformidade e tradição se relacionam de 

forma complementar tanto com benevolência quanto com segurança, conforme se tentou 

deixar explícito na figura a proximidade de conformidade com benevolência e de tradição 

com segurança. 

Calvosa, Serra e Almeida (2011) complementam que os valores podem ser 

hierarquizados de acordo com as prioridades axiológicas. Já Tamayo (2005, p.161) afirma que 
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“não é a prioridade dada a um determinado valor que influencia o comportamento, mas a 

interação entre os múltiplos interesses representados pelos valores”. Abrahim (2008) em sua 

pesquisa sobre as decisões de carreira constatou que os indivíduos com âncoras de carreira 

iguais atribuem valores semelhantes para guiar suas vidas. Grohmann,Risse Silva (2011) 

constataram que as pessoas que escolheram carreiras diferentes já possuem uma hierarquia 

diferenciada dos valores pessoais. Na questão de carreiras houve semelhanças de prioridades, 

neste trabalho será o desempenho auto-reportado que poderá mostrar valores prioritários 

semelhantes para desempenhos semelhantes. 

Há também a possibilidade de se predizer determinados desempenhos, como por 

exemplo, em Schwartz (2005, p.25) “valores de realização (bem-sucedido, ambicioso) 

enfatizam a demonstração ativa de performance bem-sucedida em interações concretas”, 

portanto, uma hipótese passível de ser verificada na pesquisa atual. 
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2.4. Desempenho no trabalho 

A avaliação de desempenho é algo observado na comparação de um determinado 

resultado com outro, verificando se houve ganho ou perda auferida entre os resultados, tanto 

no âmbito organizacional quanto no individual.  No âmbito individual, é uma das mais 

importantes ferramentas para se verificar resultados a partir da atuação dos funcionários 

(ROCHA-PINTO et al., 2007).  

Pode-se entender que a “gestão de desempenho é o processo de criar um ambiente de 

trabalho no qual as pessoas desempenham o melhor de sua capacidade” (BOHLANDER; 

SNELL, 2010, p.298). Esses autores definem a avaliação de desempenho como um “processo 

que geralmente é realizado anualmente [...] e que é projetado para ajudar os empregados a 

entender suas funções, seus objetivos, suas expectativas e o sucesso de seu desempenho”.  

Já Ivancevich (2008) a define como “processo de gestão de RH que possibilita que a 

organização determine a eficácia com que o funcionário está desempenhando o cargo”, 

fornecendo conhecimento sobre o desempenho das pessoas e também de seus gestores, 

conforme definido pela empresa nos critérios a serem avaliados. 

A ferramenta da avaliação de desempenho surge na tentativa das empresas se 

diferenciarem no mercado competitivo, olhando para o lado humano que compõe os seus 

recursos, na tentativa de valorizar, promover, estabelecer critérios que incrementem o negócio 

e promovam o desenvolvimento das pessoas. Embora no início, em seu modelo tradicional, 

estivesse mais voltada para o controle do trabalho, a partir da década de 1980 tem se mostrado 

um movimento para modelos mais participativos e voltado ao desenvolvimento humano 

(LOPES; SILVA, 2004; LIRA, 2004). 

As organizações se utilizam da avaliação de desempenho vislumbrando alguns 

objetivos, os principais deles estão voltados para o desenvolvimento dos funcionários e da 

empresa, por conseguinte, do estabelecimento de recompensas pelo trabalho executado. Ela 

ajuda no planejamento de recursos humanos e também na validação de vários critérios para 

promoções, mudanças e até demissão (IVANCEVICH, 2008), como é o caso de organizações 

que, por meio do desempenho mal avaliado, justificam penalidades, restrição de 

atividades/responsabilidades. 

Bohlander e Snell (2010) acrescentam que as finalidades da avaliação de desempenho 

podem ser divididas em duas categorias, uma administrativa e outra de desenvolvimento. Na 
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administrativa estão as decisões sobre mudanças de cargos e remuneração, na de 

desenvolvimento o foco passa a ser o aperfeiçoamento do funcionário, identificando seus 

pontos com melhor desempenho para fortalecê-los e seus pontos fracos para melhorá-los, 

desenvolvê-los. Essas informações contribuem também para decisões sobre quando, como e 

quem treinar/aperfeiçoar. 

Outro aspecto que fundamenta a aplicação da avaliação de desempenho é o fator 

motivacional. Saber o que a empresa espera de si, como está o andamento do seu trabalho e 

onde se deve chegar com seus esforços, são informações de desempenho que podem 

corroborar para a motivação do individuo e, se bem aplicada, alavancar os resultados do seu 

trabalho e, consequentemente, da organização (ROBBINS, 2009). 

A avaliação de desempenho, devido a sua complexidade, é feita com critérios ou 

padrões utilizados para julgar se um desempenho é ou não satisfatório, e se está na média dos 

demais avaliados. Esses critérios também podem ser quantitativos, qualitativos ou ambos, os 

quais são atribuídos às pessoas e às atividades, para serem verificados posteriormente. Os 

quantitativos, com medidas objetivas, representam a contagem de um trabalho realizado, 

como por exemplo, número de automóveis vendidos por determinado vendedor, já as 

qualitativas mostram classificações subjetivas, como por exemplo, atribuir notas ou grau para 

a liderança de determinado coordenador (SPECTOR, 2010). 

“As medidas objetivas são a soma de vários comportamentos ou o resultado dos 

comportamentos no trabalho. As medidas subjetivas são classificadas por pessoas que têm 

conhecimento sobre o desempenho dos funcionários no trabalho” (SPECTOR, 2010, p.120), 

por isso estão sujeitas a interpretação do avaliador, tendo seu sentimento ou percepção perante 

o próximo um efeito influenciador na avaliação. 

Ivancevich (2008) sugere que mais de um critério/medida seja utilizado para se obter o 

máximo de eficácia na avaliação. Essa combinação de critérios quantitativos e qualitativos 

pode evitar os pontos negativos e fortalecer os positivos que cada um apresenta. 

Bohlander e Snell (2010) comentam alguns métodos para se fazer a avaliação de 

desempenho: os métodos de traços de personalidade que são mais baratos e fáceis de usar, 

embora não sejam utilizados para se estabelecer critérios para remuneração e promoções; o 

método comportamental, o qual ajuda no feedback e fortalece o estabelecimento de 

remuneração e promoção, mas podem levar muito tempo para se desenvolver e um alto custo; 
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já o método por resultados que tem menos influência da subjetividade e são bem aceitos por 

todos os envolvidos, avaliados e avaliadores, no entanto são demorados para se desenvolver e 

podem ter critérios deficientes.  

O método por traços de personalidade é destinado à mensuração de características dos 

funcionários, como por exemplo, o quanto a pessoa tem iniciativa, se mostra líder, é criativa, 

inovadora. É um método que deve ser embasado à análise do cargo do avaliado para evitar 

viés dos avaliadores e muita subjetividade.  

Algumas técnicas/ferramentas utilizadas nesse método são: a) escalas de classificação 

gráfica, nesta escala os funcionários são avaliados pelos traços definidos pela organização 

para observação, dispostos em uma escala com um local para marcação do nível em que a 

pessoa é classificada e espaço para comentários. Esses comentários podem ajudar no 

momento de conversa/feedback com o funcionário sobre sua avaliação; b) escalas de padrão 

misto, na qual o avaliador classifica o funcionário de acordo com um padrão estabelecido, 

variando de igual, inferior ou superior a esse padrão; c) método da escolha forçada, já neste 

método o avaliador decide entre bem-sucedido ou malsucedido  as sentenças da escala que 

descrevem os traços; e, por último, d) método do ensaio, feito através de uma redação 

descritiva da personalidade do funcionário avaliado, contendo pontos fortes, fracos e 

oportunidades de desenvolvimento (BOHLANDER; SNELL, 2010; SPECTOR, 2010). 

 O método comportamental tem a vantagem de especificar ações consideradas 

positivas e também as que são consideradas negativas no ambiente de trabalho. Este método 

também tem subdivisões na forma de aplica-lo. Elas são divididas em: a) incidente crítico – o 

avaliador registra todo incidente que considerar necessário sobre o comportamento do 

funcionário em determinado dia, como se fosse uma agenda descritiva do comportamento da 

pessoa; b) lista de verificação comportamental – escala com uma lista de comportamentos na 

qual o avaliador marca as que considera presente no comportamento do avaliado; c) escala de 

classificação comportamental – comportamentos esperados são descritos para cada dimensão 

importante e dispostos em uma escala vertical no momento da avaliação variando de bem 

baixa até bem alta conforme o entendimento do avaliador; d) escala de observação do 

comportamento – os comportamentos são listados e o avaliador marca a frequência com que 

eles são assumidos pelo funcionário, variando de quase nunca a quase sempre 

(IVANCEVICH, 2008). 
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No método por resultados a empresa muda o foco sobre a personalidade ou 

comportamento do indivíduo para os resultados atingidos por eles. As medidas mais utilizadas 

nesse método são: a) medidas de produtividade, na qual o desempenho dos funcionários é 

avaliado pelo resultado alcançado, por exemplo, número de produtos vendidos para 

vendedores, número produzido para os operários da fábrica, etc; b) gestão por objetivos, 

semelhante a anterior porém com metas acordadas entre os funcionários e seus gestores para 

serem atingidas em um determinado período; c) balanced score card, modelo normalmente 

utilizado na gestão estratégica da empresa, pode ajudar a aliar os objetivos organizacionais 

aos individuais, partindo do geral, passando pelas metas das unidades de negócio, equipes, até 

chegar ao funcionário, o qual pode ver seu desempenho ligado ao da empresa 

(BOHLANDER; SNELL, 2010). 

A escolha de qual método aplicar depende dos objetivos da organização. Um dos 

métodos também utilizados é a avaliação 360º, onde se tem como principal objetivo uma 

avaliação completa, realizada através de todos que interagem com o avaliado: os internos 

(gerente, subordinados, pares ou colegas, dirigentes) e os externos (clientes e fornecedores) 

(ROBBINS, 2009). Neste tipo de avaliação o feedback é uma das principais ferramentas. Na 

avaliação de um coordenador, por exemplo, ele poderia realizar uma auto-avaliação, esta seria 

complementada com a avaliação do gestor imediato dele, pelos subordinados e por colegas de 

mesmo nível hierárquico (coordenadores, supervisores) completando um feedback do tipo 

360º, o qual tem sido viabilizado e popularizado com maior rapidez e menor custo por causa 

dos desenvolvimentos tecnológicos e sistemas integrados (SPECTOR, 2010).  

Os aspectos positivos desse método é que ele possui várias perspectivas juntas, pois se 

unem às idéias de todos os avaliadores e o potencial do feedback proveniente das várias 

direções, porém um ponto negativo pode ser justamente o excesso de feedback causando 

avaliações confusas (IVANCEVICH, 2008). Outro aspecto que merece atenção é o fato de a 

avalição 360º poder mostrar muitas críticas e causar um choque nos avaliados, prejudicando 

inclusive os relacionamentos e a interação da equipe (ROCHA-PINTO et al., 2007). 

French et al. (2011) destacam três fatores que influem no desempenho do trabalhador: 

atributos individuais, motivação e suporte organizacional. Nos atributos individuais estão 

presentes variáveis como gênero, idade, capacidade de realizar algo, habilidades, 

características de personalidade que influenciam o comportamento, e valores, atitudes e 

percepções que o indivíduo tem do mundo. A parte da motivação é importante porque é 
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necessário a pessoa querer fazer, não adiantaria ter determinada habilidade se não tiver a 

disposição para usá-la e de forma correta e eficaz. O suporte organizacional engloba as 

ferramentas de trabalho disponibilizadas para se realizar determinada tarefa, como por 

exemplo, o apoio de relatórios gerencias provenientes do sistema de informações da empresa. 

Quanto aos responsáveis pela avaliação de desempenho, Bohlander e Snell (2010) 

informam que pode ser tanto pelo superior imediato, por pares ou colegas de equipe, por 

fornecedores, clientes, subordinados do avaliado, por representantes, e até pelo próprio 

funcionário ou auto-avaliação. Conforme Ivancevich (2008) as organizações não acreditam 

muito que a auto-avaliação possa ser bem feita porque o funcionário não conseguiria avaliar a 

si próprio com objetividade devido viés dos interesses pessoais, contudo algumas pesquisas 

demonstraram que a auto-avaliação comparada com a avaliação que o gestor imediato fez 

obteve boa correlação. 

No caso em que a própria pessoa avalia a si mesma, Rego (2009) explora o 

desempenho auto-reportado, um método que pode substituir outros dependendo do contexto e 

dificuldade em se aplicar avaliações. O autor entende que as pessoas tendem a se avaliar mais 

positivamente que aos outros, “[...] sendo as auto-avaliações menos rigorosas que as 

avaliações geradas pelos pares ou superiores (REGO, 2009, p.221). No entanto, é um 

pressuposto interessante de ser pesquisado, pois dependendo da cultura, nível de escolaridade, 

personalidade dos indivíduos, é possível que a pessoa seja demasiadamente rigorosa em sua 

própria avaliação não se aplicando o real valor do seu desempenho.  

Rego (2009) acredita que se a avaliação de desempenho do tipo auto-reportada ocorrer 

sem a necessidade de se expor nomes dos participantes, mostrar/fazer comparações sociais, é 

possível que os indivíduos sejam os mais fiéis possíveis às indagações e façam uma avaliação 

mais fidedigna à realidade. 

Pode ser que realizar, de modo lógico e racional, uma auto-avaliação não seja, de fato, 

algo novo na vida dos pesquisados, pois conforme Rego (2009, p.221):  

(a)as pessoas experimentam diretamente os efeitos das suas ações numa grande 
diversidade de situações reais de trabalho; (b)observam os julgamentos que os 
outros fazem do seu (delas) desempenho; (c)dispõem de muito tempo para verificar 
a validade dos juízos que fazem acerca de si próprias e do seu desempenho. 
 

O foco deste trabalho é a avaliação auto-reportada aplicada por Rego (2009) na qual o 

individuo faz julgamento do seu trabalho a partir da sua visão, como ele percebe seu trabalho 
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em níveis de qualidade e eficácia e se considera que o próximo, gestor imediato e colegas de 

trabalho, também o avaliam como produtivo e eficaz. 

Um desafio seria verificar relações, influências entre o desempenho individual e outras 

variáveis individuais, como os valores, por exemplo. Mas, “[...] a literatura na área de 

comportamento organizacional vem apresentando algumas evidências empíricas acerca das 

relações preditivas estabelecidas entre variáveis psicológicas e desempenho no trabalho” 

(COELHO JÚNIOR; BORGES-ANDRADE, 2011, p.112), o que torna a área social rica, 

dinâmica, passível de combinações a serem exploradas, estudadas. 

No campo de estudo sobre valores, foi relatado que os valores individuais relacionados 

aos tipos motivacionais descritos por Schwartz (2005) podem predizer comportamentos e 

estes são precursores da ação, das atitudes no trabalho e, conseqüentemente, de resultados 

passíveis de avaliação, o que poderia se tentar uma avaliação de desempenho auto-reportada. 

Portanto, entendendo a avaliação como uma ação de natureza humana, observando 

comportamentos, imbuídos de valores que o predizem, o indivíduo sai de uma posição passiva 

e passa para uma postura ativa, de reconhecimento de seus pontos fortes e suas limitações, 

“[...] a apreciação de um fato e seu consequente julgamento sofrem influências dos valores e 

crenças de quem julga. Os valores e as crenças permitem julgar e identificar os 

comportamentos considerados adequados ao grupo” (ROCHA-PINTO et al., 2007, p.79) e, 

talvez, também julgar o próprio desempenho, avaliando-o sob os aspectos que os seus valores 

individuais orientam por meio do auto julgamento/avaliação.  

Na tentativa de relacionar os valores e a avaliação de desempenho auto-reportada, há 

uma dupla participação dos valores: uma no pretérito, quando organizados prioritariamente 

(prioridades axiológicas) orienta o indivíduo a determinado comportamento, o qual produz 

determinado resultado com desempenho satisfatório ou não, outra no presente, quando o 

individuo, ao fazer sua auto-avaliação, se orienta por valores que podem determinar o que se 

considera como eficaz ou não, produtivo ou não produtivo. 
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

3.1. Enquadramento Metodológico 

O método utilizado nesta pesquisa foi exploratório-descritivo, realizado através da 

aplicação de uma survey, com lógica dedutiva em uma população / censo. 

É exploratório devido se buscar conhecimento sobre a relação entre as variáveis 

relacionadas aos valores e ao desempenho auto-reportado, já que não foi encontrado na 

literatura um estudo que explorasse os dois construtos em correlação. A pesquisa exploratória 

é caracterizada pela ausência de estudos que testem ou confirmem hipóteses (COLLIS; 

HUSSEY, 2005). 

Já o caráter descritivo se dá pela proposta de se descrever as prioridades axiológicas 

das médias lideranças relacionando-as ao desempenho por elas percebido. A pesquisa 

descritiva tem a característica de descrever o fenômeno observado, pesquisado, “[...] é usada 

para identificar e obter informações sobre as características de um determinado problema ou 

questão” (COLLIS; HUSSEY, 2005, p.24). 

A survey, entendida como uma metodologia “[...] na qual uma amostra de sujeitos é 

retirada de uma população e estudada para se fazerem inferências sobre essa população” 

(COLLIS; HUSSEY, 2005, p.70), foi composta pelo questionário auto-aplicável e 

simplificado do Inventário de Valores de Schwartz (SVS), traduzido e adaptado à cultura 

brasileira (TAMAYO; SCHWARTZ, 1993) para classificação das prioridades axiológicas das 

médias lideranças. Foi feita uma composição/acréscimo desta escala com a avaliação de 

desempenho individual auto-reportado utilizado por Rego (2009). Utilizou-se de cálculos de 

estatística descritiva e fatorial, com validação tanto do questionário quanto das variáveis, por 

meio da ajuda do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

A pesquisa teve uma lógica dedutiva porque o trabalho partiu do geral para o 

específico, os conceitos e referencial teórico estudados foram verificados sem a pretensão de 

formar, sugerir novas teorias, como ocorre na lógica indutiva (COLLIS; HUSSEY, 2005). A 

amostra e a coleta de dados serão detalhados nos próximos tópicos. 
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3.2. Amostra da pesquisa 

A pesquisa do tipo censo foi feita com todos os indivíduos lotados na administração 

central de uma indústria de alimentos com cargos de médias lideranças (coordenadores e 

supervisores). 

Conforme Collis e Hussey (2005, p.62) “uma população é qualquer grupo bem 

definido de pessoas ou de itens que estará sob consideração”. Esses autores confirmam ainda 

que ela pode ser composta por todas as pessoas de várias áreas de uma empresa, por todos que 

compõem um determinado setor/departamento, ou, de acordo com o escopo desta pesquisa, 

todos que ocupam determinado cargo/função.  

A organização pesquisada conta atualmente com 3.882 funcionários distribuídos em 

cargos burocráticos e operacionais (staff e produção). As médias lideranças, população da 

pesquisa, somam 146 pessoas distribuídas em cargos como coordenador(a) e supervisor(a). 

Foi descartado o indivíduo que ingressou na empresa, foi transferido ou que mudou de 

cargo com menos de seis meses, pois mesmo que se consiga levantar as suas prioridades 

axiológicas, fica-lhe inviável fazer uma análise do seu desempenho confiável e com o 

detalhamento que exige a pesquisa, já que algumas questões da survey envolvem a percepção 

do pesquisado sobre o superior imediato e colegas. Também não participou o próprio 

pesquisador, que embora preencha os requisitos da população da pesquisa, opta por não 

participar para evitar algum viés na coleta dos dados. 
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3.3 Procedimento para coleta de dados 

Os dados foram coletados através de questionários tipo survey, com perguntas 

fechadas contendo três partes: a primeira como identificação geral, a segunda com o 

inventário de valores de Schwartz e a terceira contendo as quatro questões da auto-avaliação 

(desempenho auto-reportado) adotada por Arménio Rego (2009). 

Todos os participantes foram convidados e informados sobre a pesquisa, inclusive com 

autorização do líder imediato e da diretoria de desenvolvimento organizacional da empresa. 

Depois foi enviado por e-mail o questionário auto-aplicável com instruções sobre o 

preenchimento, data limite para retorno, com devolução pelo mesmo meio eletrônico. 

Ao questionário foram acrescidos dados sobre os participantes como idade, sexo, 

escolaridade, já que essas variáveis podem influenciar a escolha dos tipos motivacionais 

(SCHWARTZ, 2005) e tempo de trabalho na empresa, já que nas perguntas relacionadas ao 

desempenho auto-reportado, há menções sobre a opinião de chefe e colegas (REGO, 2009).  

Na sequência foi apresentada a escala simplificada do Inventário de Valores de 

Schwartz (SVS), traduzido e adaptado à cultura brasileira (TAMAYO; SCHWARTZ, 1993) 

contendo perguntas com valores relacionados aos tipos motivacionais: autodeterminação, 

estimulação, hedonismo, realização, poder, segurança, conformidade, tradição, benevolência e 

universalismo. (SCHWARTZ, 2005). 

O SVS é composto por duas listas de valores, a primeira tem 32 valores listados como 

substantivos e a segunda com 29 adjetivos. São 61 valores dispostos ao todo. O entrevistado é 

convidado a escolher o valor mais importante e o menos importante ou oposto aos valores 

antes de começar a enumerar o demais na escala Likert que varia de -1 (oposto aos meus 

valores), 0 (não importante), até 6 (muito importante) e 7 (de suprema importância). Somente 

após essa marcação destes extremos, deve-se prosseguir enumerando os demais valores com 

os números da escala e sua importância de acordo com a orientação descrita na orientação do 

questionário: "Que valores são importantes PARA MIM, como princípios orientadores em 

MINHA VIDA, e que valores são menos importantes PARA MIM?", entretanto 

separadamente, primeiro se escolhe dentre os trinta e dois valores da primeira lista, o mais 

importante e o menos importante, depois se marcam os demais, somente após concluir a 

primeira lista, se prossegue da mesma forma com a segunda. Ao lado de cada valor há uma 

pequena explicação do seu significado para facilitar o seu entendimento, como por exemplo, 
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SENSO DE PERTENCER (sentimento de que os outros se importam comigo) ou VAIDADE 

(preocupação e cuidado com minha aparência) presentes na primeira lista e 

INDEPENDENTE (ser auto-suficiente e autoconfiante) ou ABERTO (ser tolerante a 

diferentes idéias e crenças) que pertencem a segunda lista. Conforme sugere o próprio autor 

do instrumento, Schwartz (2005), só foram aceitos dois valores em cada escala com as 

marcações -1 (oposto aos meus valores) e mais dois com 7 (de suprema importância).  

O tipo motivacional prioritário é medido de acordo com o agrupamento da média dos 

valores a eles relacionados conforme mostra o Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Relação entre valores e tipos motivacionais 

Tipo motivacional Valores 

Autodeterminação 

LIBERDADE (liberdade de ação e pensamento) 
AUTO-RESPEITO (crença em meu próprio valor) 
CRIATIVIDADE (unicidade, imaginação) 
PRIVACIDADE (o direito de ter um espaço pessoal) 
INDEPENDENTE (ser auto-suficiente e autoconfiante) 
AUTO-DETERMINADO (escolher meus próprios objetivos) 
CURIOSO (ter interesse por tudo, espírito exploratório) 

Benevolência 

TRABALHO (modo digno de ganhar a vida) 
UMA VIDA ESPIRITUAL (ênfase em assuntos espirituais) 
SENTIDO DA VIDA (um propósito na vida) 
AMOR MADURO (profunda intimidade emocional e espiritual) 
AMIZADE VERDADEIRA (amigos próximos e apoiadores) 
LEAL (ser fiel aos amigos e grupos) 
HONESTO (ser sincero, autêntico) 
PRESTATIVO (trabalhar para o bem-estar de outros) 
RESPONSÁVEL (ser fidedigno, confiável) 
INDULGENTE (estar pronto a perdoar os outros) 

Conformidade 

POLIDEZ (cortesia, boas maneiras) 
AUTO-DISCIPLINA (auto-restrição, resistência à tentação) 
RESPEITOSO PARA COM OS PAIS E IDOSOS (reverenciar pessoas 
mais velhas) 
OBEDIENTE (cumprir meus deveres e obrigações) 

Estimulação 
UMA VIDA EXCITANTE (experiências estimulantes) 
UMA VIDA VARIADA (cheia de desejos, novidades e mudanças) 
AUDACIOSO (procurar a aventura, o risco) 

Hedonismo 
PRAZER (satisfação de desejos) 
QUE GOZA A VIDA (gostar de comer, sexo, lazer, etc.) 
AUTO-INDULGÊNCIA (fazer coisas prazerosas) 
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Poder 

PODER SOCIAL (controle sobre os outros, domínio) 
RIQUEZAS (posses materiais, dinheiro) 
VAIDADE (preocupação e cuidado com minha aparência) 
RECONHECIMENTO SOCIAL (respeito, aprovação pelos outros) 
AUTORIDADE (direito de liderar ou de mandar) 
PRESERVADOR DA MINHA IMAGEM PÚBLICA (proteger minha 
reputação) 

Realização 

AMBICIOSO (trabalhar arduamente, ter aspirações) 
INFLUENTE (exercer impacto sobre as pessoas e eventos) 
CAPAZ (ser competente, eficaz, eficiente) 
INTELIGENTE (ser lógico, racional) 
ESPERTO (driblar obstáculos para conseguir o que quero) 
BEM SUCEDIDO (atingir os meus objetivos) 

Segurança 

SENSO DE PERTENCER (sentimento de que os outros se importam 
comigo) 
ORDEM SOCIAL (estabilidade da sociedade) 
SEGURANÇA NACIONAL (proteção da minha nação contra inimigos) 
RETRIBUIÇÃO DE FAVORES (quitação de débitos) 
SEGURANÇA FAMILIAR (proteção para minha família) 
SAUDÁVEL (gozar de boa saúde física e mental) 
LIMPO (ser asseado, arrumado) 

Tradição 

RESPEITO PELA TRADIÇÃO (preservação de costumes vigentes há 
longo tempo) 
MODERADO (evitar sentimentos e ações extremadas) 
HUMILDE (ser modesto, não me autopromover) 
CIENTE DOS MEUS LIMITES (submeter-me às circunstâncias da vida) 
DEVOTO (apegar-me fortemente à fé religiosa) 

Universalismo 

IGUALDADE (oportunidades iguais para todos) 

HARMONIA INTERIOR (em paz comigo mesmo) 
UM MUNDO EM PAZ (livre de guerras e conflitos) 

UNIÃO COM A NATUREZA (integração com a natureza) 

SABEDORIA (compreensão madura da vida) 
UM MUNDO DE BELEZA (esplendor da natureza e das artes) 
JUSTIÇA SOCIAL (correção da injustiça, cuidado para com os mais 
fracos) 

ABERTO (ser tolerante a diferentes idéias e crenças) 

PROTETOR DO AMBIENTE (preservar a natureza) 
SONHADOR (ter sempre uma visão otimista do futuro) 

Adaptado de Schwartz (2005) e Porto (2005). 

De acordo com o estudo de Rego (2009), a parte do questionário que trata do 

desempenho é formada pelos seis itens abaixo: 
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(1) Considero-me um empregado eficaz;  

(2) Estou satisfeito com a qualidade do meu trabalho;  

(3) O meu superior vê-me como um empregado eficaz;  

(4) Os meus colegas consideram que sou um empregado bastante produtivo; 

(5) Comparativamente com as pessoas de outras organizações, eu produzo mais do que 

elas; 

(6) Comparativamente com as pessoas que trabalham noutras organizações, o meu 

trabalho é de melhor qualidade. 

Foi utilizada a escala do tipo Likert de sete pontos (1: a afirmação não se aplica 

rigorosamente nada a mim; a afirmação aplica-se completamente a mim). É adequado o uso 

desta escala nesse estudo porque “[...]várias afirmações diferentes podem ser fornecidas numa 

lista que não toma muito espaço, é simples para o respondente completar e simples para o 

pesquisador codificar e analisar (COLLIS; HUSSEY, 2005, p.174), além de ser o tipo de 

escala já utilizada tanto no inventário de valores (SCHWARTZ, 2005) quanto no desempenho 

auto-reportado (REGO, 2009). 

O questionário foi disponibilizado aos respondentes por meio de um link ao aplicativo 

do Google, mencionado no e-mail de convite a participação da pesquisa e com instruções de 

como proceder para responder a pesquisa. O e-mail também continha informações sobre a 

garantia de confidencialidade nas respostas e o contato para se tirar dúvidas, se desejado, com 

o pesquisador do presente trabalho. 
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3.4 Procedimentos para análise dos dados 

Os dados foram em primeira instância tratados e analisados com ajuda do software 

SPSS para verificar a distribuição das prioridades axiológicas, ou os valores prioritários das 

médias lideranças e a sua relação com o desempenho por eles percebido, ou seja, quais os 

valores prioritáriosno grupo pesquisado e quais valores são prioritários naqueles com maiores 

índices de desempenho percebido. 

Com essa análise, foram atendidos os objetivos específicos: a) identificar os valores 

individuais prioritários das médias lideranças; b) mapear o desempenho auto-reportado dessas 

lideranças; c) verificar as prioridades axiológicas dos líderes com melhor desempenho auto-

reportado; e d) comparar o grupo com melhor desempenho auto-reportado com o conjunto 

global das médias lideranças pesquisadas na organização. 

A princípio foram agrupados os 61 valores da escala em seus respectivos tipos 

motivacionais, com a distribuição dos maiores e menores escores em uma média e cálculo do 

desvio padrão para se verificar as prioridades axiológicas das médias lideranças. Uma das 

formas de se mostrar graficamente foi por meio do histograma, que representa um gráfico 

com os tipos motivacionais no eixo horizontal com barras que indicam quantas vezes cada 

valor se deu no conjunto de dados coletados (FIELD, 2009), atendendo assim ao objetivo da 

descrição das prioridades axiológicas. 

O controle estatístico foi realizado para se conhecer as diferenças no uso da escala 

quando se relaciona prioridade axiológica com outras variáveis, assim, segundo essa regra, 

computou-se primeiramente a média de cada entrevistado para todos os sessenta e um itens e, 

para verificar a média do grupo fez-se uma análise de covariância com a média de cada 

pessoa com covariante. Já para a correlação com outras variáveis, atendendo ao outro 

objetivo, fez-se a correlação parcial, a partir das médias dos julgamentos (SCHWARTZ, 

2005).  

Conforme Field (2009, p.125), “a variância de uma variável representa a média que os 

dados se afastam da média”. Para se realizar a correlação entre as variáveis verificou-se se 

uma delas ao se desviar da média, a outra também se desvia de maneira similar. Observando 

se elas variavam conjuntamente pode-se pressupor a associação entre elas, ou covariância. 

Assim foi possível verificar a relação entre os maiores desempenhos e os valores prioritários.  
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Essa relação pode ser demonstrada graficamente de maneira linear com as variáveis 

dispostas de forma positivamente relacionadas, à medida que uma variável aumenta, a outra 

também aumenta, ou negativamente relacionada: quando uma aumenta, a outra diminui 

(FIELD, 2009). Assim pode-se dispor os maiores escores sobre o desempenho auto-reportado 

em um gráfico e verificar como elas se correlacionam: indivíduos com altos escores nos tipos 

motivacionais de realização e poder devem também apresentar escores altos para o 

desempenho auto-reportado, bem como, indivíduos com maiores escores para desempenho 

auto-reportado devem apresentar prioridades axiológicas semelhantes.  

O coeficiente de Pearson foi aplicado para validar a correlação, ele mede a 

dependência linear entre as variáveis a que se refere (FIELD, 2009). O coeficiente de 

correlação de Pearson foi aqui calculado para medir a associação entre os 61 itens com o tipo 

motivacional a que está associado.  

Com o objetivo de explicar as respostas ao questionário por um número menor de 

variáveis (fatores) cujo significado possa ser interpretado e verificar se os fatores encontrados 

coincidem com aqueles pré-especificados pelo pesquisador, realizou-se uma análise fatorial.  

A Análise Fatorial é uma técnica estatística multivariada que, com base na estrutura de 

dependência existente entre as variáveis de interesse (matriz de correlações ou covariâncias 

entre essas variáveis), permite a criação de um conjunto menor de variáveis (variáveis latentes 

ou fatores) obtidas como função das variáveis originais (ARTES, 1998). É possível saber 

quanto o conjunto de fatores explica da variabilidade geral dos dados originais. Além disso, 

cada fator pode representar uma característica subjacente aos dados. Os fatores estão 

fortemente associados com as variáveis para as quais suas cargas têm valor elevado, e sua 

interpretação está relacionada com o significado dessas variáveis. Nestetrabalho, os resultados 

da análise fatorial basearam-se na matriz de covariâncias entre as respostas dos itens.Após 

avaliação dos resultados da análise, decidiu-se por reter os fatores para explicar o 

comportamento das respostas aos itens estudados. 
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3.5 Apuração dos resultados 

As análises estatísticas se fundamentaram em estatística descritiva, com cálculos 

de:média aritmética (ā); desvio padrão (σ), que indica o desvio em relação à média, apontando 

numa variação de +σ e –σ (amplitude de 2xσ) engloba pelo menos 75% do grupo 

avaliado,indicando maior ou menor homogeneidade de pensamento dos avaliados sobre um 

determinado valor; variância da média (σ2), que representa o desvio padrão elevado ao 

quadrado,permitindo uma visualização mais acentuada e abrangente da variação de 

pensamento do grupo em relação a um determinado valor. 

Das 146 pessoas pesquisadas, 86 responderam a pesquisa, o que representa uma 

amostra de 58,9% do total da população. Todos ocupam cargos de média liderança.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1 Distribuição por sexo 

Esta tabela mostra a distribuição do sexo para a amostra pesquisada (N= 86) 

Tabela 1: Sexo 

SEXO Frequência (%) 

FEMININO 38 44,19 

MASCULINO 48 55,81 

Total 86 100,00 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Na amostra de líderes pesquisadas há uma relação de 44,19% do sexo feminino para 

55,81% do sexo masculino. Observando a relação de gênero entre os respondentes, há uma 

proximidade entre o número de participantes: 38 mulheres e 48 homens, bem visualizado no 

gráfico abaixo: 

Gráfico1: Numero de respondentes masculino x feminino 

  
 Fonte: elaborado pelo autor. 

É possível pressupor que não há predominância de um sexo sobre o outro na escolha 

da hierarquia de valores, provendo homogeneidade e equilíbrio nas respostas do questionário. 

Ademais, quanto à priorização dos valores, “o gênero tem efeitos mais fracos e menos 

consistentes que idade e educação” (SCHWARTZ, 2005, p.78). 
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4.2 Distribuição por escolaridade 

A tabela abaixo mostra a distribuição da escolaridade entre os pesquisados N(86): 

Tabela 2: Escolaridade 

ESCOLARIDADE Frequência (%) 

NÍVEL MÉDIO 6 29,07 

SUPERIOR INCOMPLETO 8 6,98 

GRADUADO 25 54,65 

PÓS-GRADUADO 47 9,30 

Total 86 100,00 

Fonte: elaborado pelo autor. 

No que tange ao perfil escolar dos participantes da pesquisa, 6,98% estão no nível 

médio de escolaridade, 9,3% tem grau superior incompleto, 29,07% são graduados e 54,65% 

pós-graduados. Esse quadro significa que a maioria já está no nível de pós-graduados, dado 

relevante por se tratar de um grupo que desempenha cargos de liderança.  

Como a pesquisa foi realizada com pessoas ocupantes de cargos em médias lideranças, 

é possível que se explique o fato de se apresentar maior predominância no grau de 

escolaridade em nível superior completo e pós-graduado (72 pessoas, dentre 86). Este fator é 

positivo para o entendimento do questionário, dado que pessoas com maior grau de educação 

tendem a ter menos problemas para responder e compreender a dinâmica do preenchimento da 

survey, apresentando mais maturidade em suas carreiras e maior tempo de vida acadêmica 

(CALVOSA; SERRA; ALMEIDA, 2011). 
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4.3 Distribuição por idade  

A idade dos pesquisados está disposta conforme abaixo: 

Tabela 3: Idade 

FAIXA ETÁRIA  Frequência (%) 

ACIMA DE 45 ANOS 10 11,63 

ENTRE 30 E 45 ANOS 60 18,60 

ENTRE 21 E 30 ANOS 16 69,77 

Total 86 100,00 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Percebe-se que a amostra de líderes se encontra em faixa etária intermediária com 

69% entre 30 e 45 anos, são em maior número, em sequência tem-se 18,6% entre 21 e 30 

anos, e apenas 11,63% estão acima de 45 anos. Como a maioria se encontra em faixa etária 

dos 30 aos 45 anos (60 pessoas dentre as 86), isso implica que os valores escolhidos podem 

ter semelhanças/uniformidade por pertencerem à mesma faixa etária, à geração X 

(CAVALCANTE; CHAVES, 2013).  

A axiologia dos valores se relaciona mais positivamente com tipos motivacionais de 

conformidade e tradição com o aumento da idade e menos positivamente com hedonismo e 

estimulação, pois dependendo da etapa da vida em que a pessoa se encontra, ou o que ela 

viveu no período da adolescência (quando os valores tendem a aparecer e a se firmar), ela vai 

priorizando mais aspectos relacionados à segurança e fatores materialistas que realização e 

poder, por exemplo (SCHWARTZ, 2005) e, no caso dessa amostra, ela se fortaleceu mais na 

idade adulta, nem muito jovens (abaixo de 30 anos), nem mais maduros (acima de 45 anos). 
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4.4 Distribuição por tempo na empresa 

O tempo em que os pesquisados estão trabalhando nesta empresa está disposto abaixo: 

Tabela 4: Tempo de empresa 

TEMPO DE EMPRESA Frequência (%) 

ACIMA DE 10 ANOS 42 48,84 

ENTRE 5 E 10 ANOS 25 13,95 

ENTRE 2 E 5 ANOS 12 29,07 

MENOS DE 2 ANOS 7 8,14 

Total 86 100,00 

Fonte: elaborado pelo autor. 

No que tange ao tempo dos líderes pesquisados na empresa atual, vê-se que apenas 

8,14% tem menos de 2 anos trabalhando na empresa, 13,95% tem entre 2 a 5 anos, 29,07% 

entre 5 e 10 anos e, a maioria, 48,84%, quase metade da amostra, estão na empresa acima de 

10 anos, portanto, são pessoas que já devem estar adaptadas a cultura da organização e podem 

ter mais facilidade para avaliar seu trabalho em comparação aos das outras áreas, ter uma 

idéia do que pode pensar seus colegas e líder imediato sobre seu desempenho. 
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4.5 Tipos motivacionais e as prioridades axiológicas das médias lideranças 

A seguir são apresentados na Tabela 5 os tipos motivacionais com os principais 

valores indicados no topo da hierarquia axiológica pelas médias lideranças pesquisadas. 

Tabela 5: Tipos motivacionais das médias lideranças 

Tipo motivacional Média Desvio Padrão 
Benevolência 5,50 0,382 
Conformidade  5,25 0,681 
Universalismo 4,96 0,585 
Autodeterminação  4,91 0,412 
Segurança  4,91 0,806 
Hedonismo  4,57 0,036 
Tradição  4,48 0,512 
Realização  4,44 0,904 
Poder  3,77 1,075 
Estimulação  3,32 0,319 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Os tipos motivacionais com os principais valores indicados no topo da hierarquia 

axiológica pelas médias lideranças foram: Benevolência (média de 5,5) e Conformidade 

(média de 5,25) e aqueles que ficaram na base, com menos influência apontados pelos 

pesquisados foram: Estimulação (média de 3,32) e Poder (média de 3,77).  

O gráfico 2, representa o resultado dos tipos motivacionais da Tabela 5. 
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Gráfico 2: Diagrama de rede dos tipos motivacionais 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do continuum de Schwartz (2005). 

Segundo Schwartz (2005), os valores de Benevolência tem como objetivo definidor a 

preservação do bem-estar das pessoas com quem se convive. Foi interessante a presença deste 

tipo motivacional no topo da hierarquia porque o bem estar da equipe pode ser uma das 

preocupações identificadas nesse grupo de médias lideranças. Ainda conforme o autor: “tanto 

benevolência quanto conformidade promovem relações sociais cooperativas e suportivas” 

(SCHWARTZ, 2005, p.27), fortalecendo o aspecto de preocupação com os liderados, 

enfatizando valores relacionados com honestidade, responsabilidade, lealdade e 

prestimosidade.  

Outro aspecto percebido na axiologia do grupo é a pouca tendência a violar regras, 

procedimentos, regulamentos, normais sociais, dado o destaque na pontuação do tipo 

motivacional de Conformidade. Esse tipo motivacional tem também um senso de preservação 

do grupo porque ele tenta inibir ações isoladas de algum dos membros que possam prejudicar 

a interação e o funcionamento do todo. De acordo com Schwartz (2005), esse tipo 

motivacional ressalta valores como ser obediente, autodisciplinado, ter polidez e respeito para 

com os mais velhos. 

Se a pesquisa demonstrou o aparecimento no topo da hierarquia dos valores a 

combinação de Benevolência e Conformidade, expressos por “comportamento normativo que 

promove relacionamentos íntimos” (SCHWARTZ, 2005, p.30), poderia se pressupor então, a 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Benevolência

Conformidade

Universalismo

Autodeterminação

Segurança

Hedonismo

Tradição

Realização

Poder

Estimulação



69 
 
luz do resultado desta pesquisa, que as médias lideranças desta empresa são pessoas que 

cumprem os procedimentos e se preocupam com a interação e bem-estar da sua equipe. 

Embora o Poder, um tipo motivacional ligado ao prestígio e status social, com controle 

e domínio sobre as pessoas (SCHWARTZ, 2005), possa ser idealizado como um dos valores 

mais importantes em cargos que sugerem posição de comando, nesta pesquisa o resultado o 

mostrou como um dos tipos motivacionais menos escolhido, assim como também em outras 

pesquisas axiológicas o tipo motivacional Poder não teve posição hierárquica no topo da 

axiologia (TINOCO et al., 2010; CALVOSA; SERRA; ALMEIDA, 2011), portanto, a 

hipótese que estabelecia Poder no topo da axiologia das médias lideranças foi negada por este 

resultado. 

A Estimulação ficou próximo à pontuação de Poder, sugerindo maior probabilidade de 

que o grupo pesquisado não se sinta motivado por fatores excitantes, novidade, variabilidade e 

ousadia. 
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4.6 As prioridades axiológicas das médias lideranças com melhor desempenho auto-

reportado 

Na análise dos dados pesquisados, primeiramente calculou-se a média dos avaliados 

no desempenho auto-reportado, todos os 86 líderes. Depois se selecionou os respondentes que 

obtiveram pontuações acima da média em todos os fatores de desempenho. O critério para 

seleção da amostra a ser trabalhada foi o de estarem acima da média em todos os fatores. Com 

isso, foi identificado um total de 26 líderes segundo essa classificação. Essa separação dentro 

da amostra geral foi realizada para se verificar as prioridades axiológicas de quem se 

considera com alto desempenho, ou no topo do desempenho auto-reportado e estabelecer as 

diferenças ou similaridades entre os seus valores e os daqueles que estão distribuídos nos 

outros níveis de desempenho. A tabela abaixo mostra o resultado final da classificação com 

melhor desempenho: 
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Tabela 6: Melhor desempenho auto-reportado 

ENTRE
VISTA
DOS 

01 - 
Considero-

me um 
empregado 

eficaz.  

02 - Estou 
satisfeito 

com a 
qualidade do 

meu 
trabalho.  

03 - O meu 
superior 
vê-me 

como um 
empregado 

eficaz.  

04 - Os meus 
colegas 

consideram que 
sou um 

empregado 
bastante 

produtivo. 

05 - 
Comparativamente 
com as pessoas de 

outras organizações, 
eu produzo mais do 

que elas.  

06 - 
Comparativamente 
com as pessoas que 
trabalham noutras 
organizações, o meu 
trabalho é de melhor 

qualidade.  
E1 6 6 6 6 5 6 

E2 7 6 6 6 6 6 

E3 7 6 6 7 7 6 

E4 6 6 6 6 6 5 

E5 6 6 6 6 6 6 

E6 6 6 6 6 6 6 

E7 7 7 7 6 6 6 

E8 6 7 7 6 6 6 

E9 6 6 6 6 7 7 

E10 6 6 6 6 6 6 

E11 6 6 7 7 6 6 

E12 7 7 7 7 6 6 

E13 6 6 6 6 5 5 

E14 6 7 7 7 5 7 

E15 6 6 6 6 5 6 

E16 7 7 7 7 7 7 

E17 6 6 6 6 6 6 

E18 6 6 6 6 6 6 

E19 6 6 6 6 6 6 

E20 6 6 6 6 5 5 

E21 6 6 6 6 5 5 

E22 7 6 6 6 6 6 

E23 7 6 7 7 7 7 

E24 6 6 6 6 6 6 

E25 6 6 6 7 6 6 

E26 6 6 6 6 5 5 

E27 7 6 7 7 7 6 

MÉDIA 
GERAL  

5,8 5,3 5,3 5,6 4,9 5,2 

Fonte: elaborado pelo autor 

Para avaliar o grau de confiabilidade do questionário foi encontrado o coeficiente 

alpha de Cronbach, um índice utilizado para verificar a consistência interna de questionários 

(FIELD, 2009).O resultado encontrado foi de 0,965. Esse coeficiente assume valores entre 0 e 

1, pois quanto mais próximo de 1 for o valor do coeficiente,  mais consistente ou confiável é o 

questionário.  O teste estatístico de Kaiser-Meyer-Olkin ou KMO foi aplicado para verificar 

se a proporção da variância dos dados da amostra seria adequada a análise fatorial que, quanto 

mais próximo o resultado for de 1, melhor e, se for abaixo de 0,6, não deve ser utilizado 

(LATIF, 1994). A tabela a seguir mostra que os dados apresentaram consistência satisfatória 
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para se poder aplicar os cálculos fatoriais, já que todos apresentaram resultados acima de 0,6 

no KMO. 

Tabela 7: Tipos motivacionais com teste de KMO 

Tipos Motivacionais KMO (%)VARIANCIA EXPLICADA 

Autodeterminação 0,668 49,103 

Benevolência 0,716 48,199 

Conformidade 0,659 59,485 

Estimulação 0,658 68,474 

Hedonismo 0,722 78,619 

Poder 0,795 52,822 

Realização 0,808 57,194 

Segurança 0,693 42,553 

Tradição 0,718 54,721 

Universalismo 0,780 46,961 
Fonte: elaborado pelo autor 

Após a validação do questionário e a amostra do melhor desempenho conhecida, foi 

aplicado o cálculo inferencial no SPSS para verificar se seria possível validar as respostas 

deles em correlação com as prioridades axiológicas escolhidas dentro de cada tipo 

motivacional. Essa verificação foi necessária para se certificar se os valores e suas variações 

de freqüência dentro de cada tipo motivacional poderiam explicá-los, se estes valores se 

correlacionavam entre si. Após a análise fatorial, observou-se que alguns tipos motivacionais 

tiveram as variáveis que os compõem (valores) com correlação positiva entre si, conforme 

pode ser verificado na tabela abaixo elaborada via SPSS em Component Score Coefficient 

Matrix. Os tipos motivacionais foram: Conformidade, Estimulação, Hedonismo, Poder, 

Realização e Tradição. 
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Tabela 8: Relação positiva total entre as variáveis do tipo motivacional 

Conformidade 
Component 

1 

12 - POLIDEZ (cortesia, boas maneiras) ,307 

22 - AUTO-DISCIPLINA (auto-restrição, resistência à tentação)  ,308 

50 - OBEDIENTE (cumprir meus deveres e obrigações) ,325 

42 - RESPEITOSO PARA COM OS PAIS E IDOSOS (reverenciar pessoas mais velhas) ,354 

Estimulação 
Component 

1 

10 - UMA VIDA EXCITANTE (experiências estimulantes) ,429 

27 - UMA VIDA VARIADA (cheia de desejos, novidades e mudanças) ,388 

39 - AUDACIOSO (procurar a aventura, o risco) ,390 

Hedonismo 
Component 

1 

04 - PRAZER (satisfação de desejos) ,374 

54 - QUE GOZA A VIDA (gostar de comer, sexo, lazer, etc.) ,387 

61 - AUTO-INDULGÊNCIA (fazer coisas prazerosas) ,367 

Poder 
Component 

1 

13 - RIQUEZAS (posses materiais, dinheiro) ,224 

18 - VAIDADE (preocupação e cuidado com minha aparência) ,227 

03 - PODER SOCIAL (controle sobre os outros, domínio) ,150 

29 - AUTORIDADE (direito de liderar ou de mandar) ,275 

25 - RECONHECIMENTO SOCIAL (respeito, aprovação pelos outros) ,236 

49 - PRESERVADOR DA MINHA IMAGEM PÚBLICA (proteger minha reputação) ,245 

Realização 
Component 

1 

36 - AMBICIOSO (trabalhar arduamente, ter aspirações) ,160 

41 - INFLUENTE (exercer impacto sobre as pessoas e eventos) ,222 

46 - CAPAZ (ser competente, eficaz, eficiente) ,259 

51 - INTELIGENTE (ser lógico, racional) ,240 

53 - ESPERTO (driblar obstáculos para conseguir o que quero) ,188 

59 - BEM SUCEDIDO (atingir os meus objetivos) ,238 

Tradição 
Component 

1 

20 - RESPEITO PELA TRADIÇÃO (preservação de costumes vigentes há longo tempo) ,242 

34 - MODERADO (evitar sentimentos e ações extremadas) ,226 

38 - HUMILDE (ser modesto, não me autopromover) ,310 

47 - CIENTE DOS MEUS LIMITES (submeter-me às circunstâncias da vida) ,310 

55 - DEVOTO (apegar-me fortemente à fé religiosa) ,252 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Porém, em outros tipos motivacionais nem todas as variáveis/valores foram 

positivamente correlacionadas porque apresentaram algumas variáveis com baixa correlação 

ou correlação negativa. Na tabela a seguir (Tabela 9), estão em destaque apenas os valores 

que estão positivamente correlacionadas com o tipo motivacional ao qual pertencem. No 

entanto, pode-se verificar que os valores em destaque podem explicar satisfatoriamente cada 

um dos tipos motivacionais. 
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Tabela 9: Relação positiva parcial entre as variáveis do tipo motivacional  

Autodeterminação 
Component 

1 
05 - LIBERDADE (liberdade de ação e pensamento) -,308 
15 - AUTO-RESPEITO (crença em meu próprio valor) ,119 
17 - CRIATIVIDADE (unicidade, imaginação) ,373 
33 - INDEPENDENTE (ser auto-suficiente e auto-confiante) ,450 
44 - AUTO-DETERMINADO (escolher meus próprios objetivos) ,206 
23 - PRIVACIDADE (o direito de ter um espaço pessoal) ,232 

Benevolência 
Component 

1 
06 - TRABALHO (modo digno de ganhar a vida) ,150 
07 - UMA VIDA ESPIRITUAL (ênfase em assuntos espirituais) ,174 
11 - SENTIDO DA VIDA (um propósito na vida) ,058 
21 - AMOR MADURO (profunda intimidade emocional e espiritual) ,154 
30 - AMIZADE VERDADEIRA (amigos próximos e apoiadores) ,404 
35 - LEAL (ser fiel aos amigos e grupos) -,161 
48 - HONESTO (ser sincero, autêntico) -,315 
56 - RESPONSÁVEL (ser fidedigno, confiável) -,098 
58 - INDULGENTE (estar pronto a perdoar os outros) ,293 
52 - PRESTATIVO (trabalhar para o bem-estar de outros) ,228 

Universalismo 
Component 

1 
01 - IGUALDADE (oportunidades iguais para todos) -,119 
02 - HARMONIA INTERIOR (em paz comigo mesmo) ,215 
19 - UM MUNDO EM PAZ (livre de guerras e conflitos) -,145 
26 - UNIÃO COM A NATUREZA (integração com a natureza) ,327 
28 - SABEDORIA (compreensão madura da vida) ,094 
31 - UM MUNDO DE BELEZA (esplendor da natureza e das artes) ,257 
32 - JUSTIÇA SOCIAL (correção da injustiça, cuidado para com os mais fracos) -,197 
37 - ABERTO (ser tolerante a diferentes idéias e crenças) ,319 
40 - PROTETOR DO AMBIENTE (preservar a natureza) ,348 
43 - SONHADOR (ter sempre uma visão otimista do futuro) -,045 

Segurança 
Component 

1 
14 - SEGURANÇA NACIONAL (proteção da minha nação contra inimigos) ,225 
09 - ORDEM SOCIAL (estabilidade da sociedade) ,357 
08 - SENSO DE PERTENCER (sentimento de que os outros se importam comigo) ,418 
16 - RETRIBUIÇÃO DE FAVORES (quitação de débitos) -,221 
45 - SAUDÁVEL (gozar de boa saúde física e mental) -,086 
60 - LIMPO (ser asseado, arrumado) -,027 
24 - SEGURANÇA FAMILIAR (proteção para minha família) ,382 

Fonte: elaborado pelo autor 

Em Autodeterminação, por exemplo, apenas a variável correspondente a liberdade não 

correlacionou positivamente com as demais. Embora ela esteja relacionada à liberdade de 

ação e pensamento, não invalida o tipo motivacional. Pode-se supor que isso se deva ao fato 

dos respondentes da pesquisa não terem esse valor como um princípio norteador do seu 
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comportamento e nem que a variável / valor Liberdade foi responsável para desencadear 

ações que levaram a um alto desempenho. 

Em Benevolência, foi evidenciada a correlação entre valores que buscam uma vida 

espiritual, aquela com ênfase em assuntos espirituais, amor maduro ou profunda intimidade 

emocional e espiritual, amizade verdadeira, principalmente entre amigos próximos e 

apoiadores, indulgencia por estar pronto a perdoar os outros, e ser prestativo, trabalhando para 

o bem-estar de outros. As médias lideranças pesquisadas obtiveram um alto desempenho 

envolvendo as pessoas ao seu redor, quer seja por fatores de amizade ou pela preocupação em 

promover seu bem estar e também estando bem por meio da profunda relação espiritual e 

capacidade de perdoar o próximo. 

No Universalismo, as variáveis que mais se correlacionaram foram “harmonia 

interior”ou“paz comigo mesmo”, reforçando, possivelmente, o tipo anterior da espiritualidade 

em Benevolência, a união ou integração com a natureza, a valorização de um mundo de 

beleza com esplendor da natureza e das artes, a abertura ou ser tolerante a diferentes idéias e 

crenças, e a proteção do ambiente ou desejo de preservar a natureza.  

Com relação à Segurança, as correlações positivas ocorreram entre segurança 

nacional, ordem social ou estabilidade da sociedade, senso de pertencer, com sentimento de 

que os outros se importam comigo, e proteção familiar. Embora a segurança nacional ou da 

sociedade não estejam diretamente relacionadas ao desempenho individual, o sentimento de 

que os outros se importam comigo influenciam comportamentos sociais relatados em 

Benevolência. 

O resultado das prioridades axiológicas das médias lideranças apresentou um resultado 

semelhante ao resultado da amostra geral (vide Tabela 5), conforme observado na tabela 

seguinte: 
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Tabela 10: Relação entre avaliação de desempenho e tipos motivacionais 

Tipo motivacional Média Desvio Padrão 
Benevolência 5,90 0,335 
Autodeterminação  5,49 0,524 
Conformidade  5,45 0,853 
Hedonismo  5,43 0,140 
Universalismo 5,32 0,654 
Segurança  5,28 0,821 
Realização  4,91 0,853 
Tradição  4,90 0,666 
Poder  4,36 1,067 
Estimulação  3,98 0,659 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Para as médias lideranças que obtiveram as maiores pontuações na avaliação do 

desempenho auto-reportado, os tipos motivacionais com maior destaque foram Benevolência 

(média de 5,9) e Autodeterminação (média de 5,49). Os tipos motivacionais que ficaram na 

base, com menos influência apontados pelos pesquisados foram Estimulação (média de 3,98) 

e Poder (média de 4,36).  

Gráfico 3: Representação da relação entre avaliação de desempenho e tipos motivacionais: 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

O histograma do gráfico 3 apresenta a relação entre o nível do desempenho auto-

reportado e os tipos motivacionais. Pode-se apreender dessa representação que há um 

destaque para Benevolência, mas Autodeterminação, Conformidade, Hedonismo, 

Universalismo e Segurança apresentam-se em posições próximas na hierarquia, em seguida 

percebe-se Realização e Tradição também em posições axiológicas com pouca diferença de 
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nível e, finalmente, Poder e Estimulação estão representados na escala hierárquica, portanto, 

nessa representação, os tipos motivacionais do grupo foram divididos em quatro blocos: o da 

Benevolência isolado como primeira escolha axiológica, há os que estão em segunda posição 

na hierarquia axiológica formando um bloco maior e bem homogêneo quanto às pontuações, 

em seguida na hierarquia há outro bloco contendo Tradição e Realização e o último com os da 

base da lista de tipos motivacionais, Poder e Estimulação. O bloco em segundo lugar na 

hierarquia axiológica com o maior número de tipos motivacionais pode sugerir que as médias 

lideranças tem prioridades axiológicas muito semelhantes e estabilizadas sem grandes 

diferenças entre um tipo e outro, conforme a tabela abaixo. 

A posição hierárquica do tipo motivacional Realização em sétimo lugar nega a 

hipótese de que as médias lideranças com melhor desempenho auto-reportado teriam esse tipo 

motivacional como a primeira prioridade axiológica. 

Tabela 11: Semelhanças entre prioridades axiológicas nos grupos de líderes 

Média Todas as médias lideranças 
Somente aqueles com maior 
desempenho auto-reportado Média 

5,50 Benevolência Benevolência 5,90 
5,25 Conformidade Autodeterminação 5,49 
4,96 Universalismo Conformidade 5,45 
4,91 Autodeterminação Hedonismo 5,43 
4,91 Segurança Universalismo 5,32 
4,57 Hedonismo Segurança 5,28 
4,48 Tradição Realização 4,91 
4,44 Realização Tradição 4,90 
3,77 Poder Poder 4,36 

3,32 Estimulação Estimulação 3,98 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Percebe-se, portanto, que há semelhanças entre as prioridades axiológicas nos dois 

grupos: no grupo total de médias lideranças pesquisadas e somente naquelas médias 

lideranças com melhor desempenho auto-reportado. 

Benevolência está no topo da hierarquia axiológica em ambos os grupos e, como 

representa um dos tipos voltados ao bem-estar social, fortalece resultados de pesquisas 

anteriores, dentre as quais vale lembrar aqui que “os indivíduos auto-reportam mais elevado 

desempenho individual quando experimentam maiores níveis de bem-estar afetivo no 

trabalho” (REGO, 2009, p.226).  
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Entretanto, há uma permuta no segundo lugar, Conformidade desce na escala 

axiológica permutando esta posição para Autodeterminação. Conforme Schwartz (2005), o 

tipo motivacional para Autodeterminação está voltado à ação independente, autonomia, 

liberdade para escolher os próprios objetivos com inteligência e auto-respeito.  

Com relação aos tipos motivacionais os quais ficaram na base das prioridades 

axiológicas negando as duas hipóteses de que estariam em posições prioritárias, novamente se 

repetiu o resultado apresentado com o grupo total das médias lideranças mostrando uma 

combinação que representa a superioridade social e estima. Realização e Poder compõem, no 

continuum motivacional de Schwartz (1994; 2005), a área da auto-promoção, representada 

pelo controle sobre as relações e o sucesso no enfrentamento das adversidades. Portanto, é 

interessante observar que o tipo motivacional de Realização, ao qual Schwartz (2005, p.25) 

comenta que os “valores de realização (por exemplo, bem-sucedido, ambicioso) enfatizam a 

demonstração ativa de performance bem-sucedida em interações concretas”, o qual também 

está relacionado ao sucesso pessoal por meio da competência. Este tipo motivacional não foi 

destacado nesta pesquisa em uma posição hierárquica elevada em comparação aos demais 

tipos motivacionais. 
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5. CONCLUSÃO 

O estudo contribuiu para aprofundar o conhecimento sobre possíveis relações entre 

dimensões do que se conceituou como desempenho auto-reportado e valores pessoais, bem 

como as relações dessas dimensões, construtos e demais variáveis abordadas. Ademais, pode-

se lançar luz sobre um grupo profissional específico dentro da organização, notadamente, 

aquele das médias lideranças, que até o momento da realização do atual estudo não tinha 

grande apelo teórico ou empírico no âmbito das pesquisas sobre liderança e valores da forma 

proposta. As relações abordadas no estudo atual no que tange a dimensões de performance e 

de valores, bem como aos profissionais específicos, também podem ser consideradas de 

pouco foco na área da psicologia organizacional e da administração, o que por si já justifica a 

realização deste estudo, tendo em vista a consequente e possível contribuição para a melhor 

compreensão da estrutura de funcionamento, das características e da dinâmica de trabalho em 

contextos organizacionais atuais. 

Viu-se que a abordagem dos tipos motivacionais de Schwartz (2005) juntamente com 

a do desempenho auto-reportado de líderes intermediários formam um universo específico e 

relevante de pesquisa do comportamento organizacional. Levando-se em conta essas relações, 

observou-se a sua prioridade para o conhecimento dessas médias lideranças, em especial a 

partir da consideração de determinadas áreas no contínuo motivacional de Schwartz (2005). 

Levando-se em conta esse contínuo como um indicador de níveis motivacionais e aqueles 

níveis relacionados à boa performance, encontra-se, no caso estudado, um conflito entre as 

áreas do nomeado contínuo,ao mostrar-se que os líderes considerados na pesquisa priorizam o 

intervalo entre Autotranscedência e Conservação, em detrimento da Autopromoção e 

Abertura a Mudança. Tal pode significar uma priorização, pelos líderes, da aceitação do outro 

e do seu bem estar, da estabilidade no trabalho e das relações, com práticas mais tradicionais e 

auto-restrição do que a priorização de pensamentos e de ações independentes, que almejem 

principalmente o sucesso individual e a busca do domínio de uns empregados sobre os outros. 

Dentro das áreas do contínuo, o tipo motivacional apresentado como mais forte na 

amostra dos pesquisados foi Benevolência associado com Conformidade, os quais, tomados 

juntamente,combinam uma tendência de comportamento normativo com ênfase em 

relacionamentos voltados ao bem estar das pessoas. Já dentre aqueles com melhor 

performance, a combinação se deu diferente, Benevolência associado com Autodeterminação. 
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Uma associação que se pode pensar na integração entre o preservar o bem-estar das pessoas 

sem abrir mão da autonomia, independência e do desejo de dominação. 

O objetivo geral do trabalho foi atingido porque foi possível identificar as prioridades 

axiológicas das médias lideranças e relacioná-las com o desempenho profissional, assim como 

também os objetivos específicos. O que tratava da identificação das prioridades axiológicas 

das médias lideranças foi realizado ao se evidenciar a Benevolência e a Conformidade como 

os tipos motivacionais prioritários. Entretanto, para os tipos com menor probabilidade de 

escolha foram identificados Poder e Estimulação. Um resultado que surpreendeu porque, de 

acordo com o referencial teórico, estes dois tipos motivacionais estão associados à valorização 

do status, da dominação e dos desafios, sobre os quais poderia se pressupor características de 

pessoas que ocupam cargos de gestão. Talvez o aprofundamento com pesquisas em diferentes 

lugares tendo a cultura como moderadora dessa relação pudesse validar, explicar ou mostrar 

novas combinações nos resultados. 

O desempenho auto-reportado dessas lideranças também foi mapeado atingindo outro 

objetivo específico ao mostrar que 26 líderes, dentre 86 respondentes da pesquisa, obtiveram 

resultado em nível de excelência na avaliação do desempenho auto-reportado e, ao se verificar 

as prioridades axiológicas dos líderes com melhor desempenho auto-reportado, o terceiro 

objetivo também foi atingido, mostrando que as médias lideranças tem Benevolência e 

Autodeterminação presentes no topo da sua hierarquia de valores. Um resultado que 

surpreendeu foi Realização ser priorizado em sétimo lugar, dado que, conforme o referencial 

teórico mostrou, esse tipo motivacional é voltado para o sucesso pessoal, com cumprimento 

de metas e foco em alta performance. Se o individuo se considera com alto desempenho, 

poderia se pressupor que Realização estivesse entre os seus primeiros níveis axiológicos.  

O quarto objetivo específico foi atingido por meio da comparação realizada entre as 

prioridades axiológicas de todas as médias lideranças pesquisadas com aquelas que obtiveram 

melhor desempenho auto-reportado. Observou-se um tipo motivacional em comum, 

Benevolência, porém com um diferencial no segundo lugar da hierarquia, pois no topo da 

axiologia Conformidade foi identificada em segundo lugar e, no grupo de melhor 

desempenho, foi a Autodeterminação que os resultados mostraram nesta posição, o que talvez 

represente um diferencial para eles, sugerindo que valorizam mais ter independência, 

autonomia, e uma motivação proveniente das necessidades de se controlar e dominar que os 

demais e por isso tem um melhor desempenho. No entanto, ressalta-se que essa combinação 
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não foi destacada em Schwartz (2005), o que pode significar um novo padrão a ser 

considerado em futuras pesquisas. Autodeterminação pertence à área da Abertura a Mudança, 

um campo mais relacionado ao melhor desempenho, ou a autoconfiança para o indivíduo 

afirmar ou avaliar o próprio desempenho como de excelência. 

O estudo apresentou determinadas limitações, tais como o número de respondentes e a 

origem comum, pois as médias lideranças que participaram da pesquisa eram da mesma 

organização e ficou limitada a um censo organizacional. Como o trabalho foi realizado com 

construtos como valores, os quais sofrem influência da cultura, uma dimensão que permeia e 

varia de acordo com as regiões e empresas, isto dificulta generalização de resultados obtidos a 

partir de uma única realidade cultural, sem comparações que levem em conta a incidência de 

determinada cultura, bem como o seu efeito moderador. Sabe-se que a partir do conhecimento 

e da relação das dimensões culturais no âmbito da organização e da sociedade específica a 

qual pertencem os sujeitos da pesquisa, muitos dos resultados inconclusivos poderiam ser 

melhor explicados, a exemplo do porque dos valores e dos tipos motivacionais obtidos serem 

mais relacionados à proteção do grupo e não ao aumento diferencial individual da 

performance, bem como o porquê e o significado para a organização e seus membros dos 

novos padrões e combinações entre valores, motivações e performance.  

Novas frentes de pesquisa e estudo puderam ser abertas a partir das relações 

encontradas especificamente no atual estudo, bem como os pontos de divergência com 

modelos anteriores. A configuração de pesquisa que envolve novas relações de construtos e 

dimensões no âmbito do comportamento organizacional trouxe múltiplas possibilidades para a 

derivação de outras hipóteses, bem como a possibilidade de estudos, nos quais possam ser 

feitas medições de influência de valores no comportamento e performance levando-se em 

conta a cultura. Apesar de se ter concluído sobre a necessidade e a falha da não inclusão direta 

nos itens levantados empiricamente no estudo sobre a cultura, mas apenas tê-la considerado 

em perspectiva teórica para essa relação, pode-se fortalecer, com a pesquisa a sua presença 

explicativa e as bases para sua inclusão em futuros estudos e pesquisa sobre o tema da relação 

entre valores e performance nas organizações. 

Nessa perspectiva, conclui-se que, para que se façam generalizações de resultados 

dessa natureza, se realizem novas pesquisas complementares ou derivadas da atual com 

amostra representativa e contextualizada, mais heterogênea quanto às organizações nas quais 

atuam as médias lideranças, e/ou a sua localização regional, tendo como moderadora a 



83 
 
cultura, levantada no âmbito do próprio estudo. Isso permitirá a previsão de efeitos de valores 

no comportamento performático dos líderes conforme se pressupõe como necessário para a 

sua aplicação no treinamento, na colocação e melhoria de perfis de liderança e do 

comportamento organizacional.  

Apesar dos limites dos resultados obtidos pelos motivos já apresentados, pode-se 

considerar sua contribuição fundamental no tocante ao comportamento organizacional, em 

especial no que tange à gestão empresarial: verificou-se que a organização pode tomar 

decisões sobre treinamento e desenvolvimento de suas médias lideranças, observando que a 

ênfase apresentada com valores de conformidade favorecem a implantação e aceitação de 

política, procedimentos, propagação e conservação dos valores organizacionais adotados no 

planejamento estratégico. Já sobre aspectos que podem ser relevantes na seleção e promoção 

de pessoas, os valores de benevolência indicam que essas médias lideranças formarão futuros 

líderes, com forte motivação para a gestão de pessoas, que se preocupem com a coletividade e 

o bem estar da equipe.  

Esse trabalho e os resultados aqui apresentados também ressaltam a importância das 

médias lideranças, pois elas não apenas representam a sucessão das lideranças gerenciais 

atuais (gerentes) como, ao mostrar uma visão sobre seus principais tipos motivacionais, pode-

se pressupor quais valores estão sendo compartilhados com a base operacional / liderados, por 

meio do contato direto e constante. Portanto, seja para a manutenção de comportamentos 

favoráveis ou para a mudança de comportamentos, compreender valores, performance e 

motivações das lideranças, bem como suas possíveis relações pode ser o passo inicial para 

melhorar a satisfação e a eficácia no contexto organizacional, uma vez que se pode, por meio 

desse conhecimento, planejar e promover o desenvolvimento de ações compatíveis à realidade 

de trabalho específica de médias lideranças e dos seus colaboradores. 
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ANEXO – Questionário utilizado na pesquisa 

QUESTIONÁRIO VALORES INDIVIDUAIS E DESEMPENHO AUTO-
REPORTADO 

 
DADOS GERAIS 
 
Sexo:  
(   ) Masculino (   )Feminino 
 
Escolaridade:  
(   )pós-graduado  (   )superior completo  (   )superior incompleto   (   )nível médio 
 
Idade: 
(   )até 21 anos  (   )Entre 21 e 30 anos (   )entre 30 e 45 anos (   )acima de 45 anos 
 
Tempo de empresa: 
(   )acima de 10 anos   (   )entre 5 e 10 anos (   )entre 2 e 5 anos (   )menos de 2 anos 
 
INSTRUÇÕES 
 
Neste questionário você deve perguntar a si próprio: "Que valores são importantes PARA 
MIM, como princípios orientadores em MINHA VIDA, e que valores são menos importantes 
PARA MIM?" Há duas listas de valores nas páginas seguintes. Esses valores vêm de 
diferentes culturas. Entre os parênteses que se seguem a cada valor, encontra-se uma 
explicação que pode ajuda-lo(a) a compreender seu significado. 
 
Sua tarefa é avaliar quão importante cada valor é para você como um princípio orientador em 
sua vida. Use a escala de avaliação abaixo: 
 
 
 COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR EM MINHA VIDA, esse valor é: 
 
 não importante                                             importante                 muitoimportante 
 
 0                  1                 2                 3                   4                   5                 6 
 
 
 0 - significa que o valor não é nada importante; não é relevante como um princípio 
orientador em sua vida. 
 
 3 - significa que o valor é importante. 
 
 6 - significa que o valor é muito importante. 
 
Quanto maior o número (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), mais importante é o valor como um princípio 
orientador em sua vida. 
 
Além dos números de 0 a 6, em suas avaliações você pode usar ainda,os números -1 e 7, 
considerando que: 
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 -1 - significa que o valor é oposto aos princípios que orientam sua vida. 
 
  7 - significa que o valor é de suprema importância como um princípio orientador em 
sua vida; geralmente, uma pessoa não possui mais de dois desses valores. 
 
 COMO UM PRINCÍPIO ORIENTADOR EM MINHA VIDA, esse valor é: 
 
oposto                                                                                                                            de 
aos meus              não                            muito                    suprema 
valores             importante                    importanteimportante               importância 
 
  -1                        0         1         2               3           4        5          6                             7 
 
 
 
No espaço antes de cada valor escreva o número (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) que corresponde à 
avaliação que você faz desse valor, conforme os critérios acima definidos. Tente diferenciar, 
tanto quanto possível, os valores entre si, usando para isso todos os números. Evidentemente, 
você poderá repetir os números em suas respostas/avaliações. 
 
Antes de começar, leia os valores de 1 a 32, escolha aquele que é o mais importante para você 
e avalie sua importância. A seguir, identifique o(s) valor(es) oposto(s) aos seus valores e 
avalie-os como -1. Se não houver nenhum valor desse tipo, escolha o valor menos importante 
para você e avalie-o como 0 ou 1, de acordo com sua importância. Depois, avalie os demais 
valores (até 32). 
 
01___IGUALDADE (oportunidades iguais para todos) 

02___HARMONIA INTERIOR (em paz comigo mesmo) 

03___PODER SOCIAL (controle sobre os outros, domínio) 

04___PRAZER (satisfação de desejos) 

05___LIBERDADE (liberdade de ação e pensamento) 

06___TRABALHO (modo digno de ganhar a vida) 

07___UMA VIDA ESPIRITUAL (ênfase em assuntos espirituais) 

08___SENSO DE PERTENCER (sentimento de que os outros se importam comigo) 

09___ORDEM SOCIAL (estabilidade da sociedade) 

10___UMA VIDA EXCITANTE (experiências estimulantes) 

11___SENTIDO DA VIDA (um propósito na vida) 

12___POLIDEZ (cortesia, boas maneiras) 

13___RIQUEZAS (posses materiais, dinheiro) 
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14___SEGURANÇA NACIONAL (proteção da minha nação contra inimigos) 

15___AUTO-RESPEITO (crença em meu próprio valor) 

16___RETRIBUIÇÃO DE FAVORES (quitação de débitos) 

17___CRIATIVIDADE (unicidade, imaginação) 

18___VAIDADE (preocupação e cuidado com minha aparência) 

19___UM MUNDO EM PAZ (livre de guerras e conflitos) 

20___RESPEITO PELA TRADIÇÃO (preservação de costumes vigentes há longo tempo) 

21___AMOR MADURO (profunda intimidade emocional e espiritual) 

22___AUTO-DISCIPLINA (auto-restrição, resistência à tentação) 

23___PRIVACIDADE (o direito de ter um espaço pessoal) 

24___SEGURANÇA FAMILIAR (proteção para minha família) 

25___RECONHECIMENTO SOCIAL (respeito, aprovação pelos outros) 

26___UNIÃO COM A NATUREZA (integração com a natureza) 

27___UMA VIDA VARIADA (cheia de desejos, novidades e mudanças) 

28___SABEDORIA (compreensão madura da vida) 

29___AUTORIDADE (direito de liderar ou de mandar) 

30___AMIZADE VERDADEIRA (amigos próximos e apoiadores) 

31___UM MUNDO DE BELEZA (esplendor da natureza e das artes) 

32___JUSTIÇA SOCIAL (correção da injustiça, cuidado para com os mais fracos) 
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LISTA DE VALORES II 
 
Agora avalie quão importante é para você cada um dos valores seguintes, como um princípio 
orientador em sua vida. Estes valores estão expressos como modelos de agir que podem ser 
mais ou menos importantes para você. Mais uma vez, tente diferenciar tanto quanto possível 
os valores entre si, usando todos os números. 
 
Antes de começar, leia os valores de 33 a 60, escolha aquele que é o mais importante para 
você e avalie sua importância. A seguir identifique o(s) valor(es) oposto(s) aos seus valores e 
avalie-o(s) como -1. Se não houver nenhum valor desse tipo, escolha o valor menos 
importante para você e avalie-o como 0 ou 1, de acordo com sua importância. Depois, avalie 
os demais valores (até 61). 
 
 COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR DA MINHA VIDA, este valor é: 
 
oposto                                                                                             de 
aos meus              não                                                 muito         suprema 
valores           importante             importanteimportante       importância 
 
  -1                        0      1        2           3         4        5        6           7 
 
33___INDEPENDENTE (ser auto-suficiente e auto-confiante) 

34___MODERADO (evitar sentimentos e ações extremadas) 

35___LEAL (ser fiel aos amigos e grupos) 

36___AMBICIOSO (trabalhar arduamente, ter aspirações) 

37___ABERTO (ser tolerante a diferentes idéias e crenças) 

38___HUMILDE (ser modesto, não me autopromover) 

39___AUDACIOSO (procurar a aventura, o risco) 

40___PROTETOR DO AMBIENTE (preservar a natureza) 

41___INFLUENTE (exercer impacto sobre as pessoas e eventos) 

42___RESPEITOSO PARA COM OS PAIS E IDOSOS (reverenciar pessoas mais velhas) 

43___SONHADOR (ter sempre uma visão otimista do futuro) 

44___AUTO-DETERMINADO (escolher meus próprios objetivos) 

45___SAUDÁVEL (gozar de boa saúde física e mental) 

46___CAPAZ (ser competente, eficaz, eficiente) 

47___CIENTE DOS MEUS LIMITES (submeter-me às circunstâncias da vida) 
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48___HONESTO (ser sincero, autêntico) 

49___PRESERVADOR DA MINHA IMAGEM PÚBLICA (proteger minha reputação) 

50___OBEDIENTE (cumprir meus deveres e obrigações) 

51___INTELIGENTE (ser lógico, racional) 

52___PRESTATIVO (trabalhar para o bem-estar de outros) 

53___ESPERTO (driblar obstáculos para conseguir o que quero) 

54___QUE GOZA A VIDA (gostar de comer, sexo, lazer, etc.) 

55___DEVOTO (apegar-me fortemente à fé religiosa) 

56___RESPONSÁVEL (ser fidedigno, confiável) 

57___CURIOSO (ter interesse por tudo, espírito exploratório) 

58___INDULGENTE (estar pronto a perdoar os outros) 

59___BEM SUCEDIDO (atingir os meus objetivos) 

60___LIMPO (ser asseado, arrumado) 

61___AUTO-INDULGÊNCIA (fazer coisas prazerosas) 
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DESEMPENHO AUTO-REPORTADO 

Da mesma forma que foram respondidas as questões anteriores, marcando apenas um número 
de -1 a 7, gentileza responder mais quatro indagações sobre o seu desempenho no trabalho. Os 
números podem ser repetidos nesta sequência. 

A afirmação não se 
aplica 

rigorosamente nada 
a mim 

Não se 
aplica 

Aplica-se 
muito 
pouco 

Aplica-se 
alguma 
coisa 

Aplica-se 
bastante 

Aplica-se 
muito 

A afirmação 
aplica-se 

completamente a 
mim 

1 2 3 4 5 6 7 
   
1___ Considero-me um empregado eficaz;  

2___Estou satisfeito com a qualidade do meu trabalho;  

3___O meu superior vê-me como um empregado eficaz;  

4___ Os meus colegas consideram que sou um empregado bastante produtivo; 

5___ Comparativamente com as pessoas de outras organizações, eu produzo mais do que elas; 

6___ Comparativamente com as pessoas que trabalham noutras organizações, o meu trabalho 
é de melhor qualidade. 

 


