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RESUMO
O trabalhador inserido no mercado de trabalho atual, altamente competitivo e marcado
pela escassez de ofertas de emprego, deve estar preparado para enfrentar as constantes
pressões para a produtividade nas empresas. Estratégias de motivação laboral, expressas
nos valores organizacionais, podem ser eficientes quando correspondem diretamente às
metas e valores do trabalhador. Este estudo investigou a influência dos valores
organizacionais sobre os vínculos de comprometimento afetivo e de entrincheiramento,
bem como a moderação da resiliência sobre estas relações. Com esta finalidade, o trabalho
foi conduzido por meio de uma pesquisa quantitativa de corte transversal único, por meio
de um questionário impresso. Os dados foram colhidos in loco, em uma única empresa
situada na região metropolitana de São Paulo. Foram analisados 151 questionários
respondidos por funcionários que atuam na área administrativa desta empresa. Para os
testes de hipóteses do estudo, foi realizada a análise de equações estruturais. Foi
encontrada uma relação positiva do variável valor organizacional com as variáveis
comprometimento organizacional e entrincheiramento organizacional. Não foi encontrada
a moderação da variável resiliência nas variáveis valores organizacionais e vínculos do
trabalhador.

Palavras-chave: Valores organizacionais. Resiliência. Comprometimento.
Entrincheiramento.
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ABSTRACT
The current labor market, highly competitive and marked by the scarcity of job offers,
must be prepared to face the constant pressures for productivity in companies. Work
motivation strategies, expressed in organizational values, can be efficient when they
directly correspond to the goals and values of the worker. This study investigated the
influence of organizational values on the bonds of affective commitment and
entrenchment and the moderation of resilience on these relationships. For this, the work
was conducted through a single cross-sectional quantitative survey through a printed
questionnaire. The data were collected in loco, in a single company located in the
metropolitan region of São Paulo. We analyzed 151 questionnaires answered by
employees who work in the administrative area of this company. For the hypothesis tests
of the study, the analysis of structural equations was performed. It was found a positive
relation of the variable organizational value with the variables organizational commitment
and organizational entrenchment. The moderation of the resilience variable was not found
in the variables organizational values and worker bonds.

Keywords: Organizational values. Resilience. Commitment. Entrenchment.
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, o comprometimento afetivo no trabalho é o constructo mais
representativo nos estudos sobre vínculo realizados por Rodrigues e Bastos (2010). Esta
quantidade de investigações sobre o tema remete-nos à importância do constructo para a
compreensão do comportamento dos trabalhadores no contexto laboral.
Nesse campo, as pesquisas sobre vínculo no trabalho foram estimuladas pelo
entendimento de que as organizações dependem das pessoas para atingir resultados.
Muitos foram os modelos teóricos e evidências empíricas desenvolvidos em meio século
de existência, porém, igualmente constituíram-se como problemas conceituais e
metodológicos.
O conceito de comprometimento afetivo, que tem recebido destaque nas pesquisas
sobre vínculo no trabalho, apresenta, atualmente, um quadro de imprecisão, ocasionado
pela ampliação excessiva do seu alcance conceitual. As principais discussões sobre
problemas empíricos e teóricos referem-se àquele que tem sido mais utilizado nos estudos
desse campo: o modelo tridimensional do comprometimento (Meyer, Allen, & Smith,
1991), formado pelas seguintes bases: base afetiva (identificação e afeto para com a
organização), base normativa (resultado de normas e valores internalizados) e de
continuação (racionalidade instrumental do trabalhador voltada para o cálculo do que seria
perdido, caso deixasse a organização).
A ampliação conceitual implicada nesse modelo tridimensional, por um lado afeta
a validade e precisão dos estudos sobre comprometimento e, por outro, mascara vínculos
que deveriam ser investigados separadamente.
O conceito de entrincheiramento foi proposto, inicialmente, por Carson e Bedeian
(1995)1, diante da necessidade de ampliar a precisão dos vínculos com a organização e de
investigar conceitos que, até então, eram considerados parte do comprometimento.
Rodrigues e Bastos (2010) incluem esta discussão quando propõem o modelo teórico do
entrincheiramento organizacional. O modelo deste vínculo parte da história do trabalhador
na organização, de sua análise dos investimentos feitos e do que poderia perder, caso a
deixasse. Se o trabalhador não percebe grandes custos associados a sua saída, então não
está entrincheirado.
1

Carson, K. D., Carson, P. P. & Bedeian, A G. (1995). Development and construct of a career entrenchment
measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 8(4), pp. 301-320.
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O indivíduo pode, ainda, acreditar que há custos, mas perceber outras
oportunidades de trabalho que sejam compensatórias. Contudo, entende-se que perderá os
esforços de ajustamento e os retornos materiais obtidos, e se não percebe alternativas de
emprego, provavelmente estará entrincheirado. O modelo teórico supõe, também, que o
trabalhador entrincheirado pode ou não ter um vínculo afetivo com a organização, variável
que impactará em seu comportamento.
A partir da ampliação da precisão dos vínculos do trabalhador e da investigação do
conceito de comprometimento encontrada no modelo de Rodrigues e Bastos (2010), é
pertinente o aprofundamento da percepção dos valores organizacionais pelo trabalhador e
relacioná-la ao vínculo.
Para Tamayo e Gondim (1996), a compreensão dos valores organizacionais é
antecedida pelo entendimento da estrutura motivacional dos indivíduos, e a origem dos
valores organizacionais encontra-se nas pessoas. Esta estrutura, tal como a estudada por
Schwartz (1992), permite identificar as dimensões organizacionais responsáveis pelos
conflitos e convergências nas metas axiológicas da organização, as quais seus membros
devem incorporar.
Nesse sentido, os valores organizacionais são os representantes discursivos das
metas enfatizadas pela organização, as quais orientam as ações dos trabalhadores no
ambiente organizacional. Os valores orientam as ações organizacionais, porque eles são
“[...] crenças organizadas hierarquicamente, relativas a metas organizacionais desejáveis
que orientassem a vida da empresa e estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou
mistos" (Tamayo & Gondim, 1996).
O estudo de valores não está restrito a um grupo de interesse social, econômico ou
acadêmico, pois o ritmo ditado pelas organizações aos indivíduos que as compõem passa,
naturalmente, pelo conjunto de valores e objetivos pessoais destes indivíduos para sua
permanência, ou não, nestas organizações (Tamayo & Porto, 2005). Desta forma, a
necessidade de adaptação do indivíduo na percepção das contingências impostas na vida
corporativa, acarretando um formato de vínculo específico com a organização, tem a
possibilidade de ser moderada pela resiliência.
Segundo Yunes (2003), na língua portuguesa, a palavra resiliência, aplicada às
Ciências Sociais e Humanas, vem sendo utilizada há poucos anos. No Brasil, seu uso
ainda se restringe a um limitado grupo de pessoas e a alguns círculos acadêmicos. O termo
resiliência provém da Física e refere-se à capacidade de um corpo físico de absorver
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energia quando elasticamente deformado e, em seguida, devolver esta energia quando
descarregado, de acordo com Tavares (2002), Junqueira e Deslandes (2003), Yunes
(2003) e Pinheiro (2004).
É importante destacar que autores vêm abordando o conceito, a exemplo dos
pesquisadores citados, porém, dividem-se entre os que acreditam ser a resiliência um traço
pessoal e hereditário, e os que acreditam ser um processo aprendido ao longo do
desenvolvimento.
A literatura mostra que a resiliência, inicialmente, referia-se a traços de
personalidade e que, embora mais tarde o contexto e as redes de relacionamentos fossem
considerados fatores protetores, enfocava-se o desenvolvimento individual saudável em
condições difíceis no ambiente familiar, ou em situações ambientais, tais como: guerras,
imigração, problemas sociais, entre outras.
Segundo Belancieri, Beluci, Silva e Gasparelo (2010), para que o indivíduo seja
considerado resiliente é necessário que exista um equilíbrio, ou uma combinação entre os
fatores de risco e de proteção. Os fatores de proteção estão associados às condições do
próprio indivíduo (autoestima positiva, temperamento fácil e maleável, ou seja,
flexibilidade diante das adversidades), às condições familiares e às condições ambientais
(comunicação aberta, limites definidos e realistas, tolerância aos conflitos, respeito,
reconhecimento e aceitação, receptividade a novas ideias, etc.). Fatores de risco ou
adversidades são variáveis ambientais ou contextuais, que aumentam a probabilidade da
ocorrência de algum efeito indesejável no desenvolvimento mental do indivíduo, segundo
Eisenstein e Souza (1993).
Desse modo, a investigação da resiliência em trabalhadores é emergente na
literatura de gestão e também de fundamental importância para os gestores
organizacionais, visto que é um aspecto promissor para a compreensão da percepção e do
comportamento das pessoas (Costa, 2016). Assim, investigar a moderação da resiliência
nos valores organizacionais e vínculos dos trabalhadores é um dos propósitos deste
projeto.
É importante destacar que, de acordo com pesquisas bibliográficas utilizadas para a
construção do trabalho, não foram encontrados estudos empíricos que relacionassem a
moderação da variável resiliência aos valores organizacionais e os vínculos do
trabalhador.
A partir dessa lacuna empírica, o trabalho justifica-se pela importância de um
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estudo de aprofundamento da relação entre as variáveis “valores organizacionais”,
“resiliência” e “vínculos”, como em conhecer os antecedentes às formações de vínculos
dos trabalhadores.

1.1 Objetivos da pesquisa
1.1.1 Objetivo geral
Este estudo tem como objetivo principal a investigação da influência dos valores
organizacionais nos vínculos de comprometimento afetivo e de entrincheiramento e a
moderação da resiliência.
1.1.2 Objetivos específicos
[1] Quantificar e descrever os valores organizacionais.
[2] Quantificar e descrever os vínculos dos trabalhadores com a organização
(comprometimento e entrincheiramento).
[3] Testar o modelo de interação entre as variáveis “valores organizacionais” e
“vínculos”, sob a moderação da resiliência.

1.2 Justificativa do estudo
Esclarecer os motivos que levaram à concepção deste projeto implica agregar um
novo olhar para as experiências profissionais vivenciadas no ambiente organizacional,
pois, atualmente, no contexto organizacional identificam-se três fatores em destaque:
[1] O desenvolvimento tecnológico vertiginoso, impondo às pessoas uma
velocidade similar à tecnológica, o que, consequentemente, implica adaptações
do trabalhador a esta realidade,
[2] O aumento da competição do trabalhador por cargos nas empresas, devido à
diminuição dos postos de trabalho.
[3] A competição das empresas, entre si, por clientes, visando à sobrevivência
financeira, o que leva à necessidade do cumprimento de suas metas.
Diante das dificuldades atuais de empregabilidade, é possível a permanência de
trabalhadores nas empresas, seja por insegurança na busca de novas possibilidades
profissionais, perda de benefícios ou esforços de aprendizagem já realizados, do que
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propriamente a vinculação de compromisso afetiva com a empresa já estabelecida.
Assim, nesse mesmo contexto organizacional, faz-se necessário ao trabalhador
adaptar-se ou superar os obstáculos, ou seja, ser resiliente é uma competência
fundamental, à medida que favorece uma relação saudável com seu trabalho, mesmo em
condições de estresse ou conflitos, preservando a saúde mental e física do trabalhador,
segundo Pinheiro (2004), Luthans e Yousseff (2007a) e Martins (2012).
Frente a tais desafios, este estudo justifica-se e chama a atenção para que sejam
observadas as variáveis que podem favorecer a gestão do comprometimento
organizacional afetivo do trabalhador, onde o vínculo mais profundo e duradouro se
estabelece entre indivíduo-organização no cumprimento das demandas organizacionais.

17

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo procura situar o leitor sobre as definições dos constructos para
formatação das hipóteses que compõe o estudo proposto.

2.1 Vínculos organizacionais
Nas últimas décadas, o estudo sobre comprometimento apresenta quatro principais
tendências: a primeira detém-se na discussão sobre o conceito do vínculo, com a
sobreposição de diferentes constructos, como citam Rodrigues e Bastos (2010) e Solinger,
Olffen e Roe (2008); a segunda consolida a tradição de estudos de antecedentes e
consequentes do comprometimento, sempre pertinente devido às mudanças constantes do
mundo do trabalho, segundo Meyer et al. (2002); a terceira volta-se para os focos do
comprometimento, de acordo com Bastos (1994); a quarta tendência compõe reflexões
sobre a gestão do comprometimento que, embora esteja circunscrita às análises de
antecedentes e consequentes, apresenta lacunas ligadas aos impactos e à efetividade das
práticas organizacionais e de gestão de pessoas nos níveis de comprometimento dos
empregados, como citam Bastos, Pinho, Aguiar e Menezes (2010).
2.1.1 Comprometimento organizacional afetivo
O comprometimento organizacional foi inicialmente conceituado por Mowday,
Porter e Steers (1982) em uma perspectiva unidimensional, que enfatizava a natureza
afetiva do vínculo, ou seja, estado no qual o indivíduo se identifica com a organização e
deseja manter-se membro da mesma. Considerar um conceito unidimensional significa
afirmar que todos os seus itens se relacionam com o mesmo constructo, ou seja, implica
que o mesmo traço ou habilidade esteja presente nas respostas das pessoas para todos os
itens, segundo Sisto (2005). Na medida em que as escalas constituíram-se em alguns dos
principais instrumentos adotados pelos pesquisadores para investigar o comprometimento
organizacional, elas igualmente refletiram a diversidade de concepções. Quanto às escalas
para mensurar comprometimento, podemos citar:
[1] A Affective Commitment Scale (ACS), Normative Commitment Scale (NCS)
e Commitment Behavior Scale (CBS), de Meyer, Allen e Smith (1993), que se
mostraram unifatoriais.
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[2] Já o Organizational Commitment Questionnaire (OCQ), de 1979, elaborado
por Mowday, Steers e Porter (1979), a British Organizational Commitment
Scale (Bocs), de Cook e Wall (1980), e a Continuance Commitment Scale
(CCS), de Meyer e Allen (1984), apresentaram-se bifatoriais.
[3] No âmbito nacional, destacam-se a Escala de Bases de Comprometimento
Organizacional (Ebaco), de 2005, de Medeiros, Albuquerque, Marques e
Siqueira

(2005),

e

a

Escala

de

Intenções

Comportamentais

de

Comprometimento Organizacional (Eicco), de Menezes e Bastos (2011), que
são consideradas multifatoriais.
Os trabalhos de Allen e Meyer (1991, 1997) conceituaram três componentes para o
comprometimento organizacional: afetivo, instrumental e normativo.
O primeiro, comprometimento afetivo, refere-se a um apego com os objetivos e
valores da organização. Para Meyer e Allen (1997), relaciona-se com determinadas
características da organização e do trabalho, tais como: descentralização, justiça
percebida, comunicação adequada, autonomia na realização das tarefas, variabilidade de
competências utilizadas no trabalho e relacionamento com o superior. Apoia-se no
orgulho pelo trabalho realizado, na satisfação em fazer parte da organização e no bemestar sentido, tanto em relação ao ambiente físico, quanto social, como afirma Magalhães
(2008).
O segundo componente, o comprometimento instrumental, relaciona-se aos custos
envolvidos para o empregado, ao deixar a organização. Associa-se com perdas de tempo
ou de dinheiro, em caso de desligamento da organização, além da existência de
alternativas à saída da mesma, segundo Meyer e Allen (1997).
E, por fim, o componente comprometimento normativo, que implicou no
sentimento de obrigação em permanecer na organização, de lealdade à organização
segundo Magalhães (2008).
Após a proposição do modelo tridimensional do comprometimento, inúmeros
estudos buscaram avaliar as relações entre suas dimensões e variáveis antecedentes,
consequentes e correlatas. Até hoje, o modelo não apresenta ainda consistência empírica,
devido à divergência de resultados encontrados nas pesquisas conduzidas (Meyer et al,
2002).
Bastos (1994) evidencia a concepção de que o comprometimento com o trabalho
implica em atitudes e ações dos trabalhadores em colaborar com a empresa. Este autor
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define o comprometimento como engajamento, agregamento e envolvimento do
trabalhador para com a organização, bem como disponibilidade em executar tarefas ou
ações em favor da instituição. Assim, o comprometimento não estaria associado somente
ao campo atitudinal, já que em sua composição constam as ações dos trabalhadores em
prol da empresa.
Para diferenciar a permanência do trabalhador na empresa por desejo ou
comprometimento organizacional afetivo, da permanecia por medo do risco ou
necessidade, foi reorganizado o conceito de comprometimento organizacional afetivo com
a inclusão do conceito entrincheiramento organizacional.
2.1.2 O entrincheiramento organizacional
A partir de uma série de estudos sobre a dimensionalidade e estrutura dos
componentes que elaboram os vínculos do trabalhador com a organização, uma nova
estrutura explicativa foi proposta por Bastos (2009) e operacionalizada por Rodrigues
(2009). Esta lógica originou três dimensões para o entrincheiramento organizacional,
sendo as duas primeiras derivadas da teoria de Becker (1960). A proposta reorganizou o
modelo tridimensional, substituindo a ideia de bases (Figura 1, a seguir), por tipos de
vínculos, sendo dispostos da seguinte forma:
[1] Vínculo afetivo de comprometimento envolve identidade com a empresa,
pertencimento e a adesão às normas pelo trabalhador, retornando a ser
unidimensional.
[2] Desenvolveu-se um novo vínculo, denominado de entrincheiramento, que
absorve da dimensão instrumental ou de continuação. Este vínculo é
caracterizado por três dimensões e é baseado na percepção do indivíduo sobre
consequentes perdas e restrições, que implicam na sua saída da organização:
[a] Ajustamentos à posição social (APS): investimentos do indivíduo nas
condições necessárias à sua adaptação, a exemplo de treinamentos para
desempenho de atividades específicas, tempo para conhecer os processos
organizacionais e as atribuições da função, relacionamentos construídos
com os colegas, entre outros aspectos que contribuiriam para o seu ajuste e
reconhecimento na organização, e que seriam perdidos caso a deixasse;
[b] Arranjos

burocráticos

impessoais

(ABI): estabilidade

financeira

e
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benefícios que seriam perdidos, se o indivíduo saísse da organização,
como férias e feriados pagos, participação nos lucros, assistência médica,
previdência privada, aposentadoria, entre outros;
[c] Limitação de alternativas (LA): percepção de restrições no mercado de
trabalho e de falta de alternativas, caso saísse da organização, seja por
visualizar deficit em seu perfil profissional, por considerar que a idade
desfavorece a reinserção, ou outros fatores que possam reduzir a
empregabilidade percebida (Figura 1).
Figura 1 – Esquema de sobreposição entre o entrincheiramento e a base de continuação.

Fonte: Rodrigues (2009).

Inúmeras formas de comprometimento no trabalho têm sido investigadas,
considerando-se os diferentes focos (organização, carreira, trabalho, profissão, objetivos,
sindicato, entre outros) e as bases do comprometimento (afetivo, normativo, de
continuação, afiliativo, alienativo, moral, calculativo, etc.).
A essa diversidade agrega-se o fato de que a própria mensuração do constructo não
está devidamente equacionada, com uma pluralidade de escalas, nem sempre
conceitualmente bem delimitadas. Há, além disso, uma tendência a tratar o
comprometimento como fonte e receptáculo de diversos tipos de vínculo, o que tem
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gerado dilatação do constructo, imprecisão dos estudos e ameaça à validade dos resultados
encontrados (Bastos, 1998; Brown, 1996; Morrow, 1983; Osigweh, 1989; Reichers,
1985).
Como já informado, e aqui reiterado, o conceito de entrincheiramento
organizacional, até então, ausente na literatura nacional e internacional, segundo
Rodrigues (2009) e Rodrigues e Bastos (2010), foi concebido diante da necessidade de
ampliar a precisão dos vínculos com a organização e de investigar conceitos que, à
ocasião, eram considerados parte do comprometimento. A forma de vinculação do
trabalhador com a organização tende a ser precedida ou influenciada pelos valores
organizacionais, os quais orientam as ações dos trabalhadores no ambiente organizacional,
de acordo com Tamayo (1996).

2.2 Valores organizacionais
Para Tamayo (1996), a compreensão dos valores organizacionais é antecedida pelo
entendimento da estrutura motivacional das pessoas. Esta estrutura, tal como a estudada
por Schwartz (1992), permite identificar as dimensões organizacionais responsáveis pelos
conflitos e convergências nas metas axiológicas da organização que seus trabalhadores
devem incorporar.
Os valores organizacionais poderiam ser definidos como uma grande tendência nas
organizações, para preferir alcançar certos estados e objetivos em detrimento a outros.
Assim, supõe-se que os valores organizacionais, refletidos na cultura organizacional,
podem nortear a escolha de seus trabalhadores, desde a contratação até a definição de
critérios de promoção para cargos gerenciais ou diretivos. Neste sentido, Tamayo (1996)
propõe uma estrutura dos valores organizacionais baseada na teoria dos conteúdos
motivacionais dos valores humanos apresentada por Schwartz (1992), ou seja, propõe um
estudo dos valores organizacionais sob a ótica dos funcionários.
Ao transferir a teoria de valores de Schwartz (1992) para o cenário organizacional,
Tamayo (1996) elaborou um instrumento de medida de valores organizacionais baseado
nas bipolaridades: autonomia x conservadorismo, hierarquia x igualitarismo e domínio x
harmonia. Podemos entender como valores os comportamentos praticados nas empresas.
Estes valores podem ser reais ou desejados, de acordo com o instrumento apresentado na
Figura 2.
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Figura 2 – Estrutura motivacional dos valores organizacionais.

Autonomia

Hierarquia

Harmonia

Conservadorismo

Domínio

Igualitarismo

Fonte: Adaptado de Schwartz (2005).

Para avaliar os valores da organização, foram construídas e validadas três escalas, a
partir da percepção dos trabalhadores: a Escala de Valores Organizacionais, de Tamayo e
Gondim (1996), o Inventario de Valores Organizacionais (IVO), de Tamayo, Mendes e
Paz (2000), e o Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), de Oliveira e
Tamayo (2004).
Com os três instrumentos para avaliação dos valores organizacionais, acima
descritos, várias pesquisas, dissertações e teses foram realizadas e outras estão em
andamento, tanto na Psicologia, quanto na Administração, em diversos lugares do país
(Latorre, 2006; Louback, 2006; Miguel, 2005; Pereira, 2003; Pupak, 2003; e Rossoi,
2002).
O Instrumento Inventário de Valores Organizacionais (IVO), de Tamayo, Mendes
e Paz (2000), foi construído unicamente a partir de um levantamento de valores
organizacionais realizado em várias empresas e a sua estratégia foi considerada
exclusivamente empírica, sendo complementada com uma abordagem teórica.
A abordagem do Instrumento de Avaliação Organizacional (IVO) e o Inventário de
Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), de Tamayo e Gondim (1996), consistem em
estudar os valores organizacionais a partir da percepção que os empregados têm dos
valores existentes e praticados na sua empresa.
Segundo Sego, Hui e Law (1997), os empregados têm uma visão relativamente
clara dos valores que predominam na sua organização. Esta percepção, seja ela correta ou
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errada, influencia o seu comportamento. Assim, ao analisarmos os valores
organizacionais, a partir da percepção dos empregados, é como se o pesquisador estivesse
utilizando observadores internos, envolvidos ativamente no processo coletivo, para
identificar as prioridades axiológicas da organização, de acordo com Tamayo, Mendes e
Paz (2000).
Tanto o modelo de Schwartz (1992), baseado na Teoria das Motivações Humanas,
como o modelo de Gouveia (2003), baseado na Teoria Funcionalista dos Valores,
merecem ser citados. Os dois fundamentam-se na relação estreita entre valores e
necessidades, amplamente defendida por Roheach (1973), que afirma que “[...] os valores
são representações cognitivas e transformações das necessidades”.
Para identificar as necessidades, Gouveia (2003) optou pela distribuição
hierárquica de Maslow (1954). O pesquisador postula que os valores se organizam em
torno de três critérios de orientação (pessoal, central e social) e cada um subdividido em
duas funções psicossociais (experimentação e realização); existência e suprapessoal; e
interacional e normativa, respectivamente.
O modelo de Schwartz foi elaborado progressivamente (Schwartz & Bilsky, 1987,
1980; Schwartz, 1992, 1994, 2005) por meio de um diálogo entre a teoria e a realidade
observada. A partir do tipo de objetivo ou motivação que expressa cada valor, o autor
postulou 10 tipos motivacionais que abrangem o conjunto de valores identificados nas
diversas culturas.
A Teoria Funcionalista dos Valores Humanos foi apresentada por Gouveia et al.
(2007) em um estudo com a temática, que relaciona os interesses vocacionais dos
adolescentes aos valores que indicam como prioritários em suas vidas, na qual há menções
de aplicações para a área organizacional, porém, não há nenhum estudo empírico,
previamente publicado, demonstrando sua utilidade para a gestão de pessoal e
organizações.
Assim, devido a essa carência de estudos empíricos em ambiente organizacional
da Teoria Funcionalista, e a convergência encontrada entre a teoria e o instrumento
diagnóstico da Teoria de Valores Humanos proposta por Schwartz (1992), o presente
estudo, em específico, foi apoiado pela Teoria de Motivação Humana de Schwartz (1992),
com a utilização de instrumentos de medição já consagrados, desenvolvidos por Porto e
Tamayo (2003, 2004).
A compreensão dos valores organizacionais é antecedida pelo entendimento da
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estrutura motivacional das pessoas, de acordo com Tamayo (1996). Se as ações e
comportamentos dos trabalhadores no ambiente de trabalho são norteados pelos valores
organizacionais, a percepção de tais valores poderá influenciar a forma de vínculo a ser
estabelecido com a organização.
Tamayo (2007), em seu estudo, concluiu que o comprometimento organizacional
afetivo é uma expressão ou consequência do sistema de valores da organização, isto é, das
prioridades dadas pela organização às suas metas axiológicas. A primeira hipótese diz
respeito ao constructo comprometimento afetivo do trabalhador. Portanto, formula-se a
primeira hipótese:
 H1: Os valores organizacionais influenciam no comprometimento afetivo
organizacional do trabalhador

Os valores são tão importantes que suas percepções, por parte dos membros,
impactam diretamente a rotina organizacional e o comprometimento existente entre
empresa e funcionário, segundo Tamayo, Mendes e Paz (2000).
Tamayo e Borges (2006) citam que os valores podem ser definidos como
princípios ou crenças que são organizados de forma hierárquica, relativos às metas ou
condutas desejáveis e que orientam a vida em grupo, podendo relacionar-se aos interesses
individuais, do grupo ou de ambos. Uma vez que os valores são compartilhados por todos
ou pela grande maioria dos membros da organização, eles possuem ainda uma função
integradora, segundo Oliveira e Tamayo (2004).
Para Carson e Bedeian (1995), assim como para Rodrigues e Bastos (2010), o
entrincheiramento é um processo de estagnação, no qual os indivíduos não se adaptam e
não se motivam a encontrar alternativas para seu direcionamento profissional.
Complementam, ainda, que a possibilidade da mudança pode causar sintomas, tais como:
a perda de prestigio e a perda financeira, sensação de limitação de alternativa e
desequilíbrio na relação custo-benefício.
Portanto, a permanência do profissional na empresa por necessidade, ou seja, se o
trabalhador entende que perderá os esforços de ajustamento e aprendizagens, como
também os retornos materiais já obtidos, e por não perceber alternativas de trabalho fora
do contexto organizacional existente,

trata-se de

um possível indicador

de

entrincheiramento. Desta forma, podemos hipotetizar que, se o trabalhador não está
alinhado aos valores organizacionais, pode tornar-se entrincheirado. Permanecer na
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empresa não necessariamente implica comprometimento afetivo organizacional
Assim, a segunda hipótese deste estudo diz respeito ao entrincheiramento
organizacional.
 H2: Os valores organizacionais
organizacional do trabalhador

influenciam

no

entrincheiramento

Além dos vínculos e valores, o estudo da resiliência do trabalhador no âmbito das
organizações permite dar uma noção das novas convenções no labutar humano e
identificar a importância deste trabalhador nas organizações. Ajustes às mudanças, ou
mesmo às transformações de adversidade, no contexto organizacional, são as exigências
comuns do mundo do trabalho. Desta forma, a resiliência, enquanto variável moderadora,
vem de encontro a este estudo, visando aprofundamento na capacidade humana de ter
êxito diante das adversidades da vida, superá-las e ainda ser fortalecido ou ser por elas
transformado, de acordo com Grotberg (2005).

2.3 Resiliência do indivíduo
A palavra resiliência, a partir da origem etimológica, do latim resiliens, significa
saltar para trás, voltar, ser impelido, recuar, encolher-se, romper. Pela origem inglesa,
resilient, remete à ideia de elasticidade e capacidade rápida de recuperação.
Yunes (2003) afirma que, no dicionário da língua inglesa, encontram-se dois
raciocínios para o termo: o primeiro refere-se à habilidade de voltar rapidamente para o
seu usual estado de saúde ou de espírito, depois de passar por doenças, dificuldades, etc.; a
segunda definição é a habilidade de uma substância retornar à sua forma original, quando
a pressão é removida: flexibilidade.
De acordo com a Canadian Mental Health Association (CMHA), a resiliência pode
ser descrita como a capacidade que permite ao indivíduo ou grupo manter-se bem diante
de situações desfavoráveis, como uma reconfiguração interna do sujeito, de sua própria
percepção e de sua atitude diante de adversidades ou traumas, representando fator de
crescimento ou desenvolvimento pessoal (Barlach Limongi & Malvezzi, 2008).
Ribeiro, Mattos, Antonelli, Canêo e Junior (2011) mencionam a natureza
interativa do processo de resiliência, de forma que o conjunto composto por fatores de
risco e de proteção está na base de seu desenvolvimento.
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Masten, Best e Gamerzy (1990) elencam os fatores de proteção fundamentais ao
desenvolvimento do indivíduo:
[a] características individuais, como autoestima, inteligência, capacidade de
resolver problemas e competência social;
[b] apoio afetivo transmitido pelas pessoas da família, por meio de um vínculo
positivo; e
[c] apoio social externo, provido por outras pessoas significativas e participantes
de escola, igreja e grupos de ajuda.
Já, os fatores de risco são compreendidos por Job (2003) como tensões originárias
de múltiplos eventos estressantes, ou de tensões acumuladas, a partir de uma variedade de
outros fatores, entre os quais podem ser citados: a pressão e a responsabilidade do
trabalho, a falta de tempo para a família e o medo de perder o emprego.
Dessa forma, para Taboada, Legal e Machado (2006), eventos que geram estresse e
que aumentam a probabilidade de o sujeito desenvolver uma série de problemas físicos,
sociais ou emocionais são considerados fatores de risco. Os autores asseguram a
importância de se considerar que a presença de um fator de proteção diminui o impacto da
exposição a fatores de risco (Figura 3).
Figura 3 – Ilustração referente aos primórdios da resiliência até os dias atuais.

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
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Nas empresas, o conceito de resiliência ganhou muita força nos últimos anos e
mostra-se visível em termos de comportamento, pois, mesmo diante de um cenário de
instabilidade e mudança, algumas pessoas e empresas conseguem maximizar o
desempenho e produzir valor. No ambiente organizacional, esta característica diz respeito
à capacidade do indivíduo resistir a situações de intensa pressão, mediante o uso de
recursos adaptativos e capazes de manter uma relação saudável entre ele e seu trabalho,
como citam Barlach, Limongi e Malvezzi (2008).
Já, Luthans (2002) define resiliência humana em um contexto organizacional como
“[...] a capacidade, que pode ser desenvolvida, de se recuperar das adversidades, conflitos
e de falhas, ou até mesmo, em face de eventos positivos, que representam progresso e
aumento da responsabilidade”.
Coutu (2002) contribuiu para a construção de uma definição de resiliência
organizacional como a habilidade de uma organização em desenvolver respostas
situacionais a rupturas que representem ameaças potenciais à sua sobrevivência, que
possibilitem, na verdade, que a organização capitalize desenvolvimento em tais situações,
engajando-se em atividades transformadoras e restauradoras de sua capacidade
responsiva.
No campo acadêmico, o estudo do conceito da resiliência, em especial pela
Psicologia, evoluiu nos últimos 40 anos, tendendo a ser visto como um estado psicológico,
de acordo com Luthans e Youseef (2007b), portanto, como característica que depende,
tanto de aspectos individuais, quanto de aspectos ambientais. Assim, de acordo com esta
perspectiva, a resiliência pode ser promovida em ações oriundas no campo da família e
sociedade. O seu conceito expandiu-se do nível individual e das relações, para incluir o
papel importante de grupos de apoio, viabilizando sua promoção.
As pessoas resilientes experimentam os mesmos medos e as mesmas angústias
que qualquer pessoa quando submetida à tensão de mudança (são seres
humanos), entretanto, elas são capazes de manter seus padrões de
produtividade e de qualidade, bem como sua estabilidade física e emocional
enquanto buscam montar seus objetivos. A resiliência não pode ser vista como
um atributo fixo do indivíduo, se as circunstâncias mudam, a resiliência se
altera (Poletto & Koller, 2008).

As produções científicas que versam sobre resiliência podem ser, ora voltadas
para pesquisas sobre o constructo, ora voltadas para as aplicações do mesmo. Partindo de
uma definição em comum – resiliência como a capacidade do indivíduo de recuperar-se de
fazer frente à / lidar positivamente com a adversidade –, os conceitos operacionais que
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versam sobre a resiliência são distintos. A fim de facilitar a explanação e exposição das
acepções encontradas, adotaremos o modelo de organização descrito por Junqueira e
Deslandes (2003), autoras que, em sua revisão a respeito do tema, dividem as definições
encontradas em três polos temáticos principais. São eles:
 Resiliência enquanto um processo de adaptação versus superação

Se vista pelo viés da adaptação da situação de risco, o conceito remete-nos a um
esforço do sujeito manter suas características anteriores ao conflito assistido (adaptação),
ou ainda, retornar ao estado de equilíbrio (homeostase/alostase) anterior ("bounce back").
De acordo com Werner e Smith (1982), a resiliência foi definida por estas estudiosas
como sinal de adaptação ou ajustamento. Porém, se vista pelo viés da superação, a
situação de risco é compreendida como oportunidade de superar os próprios limites.
Assim, aprender e crescer com a adversidade fornece, a quem a estuda, muitas
características referentes ao indivíduo e ao seu contexto, as quais são focadas nos métodos
de mensuração da resiliência, bem como em estratégias para fomentá-la.
Junqueira e Deslandes (2003) afirmam que indivíduos resilientes podem dar um
novo significado a uma dificuldade, mas não eliminá-la; são capazes de superar as
adversidades quando se lhe agregam o suporte social efetivos nas relações, como também
a resiliência é um fenômeno que pode ser treinado e desenvolvido.
Groberg (2005), por sua vez, menciona a resiliência como ”a capacidade humana
de ter êxito diante das adversidades da vida, superá-las e até ser transformado por elas.
Esta capacidade está presente desde crianças aos mais velhos e não está relacionada com o
nível socioeconômico”.
 Resiliência enquanto um fator inato versus fator adquirido

Pesquisas que enfocam capacidades e habilidades de um sujeito de forma
descontextualizada, e que partem do ponto onde a resiliência é considerada enquanto um
traço ou uma característica de personalidade, estariam mais propensas a identificar fatores
inatos no processo resiliente, segundo Andrade e Gorenstein (1998), pois os traços são
menos sensíveis às mudanças decorrentes de situações ambientais e permanecem
relativamente constantes ao longo da vida.
Já, as teorias que focam o meio social enquanto criador do próprio discurso

29

científico, afirmam que a resiliência caracteriza-se por ser uma habilidade social que pode
(e deve) ser aprendida e estimulada.
Muitos pesquisadores, como Grotberg (2005) e Pinheiro (2004), concordam,
porém, que o ambiente e as relações sociais estabelecidas não são meros coadjuvantes no
processo resiliente, tornando-se, assim, protagonistas na história da efetivação da
resiliência. Desta forma, o meio tornar-se-ia, então, a chave principal de um processo que
possui fortes indícios de possuir componentes inatos.
 Resiliência como algo circunstancial versus característica permanente

Quando entendemos a resiliência enquanto uma característica permanente, estamos
lidando com um traço de personalidade que, teoricamente, mantém-se ao longo da vida,
fazendo com que o indivíduo identificado como resiliente possa recuperar-se rapidamente
de qualquer experiência traumática, que por ventura venha a ocorrer. Os indivíduos que
apresentam “invulnerabilidade às adversidades” têm internamente o sentimento de que os
obstáculos podem ser superados e geram facilitação na conduta adaptativa.
Outra maneira de entender a resiliência encontra-se no foco circunstancial. Não se
trata de ser ou não resiliente, pois resiliência, neste caso, não é uma característica de
personalidade, mas, sim, um conjunto de ações movidas por determinados pensamentos e
atitudes relativos ao momento. Esta é a linha de raciocínio citada por Junqueira e
Deslandes (2003), além de outros autores, como Grotberg (1997) e Job (2003), que
entendem a resiliência não como um processo estanque ou linear, pois os indivíduos
podem apresentar-se resilientes em determinada situação, mas não em outras.
Os primeiros estudos acerca da resiliência no trabalho ou resiliência laboral,
segundo Martins (2012), tiveram início ao serem pesquisados grupos de profissionais que
tinham a experiência em seu cotidiano de situações estressantes ou desgastantes. Na
ocasião, foram observados os profissionais de saúde e professores que, ao longo do tempo,
abandonavam o emprego por não suportarem mais as adversidades advindas no âmbito
laboral. No entanto, estes estudos iniciais focavam a resiliência pessoal no trabalho, ou
seja, investigavam como o comportamento dos profissionais resilientes influenciava na
organização, ou nas relações pessoais dentro do ambiente do trabalho.
Ainda no contexto organizacional, para Zhang e Liu (2012), a resiliência auxilia a
organização a aprender como conviver com a incerteza e a mudança, sendo as exigênciaschave: aprender com os erros e ter flexibilidade. Uma organização resiliente tem como
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objetivo alcançar a excelência em seus produtos e serviços e ter ótimas relações com a
comunidade e a sociedade em geral, de acordo com Meneghel et al. (2013). É adequado
afirmar, desta maneira, que a resiliência deveria estar presente em todos os níveis:
individual, grupal e organizacional, contudo, a operacionalização de modelos ainda exige
estudos e testes empíricos.
Considerando a evolução das pesquisas realizadas a respeito do tema, o presente
estudo apoia-se na concepção da resiliência como um processo dinâmico e evolutivo, que
varia em função das circunstâncias, aspectos pessoais e etapas da vida, e baseia-se nos
pressupostos defendidos por Martins, Onça, Emílio e Siqueira (2012), tendo em vista, por
um lado, a organização composta por seus valores organizacionais, e considerada como
um contexto de riscos e adversidades e, por outro lado, o trabalhador que pode
comprometer-se com a organização ou entrincheirar-se.
De acordo com Rodrigues e Bastos (2011), a resiliência, enquanto moderadora de
tais variáveis, tem a possibilidade de mitigar os efeitos negativos de adaptabilidade do
trabalhador ao contexto organizacional, fortalecendo seu comprometimento e diminuindo
seu entrincheiramento.
No que concerne ao ambiente organizacional moderno, possuir características
habilidosas e adaptativas tornou-se um bom preditor para a vinculação afetiva do
trabalhador à organização.
Assim, a terceira hipótese deste projeto levanta a possibilidade da resiliência atuar
como intensificadora dos vínculos de comprometimento afetivo do trabalhador,
contribuindo para a aproximação de valores organizacionais e comprometimento afetivo
do trabalhador:
 H3: A resiliência modera a relação dos valores organizacionais e o vínculo de
comprometimento organizacional afetivo do trabalhador

Segundo Cimbalista (2007), as demandas institucionais mudaram, exigindo outro
comportamento dos profissionais, no sentido de serem mais adaptados, flexíveis e com
capacidade de lidar com as novas tecnologias laborais. Conforme a percepção da autora, a
resiliência

manifesta-se

na

adversidade,

impulsionando

uma

modificação

no

comportamento do trabalhador, que se esforça para ser reciproco à demanda externa e, por
fim, tornando-se adaptado ou resiliente.
De acordo com os pesquisadores da área, a exemplo de Pinheiro (2004), Luthans e
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Yousseff (2007c) e Martins e Emílio (2012), a resiliência laboral refere-se à capacidade
de construção de recursos adaptativos do indivíduo em relação ao seu trabalho,
favorecendo uma relação saudável com o mesmo, ainda que em condições de estresse ou
conflitos, e preservando a saúde mental e física do trabalhador.
Dessa forma, se o trabalhador pode adaptar-se à adversidade, a Hipótese H3
levanta a possibilidade de que a resiliência pode influenciar estes recursos adaptativos do
trabalhador, diminuindo, assim, o seu entrincheiramento organizacional.
O

termo resiliência no contexto do trabalho nas organizações refere-se

à

existência – ou à construção – de recursos adaptativos, de forma a preservar a relação
saudável entre o ser humano e seu trabalho em um ambiente em transformação, de acordo
com Coutu (2002).
Assim, a quarta e última hipótese deste estudo relaciona valores organizacionais e
vínculos de entrincheiramento sob a moderação da resiliência:
 H4: A resiliência modera a relação dos valores organizacionais e do
entrincheiramento organizacional do trabalhador

A partir das hipóteses mencionadas neste estudo, o modelo conceitual de pesquisa e
suas relações estão representados na Figura 4.
Figura
Figura44––Modelo
Modelode
depesquisa.
pesquisa.

Fonte:Elaborado
Elaborado pela
pela autora
autora (2018).
(2018).
Fonte:
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Delineamento de pesquisa
O presente estudo apresenta um delineamento quantitativo e recorte transversal
único. A pesquisa caracteriza-se por ser confirmatória, pois parte da premissa de que já
se tenha uma teoria sobre quais variáveis medem quais fatores, também conhecidos
como constructos, e de que se busca confirmar o grau de ajuste dos dados observados à
teoria que foi hipotetizada (Hair et al., 2010).
A forma da coleta se deu por conveniência, em um único ambiente
organizacional, por meio de questionário impresso e aplicado pela pesquisadora em
uma única vez. Os dados, que podem ser considerados primários, foram coletados
especificamente para completar o projeto de pesquisa (Hair, Anderson, Tatham, &
Black, 2005).

3.2 Dimensionamento da amostra
O software G*Power 3.1 (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009) foi utilizado
para verificar o tamanho da amostra e o poder estatístico das análises.
A maior quantidade de setas que chegam a uma variável latente é 8 (maior
quantidade de preditores). Considerando-se 8 preditores, nível de significância de 5%,
poder estatístico de 0,8 e tamanho do efeito médio (f² = 0,15, que equivale a um
coeficiente de determinação r² = 13%), tem-se que o tamanho mínimo da amostra é de 109
respondentes. Como a amostra utilizada foi de 151 respondentes, é adequada para a
estimação por Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM).
A todos os participantes foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, que posiciona os objetivos da pesquisa e utilização dos dados coletados
(Apêndice A).

3.3 Variáveis e instrumentos de medição considerados neste estudo
Para os objetivos do projeto, foi aplicado um único questionário impresso e
composto por quatro etapas. Os questionários são apresentados no Apêndice B –
Instrumentos de Coleta de Dados. Para avaliar os valores organizacionais, foi utilizado o
Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), de Oliveira e Tamayo (2004).
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A segunda etapa foi composta pela aplicação da Escala de Resiliência (ER), de
Batista e Oliveira (2008), original de Wagnild e Young (1993), e validada para o contexto
de trabalho (Gomide, Júnior, & Oliveira et al., 2015; Costa, 2016). A terceira etapa foi
composta pelas Escalas de Vínculos de Comprometimento e Entrincheiramento com a
Organização, de Rodrigues e Bastos (2010) e, por fim, a quarta etapa foi composta por um
Questionário de Perfil Sociodemográfico estruturado para coletar informações relativas à
faixa etária, gênero, estado civil, renda familiar mensal, nível de instrução e tempo de
serviço na organização.
As variáveis e instrumentos considerados para este estudo foram: Constructo
Comprometimento e Entrincheiramento Organizacional, Instrumento de Medida do
Constructo Comprometimento e Entrincheiramento, Constructo Valores Organizacionais e
Instrumento de Medida do Constructo Valores Organizacionais.
3.3.1 Constructo comprometimento e entrincheiramento organizacional
De acordo com Rodrigues e Bastos (2010), o comprometimento organizacional
volta a ser conceituado unidimensionalmente, como uma vinculação afetiva que o
trabalhador desenvolve com a organização, produto de um processo de identificação e
associado a um sentimento de pertença.
Na concepção de Bastos (1994), comprometer-se refere uma propensão de agir, de
comportar-se de determinada forma. Como uma disposição, o comprometimento é usado
para descrever não só ações, mas o próprio indivíduo, e é assim tomado como um estado
caracterizado por sentimentos, ou reações afetivas positivas, tais como: a lealdade em
relação a algo. O autor complementa afirmando que, de um modo geral, os usos do termo
comprometimento trazem em si a noção de algo que amarra, ata, une o indivíduo a alguma
coisa. O entrincheiramento, segundo Rodrigues (2009), passa a ser tridimensional,
comportando as três dimensões propostas: ajustamentos à posição social (APS), arranjos
burocráticos impessoais (ABI) e limitação de alternativas (LA).
3.3.2 Instrumento de medida do constructo comprometimento e entrincheiramento
A

escala

de

comprometimento

afetivo

utilizada

integra

a

Escala

de

Comprometimento Organizacional construída por Menezes e Bastos e colaboradores
(2010). Assim, o comprometimento afetivo foi mensurado a partir de 10 itens e com o
Coeficiente de Confiabilidade (Alpha de Cronbach) de 0,88. A Escala de
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Entrincheiramento Organizacional teve evidências de validade testadas por Rodrigues
(2009), por meio de análises fatoriais exploratórias e confirmatórias, composta por 22
itens.
Em um segundo estudo, Rodrigues e Bastos (2010), buscando identificar uma
estrutura mais sintética, mantiveram apenas 18 itens, distribuídos em três dimensões:
ajustamentos à posição social (6 itens), arranjos burocráticos impessoais (6 itens) e
limitação de alternativas (6 itens). Tanto a Escala de Comprometimento Afetivo, como a
Escala de Entrincheiramento Organizacional, utilizam a escala de resposta de 6 pontos,
que varia entre 1 (discordo totalmente) e 6 (concordo totalmente). Neste estudo, os itens
de ambas as escalas foram agrupados como um instrumento único, totalizando 28 itens,
conforme modelo apresentado a seguir, na Tabela 1.
Tabela 1 – Itens e fatores do constructo vínculo – comprometimento e entrincheiramento –
Parte 1/2.
VINCULO ORGANIZACIONAL – COMPROMETIMENTO AFETIVO
1
5
9
12
36
14
16
22
24
27

Eu sinto-me orgulhoso(a), dizendo às pessoas que sou parte da organização onde trabalho.
Eu realmente interesso-me pelo destino da organização onde trabalho.
Conversando com amigos, eu sempre me refiro a essa organização como uma grande instituição para a
qual é ótimo trabalhar.
Essa organização tem um imenso significado pessoal para mim.
Considera que planejar metas é essencial. Considera a realização das metas uma prova de sua
competência.
Eu acho que os meus valores são muito similares aos valores defendidos pela organização onde
trabalho.
Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e minha organização.
A organização em que trabalho realmente inspira o melhor em mim para meu progresso no
desempenho do trabalho.
Eu não me sinto emocionalmente vinculado a essa organização.
Eu realmente sinto os problemas dessa organização como se fossem meus.
VÍNCULO ORGANIZACIONAL DE ENTRINCHEIRAMENTO – DIMENSÃO: AJUSTE À POSIÇÃO SOCIAL (APS)

2
4
6
8
10
17
21
26

Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu estaria jogando fora todo o esforço que fiz para aprender
as tarefas do meu cargo atual.
A especificidade do meu conhecimento dificulta minha inserção em outras organizações.
Sair dessa organização significaria, para mim, perder parte importante da minha rede de
relacionamentos.
Sinto que mudar de organização colocaria em risco a minha estabilidade financeira.
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu demoraria a conseguir ser tão respeitado como sou hoje
dentro dessa empresa.
Se deixasse essa organização, sentiria como se estivesse desperdiçando anos de dedicação.
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu jogaria fora todos os esforços que fiz para chegar aonde
cheguei.
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu levaria muito tempo para me acostumar a uma nova
função.
[cont.]
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Tabela 1 – Itens e fatores do constructo vínculo – comprometimento e entrincheiramento –
Parte 2/2.
VÍNCULO ORGANIZACIONAL DE ENTRINCHEIRAMENTO –
DIMENSÃO: AJUSTE A BENEFÍCIOS IMPESSOAIS (ABI)
3
13
20
28

Sair dessa organização agora resultaria em perdas financeiras
Os benefícios que recebo nessa organização seriam perdidos se eu saísse agora
O que me prende a essa organização são os benefícios financeiros que ela me proporciona
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu deixaria de receber vários benefícios que essa
organização oferece aos seus empregados (vale transporte, convênios médicos, vale refeição)

VÍNCULO ORGANIZACIONAL DE ENTRINCHEIRAMENTO – DIMENSÃO: LIMITAÇÃO DE ALTERNATIVAS (LA)
7
11
15
19
23
25

Uma das poucas consequências negativas de deixar essa organização seria a falta de alternativas.
Meu perfil profissional não favorece minha inserção em outras organizações
Mantenho-me nessa organização porque sinto que tenho poucas oportunidades em outras
organizações
Eu acho que teria poucas alternativas de emprego se deixasse essa organização.
Não seria fácil encontrar outra organização que me oferecesse o mesmo retorno financeiro que essa
Mantenho-me nessa organização porque sinto que não conseguiria facilmente entrar em outra
organização

Fonte: Rodrigues e Bastos (2012).

3.3.3 Constructo valores organizacionais
Valores são “princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a
condutas ou metas organizacionais desejáveis, que orientam a vida da organização e estão
a serviço de interesses individuais, coletivos ou ambos”, segundo Tamayo e Borges
(2006), já anteriormente destacado.
Tamayo (1999) afirma que uma organização não é constituída apenas por partes
físicas, mas por estruturas de eventos, de interações sociais e de atividades por ela
executadas. Ainda, segundo o autor, os determinantes desta interação indivíduo-empresa
são constituídos de: (a) valores pessoais; (b) representações mentais individuais; (c)
crenças individuais; (d) história de vida de cada um; e (e) valores organizacionais. Expõe
também que, dentre estes determinantes, os valores pessoais ou organizacionais aparecem
como variáveis preponderantes.
3.3.4 Instrumento de medida do constructo valores organizacionais
Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO) – três escalas foram
criadas no Brasil para a mensuração dos valores organizacionais, a partir da percepção dos
trabalhadores: a Escala de Valores Organizacionais (EVO), de Tamayo e Gondim (1996);
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o Inventário de Valores Organizacionais (IVO), de Tamayo et al. (2000), e o Inventário de
Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), de Oliveira e Tamayo, (2004).
A EVO foi construída com base exclusivamente empírica de Tamayo (2007). Para
a concepção do IVO, além de dados empíricos, os autores basearam-se na Teoria de
Valores Culturais de Schwartz (1999), de Tamayo et al. (2000). Já, o IPVO foi elaborado
a partir de dados empíricos e da Teoria de Valores Pessoais ou Básicos de Schwartz
(1992), fundamentando-se no princípio de que os valores pessoais e os organizacionais
possuem uma estrutura similar à descrita por Oliveira e Tamayo (2004).
Entre as 31 teses e dissertações publicadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses
e Dissertações (BDTD), localizadas na pesquisa bibliográfica e mencionadas na
Introdução deste trabalho, 25 delas aplicaram questionários para a mensuração dos valores
organizacionais e, destas, 13 adotaram o IPVO.
Dos 34 artigos apresentados no Encontro da Associação Nacional de Pósgraduação e Pesquisa em Administração (ENANPAD), 18 pesquisaram quantitativamente
os valores organizacionais, dos quais 11 utilizaram o inventário IPVO. Portanto, por ter
sido adotado na maioria dos estudos citados, o IPVO foi escolhido no presente estudo. Em
função desta escolha, a Teoria de Valores Pessoais de Schwartz (1992) é abordada em
seguida.
Elaborado por Oliveira e Tamayo (2004), baseia-se na Teoria de Valores Humanos
de Schwartz (1992), considerando que existe similaridade motivacional entre valores
pessoais e organizacionais. Para os autores citados, os valores organizacionais são
originados dos valores pessoais, pois são introduzidos por pessoas (seja o fundador, os
gestores, ou os próprios trabalhadores). Logo, os valores organizacionais são uma
transferência de princípios e metas do indivíduo para a organização.
O IPVO, de Tamayo e Oliveira (2004), apresenta a interligação entre os fatores do
Questionário de Valores Pessoais (QVP). A comparação baseou-se na descrição das metas
motivacionais do QVP feita por Tamayo e Porto (2003), relacionadas aos fatores do IPVO
(Oliveira & Tamayo, 2004). Considerando a visão de Oliveira e Tamayo (2004), existe a
possibilidade de comparação entre os valores pessoais apresentados no Inventário de
Valores de Schwartz (1992) e os valores organizacionais dispostos no IPVO, estando a
percepção dos autores relacionada ao fato de que os dois questionários baseiam-se no
modelo das motivações humanas.
O IPVO foi validado por Oliveira e Tamayo (2004) em uma amostra de 833
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empregados de organizações privadas e públicas, tendo seus itens de valores obtidos nos
coeficientes de precisão que variam entre 0,75 e 0,87, considerados satisfatórios pelos
métodos estatísticos. É composto por 48 itens, configurando 8 fatores de valores
organizacionais:
[1] Fator 1 – Realização: Agrega itens que representam valores cuja meta central é
o sucesso, mediante a demonstração de competência da organização e de seus
empregados. Desempenho competente é uma exigência para a sobrevivência
da organização e a permanência do empregado neste contexto.
[2] Fator 2 – Autonomia: Congrega itens referentes à abertura para os desafios e
busca de aperfeiçoamento constante do empregado e da organização, que se
expressa por meio da competência, curiosidade, criatividade, variedade de
experiência e definição de objetivos profissionais de seus empregados.
[3] Fator 3 – Conformidade: Refere-se à definição de limites das ações
organizacionais e comportamentos de seus membros, dando prioridade ao
respeito às regras e aos modelos de comportamentos, tanto no ambiente de
trabalho, quanto no relacionamento com outras organizações.
[4] Fator 4 – Preocupação com a coletividade: Este fator é composto por valores
que orientam o relacionamento cotidiano com indivíduos próximos e a
comunidade. Exemplo de item: Esta organização acredita no valor da
honestidade.
[5] Fator 5 – Bem-estar: Os itens deste fator indicam a preocupação da
organização em propiciar satisfação ao empregado, atentando-se para a
qualidade de vida no trabalho. Sua base teórica são os valores do tipo
motivacional hedonismo.
[6] Fator 6 – Tradição: Contém itens relativos à preservação, respeito aos
costumes e às práticas consagradas pela organização, e ao conservadorismo
que prefere manter sua forma de funcionamento.
[7] Fator 7 – Prestígio organizacional: Os itens estão relacionados ao poder. A
organização busca prestígio, admiração e respeito da sociedade por causa da
qualidade dos seus produtos.
[8] Fator 8 – Domínio: Contempla itens relativos ao poder, cuja meta central é a
obtenção de status e de controle sobre pessoas e recursos, assim como à busca
de uma posição dominante no mercado.
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Para cada item do IPVO, o indivíduo deve responder à questão: “Quanto à
organização aqui descrita, esta se parece com aquela na qual você trabalha”.
Na Tabela 2 cada fator do constructo valor organizacional apresenta o descritivo de
seus itens, e as questões sociodemográficas são apresentadas na Tabela 3.
Tabela 2 – Itens do constructo resiliência – Parte 1/2.
FATOR 1 – REALIZAÇÃO
4

Valoriza a competência.

8

Acha que é importante ser competente.

20 Acha importante que os empregados conheçam bem o trabalho que fazem.
24

Gosta de empregados que mostram suas habilidades e procura desenvolver as competências desses
empregados.

36

Considera que planejar metas é essencial. Considera a realização das metas uma prova de sua
competência.

FATOR 2 – AUTONOMIA
13

Incentiva o sucesso profissional dos empregados. Estimula-os a trabalharem de maneira
competente.

23

Valoriza empregados curiosos. Gosta de empregados que procuram se informar a respeito do
trabalho.

26

Procura aperfeiçoar-se constantemente. O aperfeiçoamento é uma forma de melhorar a qualidade
de seus produtos e serviços.

29

Valoriza empregados que buscam a realização no trabalho. Reconhece quando um empregado tem
objetivos profissionais.

30 Acha importante ser criativa. Gosta de ser original.
40

Deseja que o empregado tenha uma vida profissional variada. Valoriza o empregado que tem
experiências profissionais diferentes.

46 Incentiva o empregado a ser criativo. Estimula a criação de produtos e serviços originais.

FATOR 3 – CONFORMIDADE
11 Acha importante que os empregados se comportem de forma educada no ambiente de trabalho.
17

Considera importante ter modelos de comportamento definidos. Os empregados devem ter um
jeito correto de se comportar no trabalho.

27 Acredita que as regras são importantes. Os empregados deveriam obedecê-las.
28

Tem o respeito à hierarquia como parte de suas tradições. A hierarquia deve ser respeitada pelos
empregados.

34

Acredita que cortesia é importante. Deve, portanto, fazer parte do relacionamento entre os
empregados e a organização.

41 Considera as regras de convivência importantes.
Acredita que os empregados devem aceitar o trabalho que têm a fazer. Os empregados devem
43 cumprir suas obrigações.
[cont.]
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Tabela 2 – Itens do constructo resiliência – Parte 2/2.
FATOR 4 – PREOCUPAÇÃO COM A COLETIVIDADE
2
3
15
16
21
44

Encoraja a sinceridade entre as pessoas. Ser verdadeiro com os outros é importante.
Defende que todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade. As pessoas merecem
oportunidades iguais.
Acredita no valor da honestidade. Honra seus compromissos com pessoas e organizações com as
quais se relaciona.
Sustenta que todas as pessoas sejam tratadas de maneira justa. É importante respeitar o direito dos
outros.
Considera importante ser fiel a seus empregados e clientes. Cumpre seus compromissos com eles.
Considera a lealdade importante. É leal às pessoas e às organizações próximas dela.
[cont.]

FATOR 5 – BEM-ESTAR
5

Considera muito importante ajudar seus empregados. Deseja cuidar do bem-estar deles.
Oferece oportunidades de diversão aos empregados. Acha importante que eles tenham prazer no
9
trabalho.
14 Premia os empregados. A satisfação deles com a organização é uma meta importante.
Julga importante manter clubes destinados ao lazer dos empregados. Considera que a diversão é
22
uma parte importante da vida do empregado.
48 Propõe atividades que dão prazer ao empregado.

FATOR 6 – TRADIÇÃO
6
12
19
31
47

É marcada pela tradição.
Preserva os costumes antigos. Respeita a tradição.
Evita mudanças. Prefere manter sua forma de trabalhar.
Procura manter práticas consagradas. Acredita que é importante trabalhar sempre do mesmo
modo.
Considera que o comportamento do empregado deve mostrar respeito aos costumes. A tradição
deve ser preservada.

FATOR 7 – PRESTÍGIO
7
25
33
35
38

Influencia outras organizações. Tem muito prestígio.
Tem prestígio na sociedade. Acha importante ser admirada por todos.
Tem prestígio. Oferece produtos e serviços que são respeitados pelos clientes.
Têm influência na sociedade. Acha importante ser respeitada por todos.
Acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer situação. Dizer a verdade faz parte dos
princípios desta organização.

FATOR 8 – DOMÍNIO
10
18
37
39
42
45

Considera importante ser bem-sucedida.
Busca o domínio do mercado. Quer eliminar a concorrência.
Acha importante ser competitiva. Quer ganhar novos mercados.
Tem como meta principal a obtenção de lucros. Sente-se satisfeita quando os rendimentos superam
as despesas.
Considera a segurança dos negócios muito importante. Está atenta às ameaças do mercado.
Estimula nos clientes o desejo de adquirir novidades. Encoraja os clientes a provarem produtos e
serviços novos.

Fonte: Oliveira e Tamayo (2004)
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Tabela 3 – Variáveis sociodemográficas do instrumento de medição.
QUESTÕES PARA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
LOCALIDADES
CIDADE QUE MORA
_________________

CIDADE QUE
TRABALHA

ESTADO CIVIL
 Solteiro(a)
 Casado(a)
 Viúvo(a)
 Separado(a)/
Divorciado(a)
 Consensual
(Vive junto)
 Outro. Qual?

_________________

 Não
 Sim
Quantos? ______
SEUS(S) FILHO(S) DEPENDE(M)
DE VOCÊ FINANCEIRAMENTE?
 Não
 Sim

IDADE
 18 a 30 anos
 31 a 50 anos
 mais de 50 anos
SEXO

 Masculino
 Feminino

EM QUE GRAU VOCÊ É RESPONSÁVEL PELA
MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA / DEPENDENTES EM
TERMOS FINANCEIROS?

ESCOLARIDADE
 Nunca estudou
 Alfabetizado
 Primário
 Ginásio
 2º Grau Incompleto

TEM FILHOS?

 2º Grau Completo
 Superior Incompleto
 Superior Completo
 Pós-graduado

 Único responsável
 Principal responsável, mas recebe ajuda de outra
pessoa
 Divide igualmente as responsabilidades com outra
pessoa
 Contribui apenas com uma pequena parte
 Não tem nenhuma responsabilidade financeira

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

3.4 Procedimentos de coleta de dados
A coleta foi em realizada em uma única empresa na região metropolitana de São
Paulo, no mês de maio de 2018. Aos participantes do estudo foram fornecidas as
explicações dos objetivos acadêmicos desta pesquisa, dias antes da aplicação do
questionário presencial, por meio de um comunicado eletrônico, fornecido pelo
Departamento de Recursos Humanos (RH) e descrito pela pesquisadora. Em se tratando
de um estudo de natureza quantitativa e aleatório, foi possível a abordagem dos sujeitos
em seu ambiente de trabalho em horário comercial.
Foi reforçado o caráter acadêmico do estudo, as participações voluntárias, bem
como o consentimento livre e esclarecido, que garantiram a segurança do participante por
meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), modelo apresentado no
Apêndice A, que foi protocolado de forma impressa em conjunto com a pesquisa. Os
participantes foram organizados em grupos de aproximadamente 30 pessoas e
direcionados ao local interno e específico cedido pela empresa para abordagem direta da
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pesquisadora. Foram respondidos 151 questionários impressos.
Todos os participantes que responderam a pesquisa pertencem à área
administrativa da empresa. O tempo médio de resposta por pesquisa foi mensurado em 20
minutos. Os participantes não precisaram se identificar no questionário.
Não houve qualquer tipo de sinalização ou codificação que possibilitasse a
identificação do participante no formulário preenchido. Não ocorreu demonstração de
desconforto emocional observável causado pelo questionário. Caso isso ocorresse, o
participante poderia interromper imediatamente o preenchimento, cancelando, assim, a
sua contribuição com a pesquisa.
Os participantes não tiveram nenhum benefício direto ao responder a pesquisa.
Porém, o benefício indireto, ao responder esta pesquisa, consiste em contribuir com a
ampliação de conhecimentos que resultem em auxílio aos profissionais que atuam nas
organizações, como também no campo acadêmico, ao somar e enriquecer os estudos já
existentes. Todos os participantes consentiram na participação e assinaram o TCLE,
fornecido em conjunto com a pesquisa impressa.

3.5 Procedimentos de análise de dados
Com a finalidade de realizar o teste das hipóteses mencionadas neste estudo, foram
utilizados testes estatísticos com a Técnica de Modelos de Equações Estruturais (MEE),
entre outros. A Técnica de MEE pode ser distinguida por duas características: a estimação
de múltiplas relações de dependência e a habilidade de representar conceitos não
observados nestas relações (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017a).
O software SmartPLS 3.0M3 (Ringle, Wende, & Becker, 2015) foi utilizado para
os cálculos e validações dos testes estatísticos, desenvolvidos por meio da Técnica de
Análise Multivariada de Modelagem por Equações Estruturais.

3.6 Resultados
3.6.1 Perfil dos participantes
No total participaram 151 colaboradores da empresa, sendo 92 do gênero
feminino, o que representa 60,93% da amostra, e 59 colaboradores do gênero
masculino, o que representa 39,07%. Existe a predominância do gênero feminino na
área administrativa desta empresa. O percentual por gênero é apresentado na Figura 5.
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Figura
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Fonte:

Com relação à idade dos respondentes, observa-se a variação entre 18 e 51 anos,
sendo a média dos respondentes composta de adultos com 26 anos, como pode ser visto na
Tabela 4. Os dados mostram diferentes gerações nesta população de trabalhadores, ainda
que a média seja composta por um público jovem.
Tabela 4 – Dados descritivos da idade dos respondentes.
IDADE (ANOS)

IDADE
MÍNIMA

IDADE MÁXIMA

MÉDIA

MEDIANA

DESVIO PADRÃO

18

51

26,35

24,00

6,595

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Com relação à cidade de moradia dos participantes, observa-se que:
[a] 49,7% dos participantes moram na mesma cidade na qual trabalham, em São
Bernardo do Campo;
[b] 11,9% dos participantes moram em Diadema;
[c] 3,3% dos participantes moram em Mauá;
[d] 0,7% dos participantes moram em Ribeirão Pires;
[e] 15,3% dos participantes moram em Santo André;
[f] 2,0% dos participantes moram em São Caetano do Sul; e
[g] 17,2% dos participantes moram em São Paulo.
O fato de a grande maioria morar próxima ao local de trabalho implica em maior
qualidade de vida e menor condição adversa para se chegar ao ambiente laboral (Figura
6).
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Figura 6 – Gráfico da cidade onde moram os respondentes.
Figura 6 – Gráfico da cidade onde moram os respondentes.

Fonte:
Dados
dadapesquisa
Fonte:
Dados
pesquisa(2018).
(2018).

Com relação ao estado civil, 62,9% dos participantes são solteiros, 27,8% casados,
2,0% separados em regime consensual, 7,3% vivem juntos. A grande maioria, ou seja,
mais da metade da amostra, dos trabalhadores é solteira, o que pode ser indicativo da
média da idade, além de indicar que há uma menor reponsabilidade financeira familiar,
nesta amostra (Figura 7).

familiar.

Figura 7 – Gráfico do estado civil dos respondentes.

Figura 1- Estado
Fonte:Civil
Dados da pesquisa (2018).
Fonte: dados da pesquisa.
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Com relação à escolaridade, 2,6% dos respondentes (4 participantes) têm 2º grau
incompleto; 25,8% dos respondentes (39 participantes) têm 2º grau completo; 27,8% dos
respondentes (42 participantes) têm superior incompleto; 34,4% dos respondentes (52
participantes) têm superior completo e 9,3% dos respondentes (14 participantes) é pósgraduado. Percebe-se que grande parte desta população tem escolaridade suficiente, ou
em andamento, para competir por posições operacionais no mercado de trabalho (Figura 8
e Tabela 5).
Figura 8 – Gráfico da escolaridade dos respondentes.

Figura 1- Escolaridade
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Fonte: dados da pesquisa

Tabela 5 – dados descritivos dos anos de escolaridade dos respondentes.
ESCOLARIDADE

MÍNIMA

MÁXIMA

MÉDIA

MEDIANA

DESVIO
PADRÃO

5

9

7,22

7,00

1,019

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Com relação à responsabilidade financeira, 10,6% dos participantes (16
respondentes) asseguram serem os únicos responsáveis; 15,2% dos participantes (23
respondentes) afirmam serem os principais responsáveis; 35,1% dos participantes (53
respondentes) alegam dividir as responsabilidades igualmente; 30,5% dos participantes
(46 respondentes) contribuem apenas com uma pequena parte; e 8,6% dos participantes
(13 respondentes) não têm nenhuma responsabilidade financeira. Os dados indicam que a
grande maioria dos trabalhadores tem responsabilidade financeira, mesmo que de forma
parcial (Figura 9).
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Figura 9 – Gráfico da responsabilidade financeira dos respondentes.

Figura 1- Responsabilidade
Financeira
Fonte: Dados da
pesquisa (2018).
Fonte: dados da pesquisa.

Sobre terem ou não filhos, 76,8% dos respondentes (116 participantes)
responderam não possuírem filhos e 23,1% dos respondentes (35 participantes)
responderam possuírem filhos (Figura 10).
Fonte: dados da pesquisa
.
Figura 10

– Gráfico dos dependentes (filhos) dos respondentes.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

No que se refere à dependência financeira dos filhos, 75,5% dos respondentes (114
participantes) responderam que não há dependência financeira por parte dos filhos e
24,5% dos respondentes (37 participantes) afirmam que os filhos dependem deles
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financeiramente. Este dado aponta a reponsabilidade financeira concentrada nos próprios
respondentes e não em dependentes (Figura 11).
Figura 11 – Gráfico dos filhos dependentes
dos respondentes.

Figura 1- Filhos dependentes financeiramente
financeiramente
Fonte: dados da pesquisa.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Com relação à quantidade de filhos, 74,2% dos respondentes (112 participantes)
afirmam não terem filhos, 13,2% dos respondentes (21 participantes) afirmam terem 1
filho; 7,3% dos respondentes (11 participantes) afirmam terem 2 filhos; e 4,6% dos
respondentes (7 participantes) afirmam terem 3 filhos (Figura 12).
Figura 12 – Gráfico da quantidade de filhos dos
respondentes.

Figura 1 - númeroFonte:
de filhos
Dados da pesquisa (2018).
Fonte: dados da pesquisa
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3.6.2 Análise descritiva das variáveis de escala
O objetivo desta análise é apresentar a frequência das respostas das escalas
utilizadas, por itens, e em percentual, nas 91 variáveis do questionário.
O Constructo Valor Organizacional é composto por 8 dimensões: realização,
autonomia, conformidade, preocupação com a coletividade, bem-estar, tradição, prestígio
e domínio, conforme detalhado na Tabela 6
Tabela 6 – Valor organizacional – frequência das respostas dos itens da escala – Parte 1/3.

4
8
20
24

36

Valoriza a competência.
Acha que é importante ser competente.
Acha importante que os empregados
conheçam bem o trabalho que fazem
Gosta de empregados que mostram suas
habilidades procura desenvolver as
competências desses empregados
Considera que planejar metas é essencial.
Considera a realização das metas uma
prova de sua competência.

É MUITO PARECIDA
COM A MINHA
EMPRESA

É PARECIDA COM A
MINHA EMPRESA

É MAIS OU MENOS
PARECIDA COM A
MINHA EMPRESA

ITEM

NÃO SE PARECE COM
A MINHA EMPRESA

NÃO SE PARECE EM
NADA COM A MINHA
EMPRESA

VALOR ORGANIZACIONAL – REALIZAÇÃO
FREQUÊNCIA DE REPOSTAS DOS ITENS DA ESCALA (EM %)

TOTAL

15,9
11,3

13,9
9,3

25,8
15,2

22,5
33,8

21,9
30,5

100,0
100,0

11,3

11,3

20,5

27,8

29,1

100,0

9,9

13,2

28,5

31,1

17,2

100,0

4,0

1,3

15,9

37,1

41,7

100,0

VALOR ORGANIZACIONAL – AUTONOMIA
1

13

23

26

29

40
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Esta empresa estimula o empregado a
enfrentar desafios. Os desafios tornam o
trabalho do empregado mais interessante.
Incentiva o sucesso profissional dos
empregados. Estimula-os a trabalharem de
maneira competente.
Valoriza empregados curiosos. Gosta de
empregados que procuram se informar a
respeito do trabalho.
Procura aperfeiçoar-se constantemente. O
aperfeiçoamento é uma forma de melhorar
a qualidade de seus produtos e serviços.
Valoriza empregados que buscam a
realização no trabalho. Reconhece quando
um empregado tem objetivos profissionais.
Deseja que o empregado tenha uma vida
profissional variada. Valoriza o empregado
que tem experiências
profissionais
diferentes.
Incentiva o empregado a ser criativo.
Estimula a criação de produtos e serviços
originais

9,3

12,6

31,8

23,8

22,5

100,0

14,6

10,6

21,9

28,5

24,5

100,0

16,6

9,9

33,1

27,2

13,2

100,0

11,3

5,3

28,5

33,1

21,9

100,0

15,2

5,3

25,2

36,4

17,9

100,0

13,2

9,9

28,5

28,5

19,9

100,0

11,9

12,6

29,8

28,5

17,2

100,0
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Tabela 6 – Valor organizacional – frequência das respostas dos itens da escala – Parte 2/3.

11

17
27
28
34
43

Acha importante que os empregados se
comportem de forma educada no ambiente
de trabalho.
Considera importante ter modelos de
comportamentos
definidos.
Os
empregados devem ter um jeito correto de
se comportar no trabalho.
Acredita que as regras são importantes. Os
empregados deveriam obedecê-las.
Tem o respeito à hierarquia como parte de
suas tradições. A hierarquia deve ser
respeitada pelos empregados.
Acredita que cortesia é importante. Deve,
portanto, fazer parte do relacionamento
entre os empregados e a organização.
Acredita que os empregados devem aceitar
o trabalho que têm a fazer. Os empregados
devem cumprir suas obrigações.

É MUITO PARECIDA
COM A MINHA
EMPRESA

É PARECIDA COM A
MINHA EMPRESA

É MAIS OU MENOS
PARECIDA COM A
MINHA EMPRESA

ITEM

NÃO SE PARECE COM
A MINHA EMPRESA

NÃO SE PARECE EM
NADA COM A MINHA
EMPRESA

VALOR ORGANIZACIONAL – CONFORMIDADE
FREQUÊNCIA DE REPOSTAS DOS ITENS DA ESCALA (EM %)

TOTAL

6,0

8,6

16,6

31,1

37,7

100,0

5,3

5,3

35,1

31,8

22,5

100,0

3,3

2,0

15,2

43,0

36,4

100,0

4,6

6,6

17,2

34,4

37,1

100,0

8,6

12,6

33,8

31,8

13,2

100,0

5,3

4,6

23,8

33,1

33,2

100,0

VALOR ORGANIZACIONAL – PREOCUPAÇÃO COM A COLETIVIDADE
2
3
15
16
21
44

Encoraja a sinceridade entre as pessoas.
Ser verdadeiro com os outros é importante
Defende que todas as pessoas devem ser
tratadas com igualdade. As pessoas
merecem oportunidades iguais.
Acredita no valor da honestidade. Honra
seus compromissos com pessoas e
organizações com as quais se relaciona.
Sustenta que todas as pessoas sejam
tratadas de maneira justa. É importante
respeitar o direito dos outros.
Considera importante ser fiel a seus
empregados e clientes. Cumpre seus
compromissos com eles.
Considera a lealdade importante. É leal às
pessoas e às organizações próximas dela.

16,6

19,2

34,4

17,2

12,6

100,0

17,9

17,2

28,5

22,5

13,9

100,0

7,9

9,9

36,4

23,8

21,9

100,0

11,9

9,3

26,5

32,5

19,9

100,0

18,5

14,6

19,2

29,8

17,9

100,0

8,6

10,6

32,5

28,5

19,9

100,0

VALOR ORGANIZACIONAL – BEM-ESTAR
5
9
14
22
48

Considera muito importante ajudar seus
empregados. Deseja cuidar do bem-estar
deles.
Oferece oportunidades de diversão aos
empregados. Acha importante que eles
tenham prazer no trabalho.
Premia os empregados. A satisfação deles
com a organização é uma meta importante.
Julga importante manter clubes destinados
ao lazer dos empregados. Considera que a
diversão é uma parte importante da vida
do empregado.
Propõe atividades que dão prazer ao
empregado.

19,2

12,6

33,1

23,8

11,3

100,0

17,2

14,6

25,8

21,2

21,2

100,0

11,3

16,6

19,9

27,8

24,5

100,0

28,5

14,6

27,8

19,2

9,9

100,0

27,2

16,6

31,1

15,9

9,3

100,0
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Tabela 6 – Valor organizacional – frequência das respostas dos itens da escala – Parte 3/3.
VALOR ORGANIZACIONAL – TRADIÇÃO

6
12
19
31

47

É marcada pela tradição.
Preserva os costumes antigos. Respeita a
tradição.
Evita mudanças. Prefere manter sua forma
de trabalhar
Procura manter práticas consagradas.
Acredita que é importante trabalhar
sempre do mesmo modo.
Considera que o comportamento do
empregado deve mostrar respeito aos
costumes. A tradição deve ser preservada.

É MUITO PARECIDA
COM A MINHA
EMPRESA

É PARECIDA COM A
MINHA EMPRESA

É MAIS OU MENOS
PARECIDA COM A
MINHA EMPRESA

ITEM

NÃO SE PARECE COM A
MINHA EMPRESA

NÃO SE PARECE EM
NADA COM A MINHA
EMPRESA

FREQUÊNCIA DE REPOSTAS DOS ITENS DA ESCALA (EM %)

TOTAL

18,5

14,6

19,2

29,8

17,9

100,0

11,9

9,9

39,7

22,5

15,9

100,0

19,9

19,2

27,2

21,2

12,6

100,0

12,6

25,8

36,4

19,2

6,0

100,0

11,3

13,9

31,8

27,8

15,2

100,0

VALOR ORGANIZACIONAL – PRESTÍGIO
7
25
33
35
38

Influencia outras organizações. Tem muito
prestígio.
Tem prestígio na sociedade. Acha
importante ser admirada por todos.
Tem prestígio. Oferece produtos e serviços
que são respeitados pelos clientes.
Têm influência na sociedade. Acha
importante ser respeitada por todos
Acredita que a pessoa deve ser honesta em
qualquer situação. Dizer a verdade faz
parte dos princípios desta organização.

14,6

10,6

24,5

29,8

20,5

100,0

8,6

9,3

30,5

38,4

13,2

100,0

7,9

15,9

30,5

29,8

15,9

100,0

6,6

9,9

27,8

32,5

23,2

100,0

8,6

4,6

24,5

25,8

36,4

100,0

VALOR ORGANIZACIONAL – DOMÍNIO
10
18
37
39

42

45

Considera importante ser bem-sucedida.
Busca o domínio do mercado. Quer
eliminar a concorrência.
Acha importante ser competitiva. Quer
ganhar novos mercados.
Tem como meta principal a obtenção de
lucros. Sente-se satisfeita quando os
rendimentos superam as despesas.
Considera a segurança dos negócios muito
importante. Está atenta às ameaças do
mercado.
Estimula nos clientes o desejo de adquirir
novidades. Encoraja os clientes a provarem
produtos e serviços novos.

6,0

8,6

19,2

32,5

33,8

100,0

11,9

16,6

27,2

27,2

17,2

100,0

4,0

3,3

20,5

35,1

37,1

100,0

5,3

4,6

13,2

31,8

45,0

100,0

4,6

7,3

19,2

39,1

29,8

100,0

9,3

8,6

38,4

27,8

15,9

100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

De acordo com a Tabela 6, o Constructo Realização foi composto por 5 itens e
obteve 3,57 de média geral de respostas e desvio padrão de 0,92. O item que apresentou
a média mais elevada foi o item 36 –“Considera que planejar metas é essencial.
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Considera a realização das metas uma prova de sua competência” –, que atingiu média
de 4,11 e desvio padrão 1,00, enquanto a menor média de resposta foi obtida no
item 4 – “Valoriza a competência” –, que atingiu a média de 3,21 e desvio padrão de
1,36.
O Constructo Autonomia foi composto por 8 itens e obteve 3,32 de média geral
de respostas e desvio padrão de 0,97. O item que apresentou a média mais elevada foi o
item 26 – “Procura aperfeiçoar-se constantemente. O aperfeiçoamento é uma forma de
melhorar a qualidade de seus produtos e serviços” –, que atingiu média de 3,50 e
desvio padrão 1,27, enquanto a menor média de resposta foi obtida no item 23 –
“Valoriza empregados curiosos. Gosta de empregados que procuram se informar a
respeito do trabalho” –, que obteve a média de 3,11 e desvio padrão de 1,25.
O Constructo Conformidade foi composto por 7 itens e obteve 3,78 de média
geral de respostas e desvio padrão de 0,70. O item que apresentou a média mais elevada
foi o item 27 –“Acredita que as regras são importantes. Os empregados deveriam
obedecê-las” –, que atingiu a média de 4,08 e desvio padrão 0,95, enquanto a menor
média de resposta foi obtida no item 34 – “Acredita que cortesia é importante. Deve,
portanto, fazer parte do relacionamento entre os empregados e a organização” –, que
obteve a média de 3,28 e desvio padrão de 1,11.
O Constructo Preocupação com a Coletividade foi composto por 6 itens e
obteve 3,20 de média geral de respostas e desvio padrão de 0,97. O item que apresentou
a média mais elevada foi o item 15 – “Acredita no valor da honestidade. Honra seus
compromissos com pessoas e organizações com as quais se relaciona” –, que atingiu
média de 3,42 e desvio padrão 1,18, enquanto a menor média de resposta obtida foi no
item 2 – “Encoraja a sinceridade entre as pessoas. Ser verdadeiro com os outros é
importante” –, que obteve a média de 2,91 e desvio padrão de 1,25.
O Constructo Bem-estar foi composto por 5 itens e obteve 3,02 de média geral
de respostas e desvio padrão de 0,90. O item que apresentou a média mais elevada foi o
item 14 – “Premia os empregados. A satisfação deles com a organização é uma meta
importante” –, que atingiu média de 3,38 e desvio padrão 1,32, enquanto a menor
média de resposta obtida foi obtida no item 48 – “Propõe atividades que dão prazer ao
empregado” –, que atingiu a média de 2,64 e desvio padrão de 1,30.
O Constructo Tradição foi composto por 5 itens e obteve 3,05 de média geral de
respostas e desvio padrão de 0,79. O item que apresentou a média mais elevada foi o
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item 12 – “Preserva os costumes antigos. Representa a tradição” –, que atingiu a
média de 3,40 e desvio padrão 1,36, enquanto a menor média de resposta foi obtida no
item 6 – “Procura manter práticas consagradas. Acredita que é importante trabalhar
sempre do mesmo modo” com média de 2,50 e desvio padrão de 0,92.
O Constructo Prestígio foi composto por 5 itens e obteve 3,47 de média geral de
respostas e desvio padrão de 0,93. O item que apresentou a média mais elevada foi o
item 38 – “Acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer situação. Dizer a
verdade faz parte dos princípios desta organização” –, que atingiu média de 3,77 e
desvio padrão 1,24, enquanto a menor média de resposta foi obtida no item 33 – “Tem
prestigio. Oferece produtos e serviços que são respeitados pelos clientes” –, que obteve
a média de 3,29 e desvio padrão de 1,32.
O Constructo Domínio foi composto por 6 itens e obteve 3,70 de média geral de
respostas e desvio padrão de 0,72. O item que apresentou a média mais elevada foi o
item 39 – “Tem como meta principal a obtenção de lucros. Sente-se satisfeita quando
os rendimentos superam as despesas” –, que atingiu média de 4,09 e desvio padrão
1,14, enquanto a menor média de resposta obtida foi obtida no item 18 – “Busca o
domínio do mercado. Quer eliminar a concorrência” –, que atingiu a média de 3,21 e
desvio padrão de 1,25.
O Constructo Conformidade foi o que obteve média geral maior em relação aos
demais fatores, o que pode representar que o contexto pesquisado tem ênfase em
conformidade como parte da cultura e valores organizacionais. Na Tabela 7 encontramse as médias, medianas, desvios padrões e coeficientes de variação dos 8 fatores que
compõem o constructo Valores Organizacionais.
Tabela 7 – Escores médios do constructo valores organizacionais – médias, medianas,
desvios padrões e coeficientes de variação.
FATORES
REALIZAÇÃO
AUTONOMIA
PREOCUPAÇÃO COM A COLETIVIDADE
BEM-ESTAR
TRADIÇÃO
PRESTÍGIO
DOMÍNIO
CONFORMIDADE
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

MÉDIA

MEDIANA

DESVIO PADRÃO

3,57
3,32
3,20
3,02
3.05
3,47
3,70
3,78

3,60
3,38
3,33
3,00
3,00
3,60
3,83
3,86

0,92
0,97
0,97
0,90
0,79
0,93
0,72
0,70

COEFICIENTE DE
VARIAÇÃO
25,9%
29,1%
30,5%
29,9%
25,9%
26,7%
19,4%
18,6%
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O Constructo Vínculo Organizacional apresenta as dimensões “1 –
comprometimento afetivo” como unidimensional e “2 – entrincheiramento” como
tridimensional com os fatores: ajustamento à posição social, arranjos burocráticos
impessoais e limitação das alternativas.
A Tabela 8 descreve a frequência das repostas do Constructo Vínculo
Organizacional.
Tabela 8 – Vínculo Organizacional – frequência das respostas dos itens da escala – Parte 1/2.
VÍNCULO ORGANIZACIONAL – COMPROMETIMENTO AFETIVO

16
22
24
27

TOTAL

14

CONCORDO
TOTALMENTE

12

CONCORDO
MUITO

9

CONCORDO
POUCO

5

Eu sinto-me orgulhoso(a) dizendo às pessoas que sou
parte da organização onde trabalho.
Eu realmente interesso-me pelo destino da organização
onde trabalho.
Conversando com amigos, eu sempre me refiro a essa
organização como uma grande instituição para a qual é
ótimo trabalhar.
Essa organização tem um imenso significado pessoal
para mim.
Eu acho que os meus valores são muito similares aos
valores defendidos pela organização onde trabalho.
Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e
minha organização.
A organização em que trabalho realmente inspira o
melhor em mim, para meu progresso no desempenho
do trabalho.
Eu não me sinto emocionalmente vinculado a essa
organização.
Eu realmente sinto os problemas dessa organização
como se fossem meus.

DISCORDO
POUCO

1

6,6

4,6

11,9

29,8

29,8

17,2

100,0

8,6

6,0

9,9

18,5

31,1

25,8

100,0

12,6

13,9

11,9

27,2

19,9

14,6

100,0

11,9

6,6

19,2

25,2

21,2

15,9

100,0

15,9

13,2

21,9

25,8

16,6

6,6

100,0

21,9

12,6

29,8

23,2

7,3

5,3

100,0

17,9

15,2

17,9

24,5

14,6

9,9

100,0

23,2

21,9

23,2

18,5

7,3

6,0

100,0

17,9

15,9

19,9

23,8

15,9

6,6

100,0

DISCORDO
MUITO

ITENS

DISCORDO
TOTALMENTE

FREQUÊNCIA DE REPOSTAS DOS ITENS
DA ESCALA EM %

VINCULO ORGANIZACIONAL DE ENTRINCHEIRAMENTO
DIMENSÃO: AJUSTAMENTO À POSIÇÃO SOCIAL (APS)
2
4
6
8
10
17
21
26

Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu estaria
jogando fora todo o esforço que fiz para aprender as
tarefas do meu cargo atual.
A especificidade do meu conhecimento dificulta minha
inserção em outras organizações.
Sair dessa organização significaria, para mim, perder
parte importante da minha rede de relacionamentos.
Sinto que mudar de organização colocaria em risco a
minha estabilidade financeira.
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu
demoraria a conseguir ser tão respeitado(a) como sou
hoje dentro dessa empresa.
Se deixasse essa organização, sentiria como se estivesse
desperdiçando anos de dedicação.
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu jogaria
fora todos os esforços que fiz para chegar aonde
cheguei.
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu levaria
muito tempo para me acostumar a uma nova função.

29,8

15,9

20,5

19,2

7,9

6,6

100,0

39,7

25,2

15,2

11,9

3,3

4,6

100,0

21,9

17,2

23,8

19,2

13,2

4,6

100,0

12,6

17,9

21,9

21,2

17,9

8,6

100,0

29,1

22,5

19,2

16,6

10,6

2,0

100,0

27,8

25,8

27,2

11,3

4,6

3,3

100,0

33,1

23,2

21,9

12,6

5,3

4,0

100,0

35,8

28,5

17,9

13,2

3,3

1,3

100,0

53

Tabela 8 – Vínculo Organizacional – frequência das respostas dos itens da escala – Parte 2/2.
VÍNCULO ORGANIZACIONAL – COMPROMETIMENTO DE ENTRINCHEIRAMENTO DIMENSÃO:
ARRANJOS BUROCRATICOS IMPESOAIS (ABI)

9,3

7,9

20,5

24,5

16,6

21,2

100,0

19,2

11,3

22,5

20,5

13,2

13,2

100,0

27,8

18,5

25,8

17,9

4,6

5,3

100,0

37,7

29,1

13,9

8,6

6,0

4,6

100,0

TOTAL

CONCORDO
TOTALMENTE

28

CONCORDO
MUITO

20

CONCORDO
POUCO

13

Sair dessa organização agora resultaria em perdas
financeiras.
Os benefícios que recebo nessa organização seriam
perdidos se eu saísse agora.
O que me prende a essa organização são os benefícios
financeiros que ela me proporciona.
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu deixaria
de receber vários benefícios que essa organização
oferece aos seus empregados (vale transporte,
convênios médicos, vale refeição).

DISCORDO
POUCO

3

DISCORDO
MUITO

ITENS

DISCORDO
TOTALMENTE

FREQUÊNCIA DE REPOSTAS DOS ITENS
DA ESCALA EM %

VÍNCULO ORGANIZACIONAL DE ENTRINCHEIRAMENTO
DIMENSÃO: LIMITAÇÃO DE ALTERNATIVAS (LA)
7
11
15
19
23
25

Uma das poucas consequências negativas de deixar essa
organização seria a falta de alternativas.
Meu perfil profissional não favorece minha inserção em
outras organizações.
Mantenho-me nessa organização, porque sinto que
tenho poucas oportunidades em outras organizações.
Eu acho que teria poucas alternativas de emprego, se
deixasse essa organização.
Não seria fácil encontrar outra organização que me
oferecesse o mesmo retorno financeiro que essa.
Mantenho-me nessa organização, porque sinto que não
conseguiria facilmente entrar em outra organização.

28,5

25,2

24,5

14,6

3,3

4,0

100,0

39,1

27,8

13,9

8,6

6,6

3,3

100,0

28,5

35,1

15,2

15,2

4,0

2,0

100,0

35,1

29,1

19,2

8,6

4,0

4,0

100,0

19,2

22,5

21,9

18,5

11,3

6,6

100,0

35,8

25,8

21,9

12,6

3,3

0,7

100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

De acordo com a Tabela 8, a Unidimensão Comprometimento Afetivo foi
composta por 8 itens e obteve 3,54 de média geral de respostas e desvio padrão de 0,99. O
item que apresentou a média mais elevada foi o item 5 – “Eu realmente interesso-me pelo
destino da organização onde trabalho” – que atingiu média de 4,35 e desvio padrão de
1,35, enquanto a menor média de resposta foi obtida no item 24 – “Eu não me sinto
emocionalmente vinculado a essa organização” –, que obteve a média de 2,83 e desvio
padrão de 1,46.
A Dimensão do Entrincheiramento – Ajustamento à Posição Social (APS) foi
composta por 8 itens e obteve 2,66 de média geral de respostas e desvio padrão de 0,80. O
item que apresentou a média mais elevada foi o item 8 – “Sinto que mudar de
organização colocaria em risco minha estabilidade financeira” –, que atingiu média de
3,40 e desvio padrão de 1,49, enquanto a menor média de resposta foi obtida no item 26 –
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“Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu levaria muito tempo para me acostumar
a uma nova função” –, que obteve a média de 2,24 e desvio padrão de 1,23.
A Dimensão do Entrincheiramento – Arranjos Burocráticos Impessoais (ABI) foi
composta por 4 itens e obteve 3,88 de média geral de respostas e desvio padrão de 0,99. O
item que apresentou a média mais elevada foi o item 3 – “Sair dessa organização agora
resultaria em perdas financeiras” –, que atingiu média de 3,95 e desvio padrão de 1,54,
enquanto a menor média de resposta foi obtida no item 28 – “Se eu fosse trabalhar em
outra organização, eu deixaria de receber vários benefícios que essa organização oferece
aos seus empregados (vale transporte, convênios médicos, vale refeição)” –, que obteve a
média de 2,30 e desvio padrão de 1,43.
A Dimensão do Entrincheiramento – Limitação de Alternativas (LA) foi composta
por 6 itens e obteve 2,45 de média geral de respostas e desvio padrão de 0,82. O item que
apresentou a média mais elevada foi o item 23 – “Não seria fácil encontrar outra
organização que me oferecesse o mesmo retorno financeiro que essa” –, que atingiu
média de 3,00 e desvio padrão de 1,49, enquanto a menor média de resposta foi obtida no
item 25 – “Mantenho-me nessa organização, porque sinto que não conseguiria facilmente
entrar em outra organização” –, que atingiu a média de 2,24 e desvio padrão de 1,98.
Na Tabela 9 encontram-se os escores médios do Constructo Vínculos de
Comprometimento Afetivo (CA) e Entrincheiramento (APS, ABI, LA).
Tabela 9 – Escores médios do constructo vínculos de comprometimento afetivo (CA) e
entrincheiramento (APS, ABI, LA).
MÉDIA

MEDIANA

DESVIO
PADRÃO

COEFICIENTE
DE VARIAÇÃO

COMPROMETIMENTO AFETIVO (CA)

3,54

3,67

0,99

28,1%

AJUSTAMENTOS À POSIÇÃO SOCIAL (APS)

2,66

2,63

0,80

30,2%

ARRANJOS BUROCRÁTICOS IMPESSOAIS (ABI)

3,08

3,00

0,99

32,3%

LIMITAÇÃO DE ALTERNATIVAS (LA)

2,45

2,33

0,82

33,4%

FATORES

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

O fator Comprometimento Afetivo em comparação aos demais fatores de
Entrincheiramento obteve a maior média. O resultado indica que a vinculação
predominante nos participantes é de Comprometimento Organizacional Afetivo.
O Constructo Resiliência é unifatorial e apresenta 15 itens de acordo com a Tabela
10.
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Tabela 10 – Resiliência – frequência das respostas dos itens da escala.
RESILIÊNCIA

CONCORDO MUITO

2,5

5,3

0,00

0,7

0,7 18,5 31,5 44,4

5,3 100,0

0,00

2,0

1,3

7,3 37,7 47,7

5,3 100,0

0,00

2,0

7,9 15,2 25,8 45,7

3,3 100,0

0,00
0,00
0,7
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,7
0,00

3,3 12,6 29,1 49,7 5,3 100,0
2,6 14,6 26,0 52,0 4,7 100,0
2,0 10,6 25,4 53.0 9,3 100,0
0,7 7,3 25,2 55,6 10,6 100,0
0,7 5,3 20,5 62,9 10,6 100,0

0,00

0,00 0,7

5,3 29,8 53,6 10,6 100,0

0,00

0,7

9,3 24,5 55,0

9,9 100,0

0,00

0,00 1,3 11,3 19,9 62,3

5,3 100,0

0,00

0,00 2,6

5,3 25,2 59,6

7,3 100,0

0,00

0,00 1,3

1,3 25,8 65,6

6,0 100,0

0,7

0,00 2,0

2

5,3 100,0

0,7

TOTAL

0,00

CONCORDO
COMPLETAMENTE

DISCORDO POUCO

CONCORDO POUCO

DISCORDO MUITO

1 Quando eu faço planos, eu os levo até o fim.
Eu costumo lidar com os problemas de uma forma ou
2
de outra.
3 Manter interesse nas coisas é importante para mim.
Eu sinto orgulho de ter realizado coisas em minha
4
vida.
5 Eu sou amigo(a) de mim mesmo(a).
6 Eu sou determinado(a).
7 Eu sou disciplinado(a).
8 Eu mantenho interesse nas coisas.
9 Eu normalmente posso achar motivos para rir.
Minha crença em mim mesmo(a) leva-me a
10
atravessar tempos difíceis.
Em uma emergência, eu sou uma pessoa com a qual
11
as pessoas podem contar.
Eu posso normalmente olhar uma situação de
12
diversas maneiras.
13 Minha vida tem sentido.
Quando eu estou em uma situação difícil, eu
14
normalmente acho uma saída.
Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho
15
que fazer.
 NÃO PONTUOU.

DISCORDO
COMPLETAMENTE

ITENS

NEM DISCORDO NEM
CONCORDO

FREQUÊNCIA DE REPOSTAS
DOS ITENS DA ESCALA EM %

4,6 25,8 45,0 16,6 100,0

27,2 62,9

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

O Constructo Resiliência foi composto por 15 itens. Obteve maior frequência na
resposta à questão número 14 – “Quando eu estou em uma situação difícil, eu
normalmente acho uma saída”, da ordem de 65,6%, na pontuação “concordo muito”. Este
resultado indica maior facilidade dos participantes em superar adversidades, em busca de
solução.
Obteve menor frequência na questão número 2 – “Eu costumo lidar com os
problemas de uma forma ou de outra” em “eu discordo muito” e “eu discordo pouco”,
da ordem de 0,7%; na questão número 7 – “Eu sou disciplinado(a)” em “discordo
completamente”;

na questão número 8 – “Eu mantenho interesse nas coisas” em

“discordo muito” e “discordo pouco”; na questão número 9 – “Eu normalmente posso
achar motivos para rir” em “discordo pouco”; na questão número 10 – “Minha crença
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em mim mesmo(a) leva-me a atravessar tempos difíceis” em “discordo pouco”; na
questão número 11 – “Em uma emergência, eu sou uma pessoa com a qual as pessoas
podem contar” em “discordo muito” e “discordo pouco”, e na número 15 – “Eu tenho
energia suficiente para fazer o que eu tenho que fazer” em “discordo completamente”.
O Constructo Resiliência obteve 5,77 de média mais elevada e desvio padrão de
0,73 no item 9 – “Eu normalmente posso achar motivos para rir”. A menor média de
resposta foi obtida no item 4 – “Manter interesse nas coisas é importante para mim” com
média de 5,15 e desvio padrão de 1,10.
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4

ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise dos resultados está dividida em sete blocos: análise da dimensionalidade

do modelo; abordagem de dois estágios; avaliação de modelos de mensuração reflexivos;
avaliação de modelo de mensuração formativo; avaliação do modelo estrutural; análise
multigrupo; e análise de moderação.

4.1 Análise da dimensionalidade do modelo
Para verificar se os indicadores associados a cada constructo realmente são reflexos
do conceito que representam, foram analisadas as cargas fatoriais cruzadas de cada
indicador, de acordo com Hair et al. (2017).
O valor da carga fatorial do indicador deve ser maior ou igual a 0,7 e maior que as
cargas cruzadas com outros constructos, para que os indicadores sejam mantidos no
modelo (Hair et al., 2017). Caso o valor da carga fatorial do indicador seja menor do que
0,4, o indicador deve ser automaticamente excluído. A respeito disso, os indicadores
VOC7, VOD4, VOT3, CO8, AP2, AP3, AB1, LA2, e LA6 foram excluídos, pois
apresentaram carga fatorial menor do que 0,40.
Outros indicadores apresentaram cargas fatoriais inferiores a 0,7, porém, maiores
que 0,4. Assim, recorreu-se à sugestão de Hair et al. (2017a) de analisar o impacto da
exclusão de indicadores com cargas fatoriais maiores que 0,4 e menores que 0,7 na
variância média extraída (Average Variance Extracted – AVE) e na confiabilidade
composta. A partir das análises nas variações das medidas de AVE e confiabilidade
composta, com a exclusão de cada indicador com carga fatorial inferior a 0,7, optou-se por
excluir os indicadores VOT5; VOR 5 e 3; VOPC 7, 6, 5 e 3; VOD 3 e 2; VOC6, VOC3 e
2; VOBE 4 e 2; e VOA 8, 6, 3 e 1 (Tabela 11, a seguir).
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Tabela 11 – Cargas fatoriais cruzadas após a exclusão dos indicadores indicados.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

4.2 Avaliação de modelo de mensuração reflexivo
Para os indicadores do modelo que são reflexivos (Vínculos), os critérios para
avaliação dos modelos de mensuração, de acordo com Hair et al. (2017a), são:
consistência interna; confiabilidade do indicador; validade convergente e validade
discriminante.
O modelo desenvolvido na pesquisa apresenta uma variável latente hierárquica, em
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que o Constructo Valores Organizacionais é um constructo de segunda ordem, formado
pelos constructos de primeira ordem: Domínio (DO), Prestígio Organizacional (PO),
Realização (R), Conformidade (C) e Preocupação com Coletividade (PC), Autonomia
(OT), Tradição (T) e Bem-estar do Empregado (BE).
A Tabela 11 já apresentou a análise das cargas fatoriais cruzadas. A maioria dos
indicadores apresentou cargas fatoriais altas em suas variáveis latentes, superiores a 0,70,
e baixa nas demais variáveis latentes.
A variância média extraída (AVE) deve apresentar um valor superior a 0,5,
segundo Hair, Ringle e Sarstedt (2011). Já, para consistência interna, que é avaliada por
meio do Alpha de Cronbach, valores entre 0,60 e 0,70 são considerados aceitáveis em
estudos exploratórios e valores entre 0,70 e 0,90 para estudos avançados (Hair et al.,
2017a).
Para avaliar o modelo de mensuração, uma medida principal utilizada, além do
exame das cargas para cada indicador, é a confiabilidade composta de cada constructo
(Hair et al., 2005, 2017a), que descreve o grau em que os indicadores representam o
constructo latente em comum, e tem como valor de referência aceitável 0,70.
A Tabela 12 apresenta os indicadores mencionados. Todos os indicadores estão
dentro dos valores estabelecidos, com exceção da Dimensão Preocupação com
Coletividade, que apresentou um valor de Alpha de Cronbach de 0,66. Além de o valor
estar dentro do estabelecido para estudos exploratórios, e próximo do valor para estudos
avançados, de acordo com Hair et al. (2017a), o Alpha de Cronbach é sensível ao número
de itens da escala e, geralmente, tende a subestimar a consistência interna, sendo mais
apropriado realizar a avaliação pela confiabilidade composta, na qual o indicador
apresentou valor adequado.
Tabela 12 – Alpha de Cronbach, confiabilidade composta e variância média extraída.
ALPHA DE CRONBACH

CONFIABILIDADE
COMPOSTA

VARIÂNCIA MÉDIA
EXTRAÍDA

ARRANJOS BUROCRÁTICOS IMPESSOAIS

0,687

0,827

0,615

AJUSTAMENTO PESSOAL SOCIAL

0,522

0,757

0,510

COMPROMETIMENTO AFETIVO

0,885

0,908

0,554

LIMITAÇÃO DE ALTERNATIVAS

0,402

0,759

0,617

CONSTRUCTOS

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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O cálculo da raiz quadrada da AVE é outro indicador de validade discriminante
entre os constructos. Estes valores são apresentados na Tabela 13. A raiz quadrada da
variância média extraída é apresentada em negrito na diagonal, esse valor deve ser maior
que a correlação entre as variáveis latentes, segundo Fornell e Larcker (1982).
Tabela 13 – Validade discriminante – raiz quadrada da AVE.
CONSTRUCTOS

ABI

APS

CA

LA

ARRANJOS BUROCRÁTICOS IMPESSOAIS

0,784

AJUSTE DE POSIÇÃO SOCIAL

0,454

0,714

COMPROMETIMENTO AFETIVO

0,459

0,454

0,745

LIMITAÇÃO DE ALTERATIVAS

0,357

0,325

0,337

0,785

VALOR ORGANIZACIONAL

0,475

0,453

0,699

0,490

VALOR
ORGANIZACIONAL

FORMATIVO

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

4.3 Avaliação de modelo de mensuração formativo
Para o indicador do modelo que é formativo (Valor Organizacional), os critérios
para avaliação são: validade convergente, análise da multicolinearidade e significância e
relevância (Hair et al., 2017a).
A validade convergente foi realizada por meio da análise de redundância. Esta
análise foi feita por meio da correlação das variáveis do constructo formativo com uma
medida global do indicador. O constructo foi modelado como a variável independente e a
medida global como variável dependente. De acordo com Hair et al. (2017a), um
coeficiente de caminho acima do limiar de 0,800 fornece suporte para a validade
convergente do constructo formativo. No caso do Constructo Valor Organizacional, o
valor foi de 0,848, fornecendo suporte para a validade convergente.
Para testar a colinearidade dos indicadores, foram analisados os valores de
Variance Inflation Factor (VIF) para as variáveis do constructo formativo. Todos os
valores estão abaixo de 5, dentro do estabelecido por Hair et al. (2017a).
Para analisar a significância e relevância foi utilizada a Técnica Bootstrapping no
SmartPLS. De acordo com a Estatística T dos Pesos Externos (outer weights), os
indicadores TIM e TS são significantes, mas as variáveis TI, TC e TIS, não. Porém, Hair
et al. (2017a) recomendam que se analise as cargas externas também (outer loadings). Na
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análise da Estatística T das Cargas Externas, todas as variáveis são significantes (p <
0,01). Neste caso, a recomendação é que as variáveis sejam mantidas no modelo.

4.4 Avaliação do modelo estrutural
Antes de avaliar o modelo estrutural, é necessário avaliar a colinearidade do
modelo estrutural. Para avaliar a colinearidade, foram analisados os valores de VIF para
cada subparte do modelo estrutural. A Tabela 14 apresenta os valores de VIF, e todos os
valores estão dentro do estabelecido por Hair et al. (2017a), sendo abaixo de 5.
Tabela 14 – Avaliação de
colinearidade.
INDICADOR

VALOR
ORGANIZACIONAL

VOA

4,578

VOBE

4,862

VOC

2,898

VOD

2,225

VOP

2,485

VOPC

3,432

VOR

3,274

VOT

1,823

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Para analisar as significâncias dos indicadores, foi utilizada a Técnica
Bootstrapping de Efron & Tibshirani (1998).
A Estatística T de Student analisa a hipótese de que os coeficientes de correlação
são iguais a zero. Caso os resultados deste teste indiquem valores superiores a 1,96, a
hipótese é rejeitada e a correlação é significante (Efron & Tibshirani, 1998; Hair et al.,
2017a).
A Tabela 15 apresenta os coeficientes estruturais do modelo de medidos e
Estatística T de Student.
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Tabela 15 – Coeficientes estruturais do modelo de medidos e estatística T de Student.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A Tabela 16 apresenta os resultados da análise dos relacionamentos significantes
dos Constructos entre Valores Organizacionais e Vínculos de Comprometimento Afetivo e
de Entrincheiramento.
Tabela 16 – Coeficientes do modelo estrutural entre constructos.
MÉDIA

ERRO
PADRÃO

ESTATÍSTICA T

P-VALOR

VO -> ARRANJOS BUROCRÁTICOS
IMPESSOAIS

0,497

0,069

6,86

0,000

VO -> AJUSTE DE POSIÇÃO SOCIAL

0,473

0,068

6,669

0,000

VO -> COMPROMETIMENTO AFETIVO

0,708

0,042

16,561

0,000

VO -> LIMITAÇÃO DE ALTERNATIVAS

0,506

0,072

6,843

0,000

INDICADORES

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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De acordo com as análises, o Constructo Comprometimento Afetivo apresentou um
r² de 48,9%, considerado alto, segundo os estudos de Cohen (1988) e Faul, Erdfelder,
Lang e Buchner (2007).
Os Constructos Ajustamento Pessoal Social apresentou r² de 20,5%, Arranjos
Burocráticos Impessoais r² 22,5% e Limitação de Alternativas r² 24,0%. O modelo
resultante da pesquisa é apresentado na Figura 13.
Figura 13
13 – Modelo
comcom
os relacionamentos
com com
Figura
Modelo resultante
resultantedadapesquisa
pesquisasomente
somente
os relacionamentos
significância.
significância.

Notas: *** = significante a 0,1%
Fonte:
Fonte:Dados
Dadosdadapesquisa
pesquisa(2018).
(2018).

Além de avaliar a magnitude dos valores de r² como um critério de precisão
preditiva, foi avaliado o valor Q², que é um indicador de relevância preditiva do modelo.
A medida Q² aplica uma técnica de reutilização de exemplo, que omite parte da matriz de
dados e usa as estimativas do modelo para prever a parte omitida. Especificamente,
quando um modelo PLS-SEM apresenta relevância preditiva, prediz com precisão os
pontos de dados dos indicadores em modelos de mensuração reflexivos. A Tabela 17
apresenta os valores de R, R² ajustado e Q².
Para os modelos de SEM, valores de Q² maiores que zero para uma variável latente
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endógena reflexiva específica indicam a relevância preditiva do modelo de caminho. No
caso do presente estudo, os valores foram maiores que zero.
Tabela 17 – Resultados dos valores de R² e Q².
CONSTRUCTO

R²

R² AJUSTADO

Q²

ARRANJOS BUROCRÁTICOS INDIRETOS

0,230

0,225

0,128

AJUSTES A POSIÇÃO SOCIAL

0,206

0,201

0,095

COMPROMETIMENTO AFETIVO

0,482

0,478

0,237

LIMITAÇÃO DE ALTERNATIVAS

0,234

0,229

0,124

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

4.5 Análise de moderação
Para testar se existe a Moderação da Resiliência nas Variáveis Valores
Organizacionais e Vínculos de Comprometimento e Entrincheiramento, foram conduzidos
Testes de Significância. A Tabela 18 apresenta os resultados dos testes associados aos
Constructos Comprometimento Afetivo (CA) e Entrincheiramento nas Dimensões: Ajustes
à Posição Social (APS), Arranjos Burocráticos Indiretos (ABI) e Limitação de
Alternativas (LA).
Pelos resultados da Tabela 18, observa-se que não existe relacionamento
significante de moderação da resiliência nos Constructos Comprometimento e
Entrincheiramento (AP, AB e LA).
Tabela 18 – Análise de moderação da resiliência.
ORIGINAL

MEDIA

DESVIO
PADRÃO

ESTATÍSTICA

P-VALOR

RES > CA

-0,068

-0,060

0,066

1,039

0,299

RES - > APS

-0,143

-0,109

0,087

1,650

0,099

RES - > ABI

0,096

0,096

0,094

1,016

0,310

RES - > LA

-0,022

-0,005

0,095

0,230

0,818

CONSTRUCTO

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Com os resultados alcançados anteriormente, obteve-se o modelo resultante do
estudo dos dados significantes da Figura 13, já apresentada.
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Com as validações atingidas com o modelo estrutural, obteve-se a síntese dos testes
de hipóteses do estudo apresentada na Tabela 19.
Tabela 19 – Síntese dos testes de hipóteses do estudo.
HIPÓTESES

DESCRIÇÃO

H1

Os valores organizacionais influenciam no comprometimento
organizacional do trabalhador.

CONFIRMADA

H2

Os valores organizacionais influenciam no entrincheiramento
organizacional do trabalhador.

CONFIRMADA

H3

A resiliência modera a relação dos valores organizacionais e o
comprometimento organizacional do trabalhador.

NÃO CONFIRMADA

H4

A resiliência modera a relação dos valores organizacionais e o
entrincheiramento organizacional do trabalhador.

NÃO CONFIRMADA

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

RESULTADOS
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5 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Este estudo está fundamentado na influência dos valores organizacionais sobre os
vínculos organizacionais de comprometimento afetivo, o entrincheiramento e a moderação
da resiliência. Portanto, foi desenvolvido a partir da revisão da literatura um modelo
teórico de pesquisa com base nos estudos sobre os variáveis valores organizacionais,
vínculos organizacionais de comprometimento, entrincheiramento e resiliência.
As

relações

entre

os

constructos

foram

analisadas

estatisticamente,

proporcionando o teste das hipóteses sugeridas para analisar o problema de pesquisa. Ao
todo foram analisadas quatro hipóteses. As respostas dos 151 participantes, consideradas
válidas para a pesquisa, apresentaram evidências que podem determinar elementos
importantes que relacionam valores aos vínculos organizacionais.
Os objetivos específicos propostos neste estudo foram cumpridos, de forma que
foram quantificados e descritos os vínculos dos trabalhadores de comprometimento
afetivo e de entrincheiramento e valores organizacionais, além de testado o modelo de
interação entre as variáveis “Valores Organizacionais” e “Vínculos”, sob o efeito
“Moderador da Resiliência”.
Para a aplicação das questões de pesquisa foi selecionada uma única empresa e,
nesta, um grupo de funcionários com as condições de aplicabilidade do estudo. Por meio
da aplicação de questionários individuais, foi possível validar os relacionamentos entre os
constructos componentes do modelo de pesquisa desenvolvido para este estudo das
relações de influência de valores, vínculos e resiliência. Duas das quatro hipóteses
testadas foram confirmadas.
Valores Organizacionais orientam a vida organizacional, o comportamento de
gestores e trabalhadores influencia na tomada de decisão, no clima e sustentam e motivam
a obtenção de metas e objetivos, segundo Tamayo (1999).
De acordo com o resultado deste estudo, a Dimensão Comprometimento Afetivo
apresentou um R² de 48,9%, considerado alto poder de explicação, conforme Cohen
(1998). Isso representa que 48,9% do comprometimento são explicados pela influência
positiva da percepção dos valores organizacionais pelo trabalhador.
Os resultados desta pesquisa apontam que os valores organizacionais obtiveram
maior poder de explicação nos vínculos organizacionais de comprometimento afetivo em
comparação aos vínculos de entrincheiramento organizacional. De acordo com a média
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obtida nesta dimensão, pode-se afirmar que os respondentes da pesquisa possuem forte
comprometimento afetivo organizacional e percebem alinhamento aos valores
organizacionais. Os resultados indicam também que os respondentes consideram o desejo
e compromisso afetivo muito maior do que a permanência nesta empresa, seja somente
pela razão de necessidade, ou percepção de perdas se a deixarem.
Podemos afirmar que a percepção do alinhamento aos valores organizacionais pelo
trabalhador vincula-o de forma comprometida afetivamente à organização. Assim, a
primeira hipótese do estudo (H1) – “Os valores organizacionais influenciam no
comprometimento organizacional do trabalhador” – foi confirmada.
O conhecimento dos valores de uma organização, portanto, permite predizer o
comportamento organizacional dos seus membros, de acordo com Tamayo (1999).
Já, o conceito de entrincheiramento foi adaptado para o contexto organizacional,
após Carson, Carson e Bedeian (1995) estudarem o entrincheiramento de carreira. O
entrincheiramento organizacional sugere que a organização é percebida pelo trabalhador
como um lugar que protege e oferece segurança, garantindo estabilidade e manutenção do
status quo dentro de uma zona de conforto para o indivíduo, segundo Rodrigues e Bastos
(2012).
Profissionais entrincheirados podem ter tendências a resistir a mudanças,
prevalecendo a permanência na estabilidade. Eles podem permanecer na organização, não
porque desejam, mas por medo de perderem benefícios oferecidos por ela, caso o vínculo
se desfaça, de acordo com Rodrigues e Bastos (2010).
Na análise sobre o entrincheiramento do trabalhador na organização, os resultados
apresentados na Dimensão do Entrincheiramento foram considerados altos de acordo com
Cohen (1998), sendo R² de 20,5% em Ajustamento Pessoal Social, R² de 22,5% em
Arranjos de Benefícios Interpessoais e R² de 24,5% em Limitação de Alternativas.
Em termos de valores organizacionais, significa dizer que ajustamento pessoal é
influenciado em 20,5% pelos valores organizacionais, o que indica que há nos
trabalhadores respondentes da pesquisa um investimento na adaptação já realizado, que
seria perdido caso deixassem a organização.
Na Dimensão Arranjos Burocráticos Interpessoais, os dados da pesquisa indicam
que 22,5% desta dimensão são influenciados pelo valor organizacional, o que representa
que nos respondentes existe a preocupação com a estabilidade financeira e benefícios, pois
possuem a percepção de perda, se deixarem a organização.
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A Dimensão Limitação de Alternativas é influenciada em 24,5% pelos valores
organizacionais, de acordo com os resultados deste estudo. O percentual na Dimensão do
Entrincheiramento Limitação de Alternativas é maior que as demais dimensões de
entrincheiramento como ajustamento pessoal e benefícios interpessoais, entre os
pesquisados.
Isso representa que, ao ocorrer a percepção negativa do valor da organização, há
tendência ao aumento do entrincheiramento, ou seja, as variáveis crescem e decrescem,
simultaneamente.
Esse estudo atende a chamada de Bastos e Rodrigues (2012) sobre ampliar os
estudos quantitativos em outras amostras que investiguem o entrincheiramento
organizacional dos trabalhadores. Até que sejam reunidas informações teóricas e
empíricas suficientes para uma decisão mais precisa acerca da dimensionalidade do
entrincheiramento organizacional, é fortemente recomendado pelos autores que estudos
quantitativos utilizem a escala com os três fatores (APS, ABI e LA), o que foi realizado
neste estudo. Desta forma, a segunda hipótese (H2) – “Os valores organizacionais
influenciam no entrincheiramento organizacional do trabalhador” – foi confirmada.
Estudos teóricos indicam a resiliência como capacidade de superar a adversidade.
Uma das muitas definições de resiliência afirma que é a capacidade de lidar com
problemas de forma proativa, autônoma e determinada, buscando alternativas, juntamente
com a confiança em si próprio, de acordo com Batista e Oliveira (2008).
A terceira hipótese (H3) – “A resiliência modera a relação dos valores
organizacionais e o comprometimento organizacional do trabalhador” –, assim como a
quarta hipótese (H4) – “A resiliência modera a relação dos valores organizacionais e
entrincheiramento organizacional do trabalhador” – não foram confirmadas.
O resultado obtido neste estudo assemelha-se ao estudo de Gomide, Silvestrin e
Oliveira (2015) em “Bem-estar no trabalho: o impacto das satisfações com os suportes
organizacionais e o papel mediador da resiliência no trabalho”. As satisfações com os
suportes organizacionais são antecedentes consistentes do bem-estar em ambientações
comportamentais corporativas, mas não dependem dos níveis de resiliência como
moderadora, como foi dado como hipótese neste estudo em particular.
Ainda que as hipóteses não tenham sido confirmadas neste presente estudo, não
podemos afirmar que não haja tal influência em outras amostras ou estudos. Entende-se
que para o desenvolvimento da resiliência é necessário que o indivíduo seja imerso em um
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contexto no qual ele esteja exposto, tanto a fatores de risco, como a fatores de proteção
(Pinheiro, 2004).
Como conclusões, os resultados da pesquisa apontam relação com significância
positiva entre valores organizacionais e vínculos organizacionais de comprometimento
afetivo e de entrincheiramento. O fato da moderação da resiliência não ter apresentado
significância, não significa que ela não exista e, sim, que as relações da influência dos
valores nos vínculos organizacionais podem não estar atreladas à capacidade de ser
resiliente. Ainda é possível que o ambiente de pesquisa não apresente adversidade
significativa a ponto de a resiliência ser observada. Se a adversidade não se encontrar de
forma significativa em algum contexto organizacional, é provável que o comportamento
resiliente do trabalhador não tenha expressividade, ou seja, não seja perceptível.
Para as organizações este estudo é relevante, pois amplia a compreensão acerca de
quais são os fatores que proporcionam maior ou menor grau de comprometimento nos
trabalhadores. Desta forma, é possível dar relevância a tais valores no contexto
organizacional e, consequentemente, enfatizar o comprometimento afetivo organizacional
do trabalhador.
Como contribuição acadêmica, este estudo cumpre o papel de fornecer expansão
dos estudos sobre vínculos entre o indivíduo e a organização: o desenvolvimento
organizacional e o avanço das investigações, que poderão apoiar uma maior conceituação
referente ao comprometimento organizacional e entrincheiramento, como também a
influência da resiliência nos trabalhadores dentro das organizações.
Dentre outras limitações, indica-se o contexto utilizado na pesquisa, ou seja,
participantes de uma única empresa e setor. A utilização de um único contexto pode
interferir na validade externa dos achados (Basso, 2012). Outra limitação diz respeito ao
fato de o perfil dos respondentes ser muito homogêneo, por abranger trabalhadores com
nível semelhante de escolaridade. A ausência de controle de tempo de casa e anos de
experiência dos trabalhadores nos dados demográficos também pode ser considerada
como um fator limitante neste estudo.
Em relação às escolhas teóricas feitas, o estudo é limitado pela ausência de
constructos como satisfação, identidade organizacional e engajamento, que poderiam
ampliar os resultados da pesquisa, servindo como sugestão para estudos futuros.
Por fim, sugere-se a ampliação do escopo deste estudo, tanto na investigação de
novas variáveis na pesquisa dos antecedentes de comprometimento afetivo e
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entrincheiramento organizacional e na moderação da resiliência, como na investigação de
um contingente mais amplo de trabalhadores.
Seria válido investigar outras organizações, com modelos de negócios diferentes,
ou seja, com fatores de risco e proteção diferentes, para verificar como ocorre a adaptação
do trabalhador em outro contexto organizacional. Para se entender o processo de
resiliência no meio organizacional é preciso a compreensão dos fatores de risco e de
proteção, que permitem a superação das condições adversas e a convivência com a
incerteza inerente ao contexto organizacional atual, dinâmico e globalizado.

71

REFERÊNCIAS

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective,
continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational and
Organizational Psychology, 63, pp. 1-18.
Andrade, L. H. S. G., Gorestein, C. (1998). Aspectos gerais das escala de avaliação de
ansiedade. Revista de Psiquiatria Clinica, 25(6), pp. 285-290.
Barlach, L., Limongi, A. C., & Malvezzi, F. S. (2008). O conceito de resiliência aplicado ao
trabalho nas organizações. Revista Interamericana de Psicologia, 42(1), pp. 101-112.
Basso, K. (2012). Violação e recuperação da confiança do cliente após o duplo desvio. (Tese
de Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Recuperado de
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/62120.
Bastos, A. C. S., Alcântara, M. A. R., & Ferreira-Santos, J. E. (2002). Novas famílias urbanas.
In: E. R. Lordelo, A. M. Carvalho, & S. H. Koller (Orgs.). Infância brasileira e contextos de
desenvolvimento. São Paulo/Salvador: Casa do Psicólogo/Universidade Federal da Bahia, pp.
99-135.
Bastos, A.V.B. (1992). Medidas de comprometimento no contexto de trabalho: um estudo
preliminar de validade discriminante. Psico, 24(2), pp. 29-48.
______. (1994). Múltiplos comprometimentos no trabalho: a estrutura dos vínculos do
trabalhador com a organização, a carreira e o sindicato. Tese de Doutorado em Psicologia.
Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.
______. & Borges-Andrade, J. E. (1995). Comprometimento no trabalho: identificando
padrões de comprometimento do trabalhador com a organização, a carreira e o sindicato.
Revista Brasileira de Administração Contemporânea, 1 (6), pp. 205-218.
______. (2009). Comprometimento, consentimento ou entrincheiramento? Um estudo
comparativo entre categorias ocupacionais e contextos organizacionais. Relatório final
apresentado ao CNPQ. Salvador, Bahia, Brasil.
______. Pinho, A. P. M., Aguiar, C. V. N., & Menezes, I. G. (2010). Comprometimento
organizacional: aprimoramento e evidências de validade do modelo tridimensional de Meyer e
Allen no contexto brasileiro. In: J. C. Zanelli, N. Silva, & S.R. Tolfo. (Orgs.). Processos
Psicossociais nas organizações e no trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo.
______. & Aguiar, C. V. N. (2015). Comprometimento organizacional. In: Puente Palacios,
K., & Peixoto, A. L. A. (Orgs.). Ferramentas de diagnóstico para organizações e trabalho:
um olhar a partir da psicologia. Porto Alegre, RS, Artmed.
Batista, R. L., & Oliveira, A. F. (2008). Validação da escala de resiliência para o contexto
organizacional. (Sessão de pôster). Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do
Trabalho. Florianópolis, SC, Brasil, 3.
______. & Oliveira, A. F. (2012). Antecedentes da confiança do empregado na organização.
Estudos de Psicologia, 17(2), pp. 247-254.

72

Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of Socíology,
66, pp. 32-42.
Belancieri, M. F., Beluci M. L., Silva D. V. R., & Gasparelo, E. D. (2010). A resiliência em
trabalhadores da área da enfermagem. Estudos de Psicologia. Campinas, 27(2), pp. 227-233.
Brei, V. A, & Neto G. L. (2006). O uso da técnica de modelagem em equações estruturais na
área de marketing: um estudo comparativo entre publicações no Brasil e no Exterior. Revista
de Administração Contemporânea, 10(4), pp. 131-151.
Brito, A. P. M. P., & Bastos, A. V. B. (2001). O schema de „trabalhador comprometido‟ e
gestão do comprometimento: um estudo entre gestores de uma organização petroquímica.
Organizações & Sociedade, 8(22), pp. 177-193.
Carson, K. D., Carson, P. P., & Bedeian, A. G. (1995). Development and construct of a career
entrenchment measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 8(4), pp.
301-320.
Carvalho, D. V., Teodoro, M. L. M., & Borges L. O. (2014). Escala de resiliência para
adultos: aplicação entre servidores públicos. Avaliação Psicológica, 13(2), pp. 287-295.
Cimbalista, S. (2007). Condições de trabalho, tecnologia e resiliência no contexto do sistema
de produção flexível. Análise Conjuntural, 29(12), pp. 9-10.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale,
NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
Cook, J., & Wall, T. (1980). New work attitude measure of trust, organizational commitment
and personal need non-fulfillment. Journal of Occupational Psychology, 53, pp. 39-52.
Recuperado de http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8325.1980.tb00005.x.
Costa, A. C. R. (2016). Políticas e práticas de gestão de pessoas produzem servidores
públicos resilientes? Validação de um modelo estrutural e de modelos de mensuração
Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.
______. Demo G., Santos L. F. & Watanabe E. A. M. (2017). Práticas de envolvimento
produzem colaboradores resilientes? O papel mediador da identidade organizacional.
Seminários em Administração, 20 – SemeAd. Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.
Costa, L. V. (2010). A relação entre a percepção de sucesso na carreira e comprometimento
profissional: um estudo entre universidades privadas selecionadas na Grande São Paulo.
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.
Coutu, D. L. (2002). How resilience works. Harvard Business Review, 80(5), pp. 46-56.
Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1998). An introduction to the bootstrap, Chapman &
Hall/CRC, Boca Raton.
Eisenstein, E., & Souza, R. P. (1993). Situações de risco à saúde de crianças e adolescentes.
Petrópolis, RJ, Vozes.

73

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical
power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior
Research Methods, 39, pp. 175-191.
Fernandes, H. A., & Ferreira M.C. (2009). O impacto dos valores pessoais e organizacionais
no comprometimento com a organização. Psico-USF, 14(3). Itatiba. Universidade Salgado de
Oliveira, Niterói, RJ, Brasil.
Fornell, C. G., & Bookstein, F. L. (1982). Two structural equation models: LISREL and PLS
applied to consumer exit-voice theory. Journal of Marketing Research, 19(4), pp. 440-452.
Gomide, S., Jr., Silvestrin, L. H. B., & Oliveira, A. F. (2015). Bem-estar no trabalho: o
impacto das satisfações com os suportes organizacionais e o papel mediador da resiliência no
trabalho. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, 15(1), pp. 19-29.
Gouveia V. V. (2003). A natureza motivacional dos valores humanos: evidências acerca de
uma nova tipologia. Estudos de Psicologia, 8, pp. 431- 443.
______. (2007). A functional theory of human values: testing its adequacy in fourteen
Iberoamerican cultures. In: Congresso Interamericano de Psicologia, 2007, México City,
México.
______. (2008a). Escala de bem-estar afetivo no trabalho (JAWS): evidências de validade
fatorial e consistência interna. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 21, pp. 464-473.
______ . (2008b). Teoria funcionalista dos valores humanos. In: Teixeira, M. L. M. (Ed.).
Valores humanos e gestão: novas perspectivas. São Paulo: Senac. pp. 47-80.
Grotberg, E. H., & Mellilo, A. (2005). Introdução: novas tendências em resiliência. Porto
Alegre, RS, Artes Médicas. pp. 15-22.
Hair, J. F., Tatham, R. L.; Anderson, R. E.; & Black, W. C. (2005). Análise multivariada de
dados. Tradução de Adonai Schlup Sant‟Anna, Anselmo Chaves Neto. (5a. ed.). Porto Alegre,
RS: Bookman.
______. Black, W.C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. 7th
edition, Pearson, New York.
______. Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of
Marketing
Theory
and
Practice,
19,
pp.
139-151. Recuperado
de
https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202.
______. Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017a). A primer on partial least
squares structural equation modeling (PLS-SEM). (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.
______. & Thiele, K. O. (2017b). Mirror, mirror on the wall: A comparative evaluation of
composite-based structural equation modeling methods. Journal of the Academy of Marketing
Science, forthcoming.
Hill, M. M., & Hill, A. B. (2008). Investigação por questionário. (2. ed). Lisboa, Portugal:
Silabo.

74

Job, F. P. P. (2003). Os sentidos do trabalho e a importância da resiliência nas organizações
Tese de Doutorado. Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, Brasil.
Junqueira, M. F. P. S., & Deslandes, S. F. (2003). Resiliência e maus-tratos à
criança. Cadernos de Saúde Pública, 19, pp. 227-235.
Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). Psicologia social das organizações. São Paulo: Atlas.
Latorre, S. Z. (2006). Perfis de cultura e de valores organizacionais: um estudo em empresas
de tecnologia. Dissertação de Mestrado. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo,
Brasil.
Louback, J. (2006). Valores organizacionais e racionalidades: uma visita ao terceiro setor.
Dissertação de Mestrado. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil.
Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological
strengths.
Academy
of
Management
Executive,
16,
pp.
57-75.
http://dx.doi.org/10.5465/AME.2002.6640181
______. & Yousseff, C. M. (2007a). Emerging positive organizational behavior. Journal of
Management, 33, pp. 321-349.
______. (2007b). Positive workplaces. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.). Handbook of
positive psychology (2nd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press.
______. & Avolio, B. J. (2007c). Psychological capital: developing the human competitive
edge. Oxford, UK: Oxford University Press.
Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical
evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71, pp. 543-562.
Macambira, M. O., Bastos, A. V. B., & Rossoni L. (2013). Redes sociais e vínculo com a
organização: como a estrutura das relações explica o comprometimento, o entrincheiramento
e o consentimento. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, 15(2), pp. 109-122.
Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil.
MacCallum, R. C., Roznowski, M., & Necowitz, L. B. (1992). Model modifications in
covariance structure analysis: the problem of capitalization on chance. Psychological Bulletin,
111, p. 490-504.
______. (1986). Specification searches in covariance structure modeling. Psychological
Bulletin, 100, pp. 107-120.
Macedo, K. B., Pereira, C., Rossi, E. Z., & Vieria, M. A. (2005). Valores individuais e
organizacionais: estudo com dirigentes de organizações pública, privada e cooperativa em
Goiás. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, 8, 29-42. Universidade Católica de Goiás,
Universidade Estadual de Goiás, Universidade Paulista (Unip).
______. (2013). Valores pessoais, vínculos com a carreira e comprometimento
organizacional. Interação Psicol. Curitiba, 17(2), pp. 129-139. Universidade Federal da
Bahia, Salvador, Bahia, Brasil.

75

Magalhães, M. O. (2008). Generatividade e vínculos com a carreira e a organização:
problematizando as bases do comprometimento organizacional. In: Anais Congresso
Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SPBOT). 2008, Florianópolis, SC,
Brasil, 3.
Martins, M. C. F., & Santos, G. E. (2006). Adaptação e revalidação da escala de satisfação no
trabalho. PsicoUSF, 11(2), pp. 195-205.
______. Emilio, E. R., & Siqueira, M. M. M. (2011). Construção e validação da
escala de avaliação de resiliência – EAR. Anais eletrônicos do Congresso Norte-Nordeste de
Psicologia Organizacional. Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil, 7.
Recuperado de http://www.conpsi7.ufba.br/.
______. Onça, S. S. (2011). Escala de autoeficácia percebida: adaptação e validação. Anais do
Congresso Ibero-Americano de Psicologia das Organizações e do Trabalho. Florianópolis,
SC, Brasil, 2.
______. (2012). Resiliência e autoconceito profissional em policiais militares: um estudo
descritivo. Mudanças – Psicologia da Saúde, 20 (1-2), pp. 23-29.
Maruyama, G. M. (1988). Basics of structural equation modeling. London: Sage Publications.
Masten, A. S., Best, K. M., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: contributions
from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2,
pp. 425-444.
Medeiros, C. A. F. (1997). Comprometimento organizacional, características pessoais e
performance no trabalho: um estudo dos padrões de comprometimento organizacional.
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN, Brasil.
______. (1999). Componentes do comprometimento organizacional. In: Encontro Anual da
ANPAD. Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 23.
______. Albuquerque, L. G., Marques, G. M., & Siqueira, M. (2005). Um estudo exploratório
dos múltiplos componentes do comprometimento organizacional. Revista Eletrônica de
Administração – REAd, 11(1), pp. 1-22.
Meneghel, I. (2013). El caminho da resiliência organizacional – una revision teórica aloma:
Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, vol. 31, n. 2, pp. 13-24.
Menezes, I. G., & Bastos, A. V. B. (2010). Construção, desenvolvimento e validação da
escala de intenções comportamentais de comprometimento organizacional (Eicco). Avaliação
Psicológica, 9(1), pp. 119-127.
______. (2011). Comprometimento organizacional atitudinal: um estudo empírico sobre a
dimensionalidade do constructo. Estudos de Psicologia, 28(4), pp. 463-474.

76

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1984). Testing "side-bet theory" of organizational commitment:
some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69(3), pp. 372-378.
______. (1991). Three-component conceptualization of organizational commitment. Human
Resource Management Review, vol. 1, pp. 61-89.
______. & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: extension and
test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, vol. 78, n. 4, pp.
538-551.
______. (1997). Commitment in the workplace – theory, research and application. London:
Sage. In: Meyer, J. P., Allen, N. J., & Gellatly, I. R. (1990). Affective and continuance
commitment to the organization: evaluation of measures and analysis of concurrent and timelagged relations. Journal of Applied Psychology, 75, pp. 710-720.
______. (2002). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: a
meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior,
vol. 61, n. 1, pp. 20-52.
Miguel, L. A. P. (2005). Os valores organizacionais e a criação do conhecimento. Dissertação
de Mestrado. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil.
Morrow, P. C. (1983). Concept redundancy in organizational research: The case of work
commitment. The Academy of Management Review, 8(3), pp. 486-500.
Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1979). The measurement of organizational
commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, pp. 224-247.
______. (1982). Employee-organization linkages: thepsychology of commitment, absenteeism,
and turnover. New York: Academic Press.
Niquerito. A. V. (2009). Avaliação da sintomatologia do estresse, níveis de resiliência e
qualidade de vida dos trabalhadores da área de enfermagem da rede pública de saúde no
município de Bauru/SP. Dissertação de Mestrado. Universidade de Bauru, Bauru, São Paulo,
Brasil.
Oliveira, A. F., & Tamayo, A. (2004). Inventário de perfis de valores organizacionais. Revista
de Administração (USP), 39, pp. 129-149.
Oliveira, C. P., Trocoli, B., & Tamayo, A. (2002). Values and ecological behavior: An
empirical study. Em Association for people environemal studies (Org.), La Coruña culture,
quality of life and globalization. Problems and challengens for the new millennium, p. 263. La
Coruña: APES.
Oliveira, V. B. & Yamamoto K. (2003). Psicologia da saúde: temas de reflexão e prática.
São Bernardo do Campo, Universidade Metodista (UMESP), 6, pp. 137-152.
Osigweh, C. A. B. (1989). Concept fallibility in organizational science. Academy of
Management. The Academy of Management Review, 14(4), pp. 579-594.
Paschoal, T. & Tamayo, A. (2005). Impacto dos valores laborais e da interferência famíliatrabalho no estresse ocupacional. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 21(2), pp. 173-180.

77

Pereira, J. A. S. (2003). Vivencias de prazer-sofrimento na atividade gerencial em empresa
estratégica: o impacto dos valores organizacionais. Dissertação de Mestrado. Universidade de
Brasília, Brasília, DF, Brasil.
Pesce, R. P., Assis, S. G., Santos, N., Oliveira, R.V.C. (2004). Risco e proteção: em busca de
um equilíbrio promotor de resiliência. Fundação Oswaldo Cruz Psicologia Teoria e Pesquisa,
20, 2, pp. 135-143.
Pinheiro, D. P. N. (2004). A resiliência em discussão. Psicologia em Estudo, 9, pp. 67-75.
Poleto, M & Koller. S. H. (2008). Contextos ecológicos: promotores de resiliência, fatores de
risco e de proteção. Revista Estudos Psicológicos de Campinas, 25 (3), pp. 405-416.
Porto, J. B., & Tamayo A. (2003). Escala de valores relativos ao trabalho – EVT. Psicologia:
Teoria e Pesquisa. Universidade de Brasília, 19(2), pp. 145-152.
Pupak, M. O. (2003). Identificação dos valores organizacionais do Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares – IPEN. (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
Ramos, S., Ribeiro J. L (2005). Introdução à Psicologia da Saúde e Interações. Sociedade e
as Novas Modernidades, 9 (546). Coimbra, Portugal: Quarteto.
Reichers, A. (1985). A review and reconceptualization of organizational commitment.
Academy of Management Review, 10(3), pp. 465-476.
Rezende, M. M., & Heleno, M. G. V. (2016). Psicologia e promoção de saúde em cenários
contemporâneos. São Paulo: Vetor.
Ribeiro, A. C. A., Mattos B. M., Antonelli, C. S, Canêo, L. C., Jr. (2011). Resiliência no
trabalho contemporâneo: promoção e/ou desgaste da saúde mental. Psicologia em Estudo,
16(4), pp. 623-633, Maringá, PR, Brasil.
Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J. M. (2015). SmartPLS 3. Bönningstedt: SmartPLS.
Rodrigues, A. C. A. (2009). Do comprometimento de continuação ao entrincheiramento
organizacional: o percurso de validação da escala e análise da sobreposição entre os
constructos. Dissertação de Mestrado (não publicada). Universidade Federal da Bahia,
Salvador, BA, Brasil.
______. & Bastos, A. V. B. (2010). Entrincheiramento organizacional: proposta de um novo
vínculo indivíduo-organização. In: J. C. Zanelli, N. Silva, & S. R. Tolfo (Eds.). Processos
psicossociais nas organizações e no trabalho (161-178). São Paulo: Casa do Psicólogo.
Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York, NY: Free Press.
Rossoi, E. Z. (2002). A cultura e os valores organizacionais de uma empresa financeira estatal
e as (não)decisões dos seus gerentes. Dissertação de Mestrado. Universidade Católica de
Goiás, Goiânia, Brasil.
Sambiase, M. F., Teixeira, M. L. M., Bilsky, W., Felix, B. V. B. A., & Domenico, S. R.
(2010). Confrontando estruturas de valores: um estudo comparativo entre PVQ_40 e PVQ-21.
Anais Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD (ENEO-2010). Florianópolis, Santa
Catarina, Brasil, 4.

78

Schein, E. H. (1990). Organizational culture. American Psychologist, 45, pp. 109-119.
Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: theorethical
advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology,
25.
______. & Ros, M. (1995). Values in the west: a theorical and empirical challenge to the
individualism-collectivism cultural dimension. World Psychology, 1, 91-122.
______. (1999). A theory of cultural values and some implications for words. Applied
Psychology: An International Review, 48(1), pp. 23-47.
______. (2005). Basic human values: their content and structure across countries. In: A.
Tamayo, & J. B. Porto (Eds.). Valores e comportamento nas organizações [Values and
behavior in organizations]. pp. 21-55. Petrópolis, RJ, Brasil: Vozes.
______. (2006a). Há aspectos universais na estrutura e no conteúdo dos valores humanos?
In: M. Ross, & V. V. Gouveia (Eds.). Psicologia social dos valores humanos:
desenvolvimentos teóricos, metodológicos e aplicados. pp. 55-85. São Paulo: Senac.
______. (2006b). Basic human values: theory, measurement, and applications. Revue
Française de Sociologie, 47, pp. 249-288.
______. Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fisher, R., Beierlein, C., Ramos, A.,
Lonnqvist, J. E., Dirilen-Gumus, O., & Konty, M. (2012). Refining the theory of basic
individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), pp. 663–688.
Sego, D. J., Hui, C., & Law, K. S. (1997). Operationalizing cultural values as the mean of
individual values. Problems and suggestions for research. In: P. C. Earley, & M. Erez (Orgs.).
New perspectives on international industrial/organizational psychology. pp. 148-159. San
Francisco: The New Lexington Press.
Sinésio, G, J., Silvestrin L. H. B., & Oliveira, A. F. (2015). Bem-estar no trabalho: o impacto
das satisfações com os suportes organizacionais e o papel mediador da resiliência no trabalho.
Rev. Psicol., Organ. Trab., 15 (1), pp. 19-29. Florianópolis, Santa Catarina.
Sisto, F. F. (2005). Um estudo sobre a dimensionalidade do teste do desenho da figura
humana. Interação em Psicologia, 9, pp. 11–19.
Sobral, F. & Peck, A. (2013). Administração: Teoria e Pratica no Contexto Brasileiro. São
Paulo: Pearson.
Solinger, O. N., Olffen, W., & Roe, R. A. (2008). Beyond the three-component model of
organizational commitment. Journal of Applied Psychology, 93, pp. 70-83.
Souza, M. T. S., Ceverny, C. M. O. (2006). Resiliência psicológica: revisão da literatura e
análise da produção cientifica. Interamerican Journal of Psychology, 40 (1), pp. 119-126.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and
Bacon.
Taboada, N. G., Legal, E.J., & Machado, N. (2006). Resiliência: em busca de um conceito.
Rev. Brasileira de Crescimento Desenvolvimento Humano. 16(3), pp. 104-113.

79

Tamayo, A., & Schwartz, S. H. (1993). Estrutura motivacional dos valores humanos.
Psicologia: Teoria e Pesquisa, 9, pp. 329-348.
______. (1994). Hierarquia de valores transculturais e brasileiros. Psicologia: Teoria e
Pesquisa, 10, pp. 269-285.
______. & Gondim, M. G. C. (1996). Escala de valores organizacionais. Revista de
Administração, 31 (2), pp. 62-72.
______. (1996). Valores organizacionais. In: A. Tamayo, A., J. E. Borges-Andrade, & Codo,
W. (Org). Trabalho, Organizações e Cultura. (Coletâneas da ANPEPP).
______. (1998). Prioridades axiológicas, tempo de serviço e cidadania
organizacional. Psicologia: Teoria e Pesquisa. 14 (1), 30-35, jan./mar.1998. Brasília, DF.
______. (1998). Valores organizacionais: sua relação com satisfação trabalho, cidadania
organizacional e comprometimento afetivo. Revista de Administração, 33(3), pp. 56-63.
______. (1999). Valores e clima organizacional. In: PAZ, M. G. T.; & TAMAYO, A.
(Org.). Escola, Saúde e Trabalho: estudos psicológicos. Universidade de Brasília, Brasília,
DF, Brasil.
______. Mendes A. M & Paz, M. G. (2000). Inventários de valores organizacionais. Artigos e
Estudos de Psicologia, 5(2), pp. 289-315, maio/ago. Universidade de Brasília, Brasília, DF,
Brasil.
______. & Porto, J. B. (Eds.). (2000). Valores e comportamento nas organizações [Values
and behavior in organizations]. Petrópolis, RJ: Vozes.
______. & Borges, L. O. (2002). Valores del trabajo y valores de las organizaciones. In: M.
ROS, & J. Tavares, J. (2002). A resiliência na sociedade emergente. (Org.). Resiliência e
educação. pp. 43-76. São Paulo: Cortez.
______. & Porto, J. B. (Eds.). (2003). Valores e comportamento nas organizações [Values
and behavior in organizations]. Petrópolis, RJ, Brasil: Vozes.
______. & Borges, L. O. (2006). Valores do trabalho e das organizações. In: M. Ros, & V. V.
Gouveia. (Orgs.). Psicologia social dos valores humanos: desenvolvimentos teóricos,
metodológicos e aplicados. pp. 397-431. São Paulo: Senac.
______. (2007). Contribuições ao estudo dos valores pessoais, laborais e organizacionais.
[Edição Especial]. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 23, pp. 17-24. doi: 10.1590/S010237722007000500004.
Tavares, J. (2002). A resiliência na sociedade emergente. In: J. Tavares. (Org.). Resiliência e
educação. São Paulo: Cortez, pp. 43-76.
Teixeira M. L. M., Sambiase, M. F., Janik, M., & Bilsky, W. (2014). Peculiaridades da
estrutura de valores básicos dos brasileiros. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho,
14(2), pp. 139-152.

80

Torres, C. V.; Schwartz, S. H.; Nascimento, T. G. A. (2016). Teoria de valores refinada:
associações com comportamento e evidências de validade discriminante e preditiva.
Psicologia USP, 27(2), pp. 341-356.
Wagnild, G. M., & Young H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of
resilience scale. Journal of Nursing Measuremen, 1(2), pp. 165-78.
Werner, E. E., & Smith, R. S. (1982). Vulnerable but invincible: a longitudinal study of
resilient children and youth. New York: McGraw Hill.
Yunes, M. A. M. (2001). Psicologia positiva e resiliência: o foco no indivíduo e na
família. Psicologia em Estudo, 8, pp. 75-84.
Zhang, R., LIU, W. (2012). Organizational resilience perspective: facilitating organizational
adaptation analysis. International Conference on Economics Marketing and Management
(IPEDR). Recuperado de http://www.ipedr.com/vol28/11-ICEMM2012-T00031.pdf.

81

APÊNDICES

82

APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “A Influência dos
Valores Organizacionais e a Resiliência nos Vínculos do Trabalhador”, de
responsabilidade da pesquisadora Ana Cristina Pinto Nazário.
 Explicações do Pesquisador ao(a) Participante da Pesquisa
1. Justificativa da Pesquisa: Auxiliar os gestores de pessoas, os trabalhadores e os
pesquisadores na promoção de estratégias da saúde nas organizações.
2. Objetivos: Ampliar o conhecimento científico referente à congruência das variáveis de
valores individuais e organizacionais e seus efeitos nas características de resiliência e
vinculação organizacional do trabalhador.
3. Procedimentos: Preenchimento de questionário impresso, de múltiplas alternativas, que
será entregue junto a esta declaração, seguindo as instruções contidas no cabeçalho do
mesmo.
4. Desconfortos e Riscos Possíveis: O(a) senhor(a) não deverá se identificar no questionário
que lhe será entregue, o mesmo será utilizado para o tratamento de dados e as informações
prestadas serão utilizadas para fins acadêmicos e mantidas sob total sigilo. Não haverá
qualquer tipo de sinalização ou codificação que possibilite a sua identificação no formulário
preenchido. O risco será mínimo para os participantes, podendo haver algum incômodo
referente à dedicação do tempo necessário para o preenchimento, além de um possível
desconforto emocional causado por algumas questões contidas nos mesmos, caso este seja o
seu caso, sinta-se totalmente à vontade para interromper imediatamente o preenchimento,
cancelando, assim, a sua contribuição com a pesquisa.
5. Benefícios Esperados: O(a) senhor(a) não terá nenhum benefício direto ou indireto com
esta pesquisa, mas poderá contribuir com a ampliação de conhecimentos, que resultem em
auxílio aos profissionais que atuam nas organizações.
6. Métodos Alternativos Existentes: Não se aplicam.
7. Forma de Acompanhamento e Assistência: Não há porque se preocupar com a forma de
acompanhamento ou assistência, pois nosso estudo consistirá em uma simples coleta de dados
realizada uma única vez, mesmo assim será dada pelo pesquisador e seu orientador toda a
assistência necessária.
8. Liberdade de se Recusar a Participar ou Retirada do Consentimento em Qualquer
Fase da Pesquisa: O(a) senhor(a) terá total liberdade para interromper a sua participação a
qualquer momento, bem como a liberdade de retirar seu consentimento e deixar de participar
do estudo, sem nenhum constrangimento.
9. Garantia de Sigilo e Segurança de Privacidade: Os resultados aqui obtidos são de uso
EXCLUSIVO de nossa pesquisa, a sua identidade não será revelada de modo algum, bem
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como os possíveis resultados serão publicados sem identificação dos participantes. Os
pesquisadores têm a responsabilidade em prezar pela confidencialidade, sigilo e privacidade
com relação a sua participação em nossa pesquisa.
10. Viabilidade de Ressarcimento das Despesas Decorrentes da Participação na
Pesquisa: Não haverá qualquer ressarcimento de despesas decorrentes da participação nesta
pesquisa, uma vez que as mesmas não deverão ocorrer.
11. Viabilidade de Indenização Diante de Eventuais Danos Decorrentes da Pesquisa: Não
há porque se preocupar com indenização, pois o RISCO DESTA PESQUISA É MÍNIMO,
não existindo quaisquer danos imediatos ou tardios que lhe possam ocorrer resultantes desta
pesquisa, apenas o possível incômodo com o tempo dispensado, ou talvez um desconforto
com alguma questão apresentada. Embora seja de nosso conhecimento a responsabilidade de
garantir a indenização em reparação a dano imediato ou tardio que ocorra com o(a) senhor(a)
resultante desta pesquisa.
12. Garantia da Utilização do Material Coletado: O pesquisador se compromete em utilizar
os dados e o material coletado somente para a pesquisa indicada neste Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Não haverá a formação de um banco repositório (banco
de dados do pesquisador).
13. Garantia de Acesso do Participante em Qualquer Etapa do Estudo: O(a) senhor(a)
terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais
dúvidas. O principal investigador é Ana Cristina Pinto Nazário, que pode ser encontrada no
endereço – Av. Paulista, 854 – São Paulo, Telefone(s) 5082-1157. Se você tiver alguma
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP-UMESP) – Rua do Sacramento, 230 – Ed. Capa, sala 303 – São Bernardo do
Campo (SP), Telefone: 4366-5814 – E-mail: cometica@metodista.br.
Acredito ter sido suficientemente esclarecido(a) a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo “O efeito do alinhamento entre os valores
individuais e organizacionais na predição da resiliência dos vínculos com organização” –
título da pesquisa.
Eu INFORMEI-ME com a pesquisadora Ana Cristina Pinto Nazário sobre a minha decisão
em participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades,
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no atendimento que
recebo nesta instituição.

Assinatura do participante

Data

/

/

Assinatura da testemunha*

Data

/

/
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*NOTA: (Para casos de voluntários analfabetos, semianalfabetos ou portadores de deficiência
auditiva ou visual).
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. Sendo que uma via
deste documento deve ficar com o participante e outra em posse da pesquisadora.

Assinatura da responsável pelo estudo

Data

/

/

REFERÊNCIAS:
Resolução 466/12 do CNS/MS
Modelo do Termo de Consentimento livre e Esclarecido – Cepunifesp. Disponível em:
<http://www.cepunifesp.com.br/>.
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APÊNDICE B
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
Pós-graduação em Psicologia da Saúde

Estamos realizando uma pesquisa que busca compreender a relação de congruência
entre os valores organizacionais e individuais que predizem a resiliência e vínculos de
comprometimento organizacional do trabalhador. Trata-se de uma pesquisa destinada a
tese de Mestrado em Psicologia da Saúde, da Universidade Metodista de São Paulo, e não
da empresa. Assim, os resultados serão analisados fora da empresa, que não terá acesso a
nenhum dado pessoal dos(as) participantes. A pesquisa trabalhará somente com o
conjunto de dados, e as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial.

Por abordar vários aspectos da vida no trabalho, o questionário é extenso, mas
simples. Esperamos contar com a sua colaboração, prestando todas as informações
solicitadas. Em caso de dúvidas, você poderá se comunicar com a responsável pelo
projeto, Ana Cristina Pinto Nazário, no e-mail: ana_cristina_nazario@hotmail.com.

Desde já agradecemos por sua colaboração.
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PARTE I – VALORES ORGANIZACIONAIS

Leia cada item e avalie o quanto esta empresa, aqui descrita, é semelhante àquela na qual você
trabalha. Assinale com um “X”, apenas uma opção de cada item.











Não se parece em
nada com a
minha empresa.

Parece um pouco
com a minha
empresa.

É mais ou
menos parecida
com a minha
empresa.

É parecida
com a minha
empresa.

É muito
parecida com a
minha empresa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

QUESTÕES
Esta empresa estimula o empregado a enfrentar desafios. Os desafios tornam o
trabalho do empregado mais interessante.
Encoraja a sinceridade entre as pessoas. Ser verdadeiro com os outros é
importante.
Defende que todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade. As pessoas
merecem oportunidades iguais.
Valoriza a competência.
Considera muito importante ajudar seus empregados. Deseja cuidar do bemestar deles.
É marcada pela tradição.
Influencia outras organizações. Tem muito prestígio.
Acha que é importante ser competente.
Oferece oportunidades de diversão aos empregados. Acha importante que eles
tenham prazer no trabalho.
Considera importante ser bem-sucedida.
Acha importante que os empregados se comportem de forma educada no
ambiente de trabalho.
Preserva os costumes antigos. Respeita a tradição.
Incentiva o sucesso profissional dos empregados. Estimula-os a trabalhar de
maneira competente.
Premia os empregados. A satisfação deles com a organização é uma meta
importante.
Acredita no valor da honestidade. Honra seus compromissos com pessoas e
organizações com as quais se relaciona.
Sustenta que todas as pessoas sejam tratadas de maneira justa. É importante
respeitar o direito dos outros.
Considera importante ter modelos de comportamento definidos. Os empregados
devem ter um jeito correto de se comportar no trabalho.
Busca o domínio do mercado. Quer eliminar a concorrência.
Evita mudanças. Prefere manter sua forma de trabalhar.
Acha importante que os empregados conheçam bem o trabalho que fazem.
Considera importante ser fiel a seus empregados e clientes. Cumpre seus
compromissos com eles.
Julga importante manter clubes destinados ao lazer dos empregados. Considera
que a diversão é uma parte importante da vida do empregado.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

QUESTÕES
Valoriza empregados curiosos. Gosta de empregados que procuram se informar a
respeito do trabalho.
Gosta de empregados que mostram suas habilidades. Procura desenvolver a
competência desses empregados.
Tem prestígio na sociedade. Acha importante ser admirada por todos.
Procura aperfeiçoar-se constantemente. O aperfeiçoamento é uma forma de
melhorar a qualidade de seus produtos e serviços.
Acredita que as regras são importantes. Os empregados deveriam obedecê-las.
Tem o respeito à hierarquia como parte de suas tradições. A hierarquia deve ser
respeitada pelos empregados.
Valoriza empregados que buscam a realização no trabalho. Reconhece quando
um empregado tem objetivos profissionais.
Acha importante ser criativa. Gosta de ser original.
Procura manter práticas consagradas. Acredita que é importante trabalhar
sempre do mesmo modo.
Preocupa-se com a qualidade de vida dos empregados. Realiza projetos sociais
que contribuem para o bem-estar deles.
Tem prestígio. Oferece produtos e serviços que são respeitados pelos clientes.
Acredita que cortesia é importante. Deve, portanto, fazer parte do
relacionamento entre os empregados e a organização.
Têm influência na sociedade. Acha importante ser respeitada por todos.
Considera que planejar metas é essencial. Considera a realização das metas uma
prova de sua competência.
Acha importante ser competitiva. Quer ganhar novos mercados.
Acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer situação. Dizer a verdade
faz parte dos princípios desta organização.
Tem como meta principal a obtenção de lucros. Sente-se satisfeita quando os
rendimentos superam as despesas.
Deseja que o empregado tenha uma vida profissional variada. Valoriza o
empregado que tem experiências profissionais diferentes.
Considera as regras de convivência importantes.
Considera a segurança dos negócios muito importante. Está atenta às ameaças
do mercado.
Acredita que os empregados devem aceitar o trabalho que têm a fazer. Os
empregados devem cumprir suas obrigações.
Considera a lealdade importante. É leal às pessoas e às organizações próximas
dela.
Estimula nos clientes o desejo de adquirir novidades. Encoraja os clientes a
provarem produtos e serviços novos.
Incentiva o empregado a ser criativo. Estimula a criação de produtos e serviços
originais.
Considera que o comportamento do empregado deve mostrar respeito aos
costumes. A tradição deve ser preservada.
Propõe atividades que dão prazer ao empregado.

Fonte: Oliveira e Tamayo (2004).
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PARTE II – RESILIÊNCIA INDIVIDUAL

Abaixo se encontram relacionadas algumas situações. Marque o quanto você concorda ou
discorda com cada uma das afirmações de acordo com a codificação abaixo. Quando mais
você discordar da afirmação, mais próximo do 1. Quanto mais você concordar com a
afirmação, mais próximo do 7.


Discordo
completamente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


Discordo
muito











Discordo
Pouco

Nem
concordo
nem
discordo

Concordo
Pouco

Concordo
muito

Concordo
completamente

QUESTÕES
Quando eu faço planos, eu os levo até o fim.
Eu costumo lidar com os problemas de uma forma ou de outra.
Manter interesse nas coisas é importante para mim.
Eu sinto orgulho de ter realizado coisas em minha vida.
Eu sou amigo(a) de mim mesmo(a).
Eu sou determinado(a).
Eu sou disciplinado(a).
Eu mantenho interesse nas coisas.
Eu normalmente posso achar motivos para rir.
Minha crença em mim mesmo(a) leva-me a atravessar tempos difíceis.
Em uma emergência, eu sou uma pessoa com a qual as pessoas podem contar.
Eu posso normalmente olhar uma situação de diversas maneiras.
Minha vida tem sentido.
Quando eu estou em uma situação difícil, eu normalmente acho uma saída.
Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho que fazer.

Fonte: Oliveira e Batista (2008)
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PARTE III – VÍNCULOS COM A ORGANIZACÃO NA QUAL TRABALHA

Vamos apresentar para você várias frases sobre a sua realidade de trabalho e sobre a
organização em que trabalha. Avalie, com base na escala abaixo, o quanto você concorda com
a ideia apresentada. Quanto mais perto de 1, maior é a discordância; quanto mais perto de 6,
maior é a concordância com o conteúdo da frase.













Discordo
Totalmente

Discordo
muito

Discordo
Pouco

Concordo
Pouco

Concordo
Muito

Concordo
Totalmente

1
2
3
4
5

QUESTÕES
Eu sinto-me orgulhoso(a), dizendo às pessoas que sou parte da organização onde
trabalho.
Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu estaria jogando fora todo o esforço
que fiz para aprender as tarefas do meu cargo atual.
Sair dessa organização agora resultaria em perdas financeiras.
A especificidade do meu conhecimento dificulta minha inserção em outras
organizações.
Eu realmente interesso-me pelo destino da organização onde trabalho.

11

Sair dessa organização significaria, para mim, perder parte importante da minha
rede de relacionamentos.
Uma das poucas consequências negativas de deixar essa organização seria a falta
de alternativas.
Sinto que mudar de organização colocaria em risco a minha estabilidade
financeira.
Conversando com amigos, eu sempre me refiro a essa organização como uma
grande instituição para a qual é ótimo trabalhar.
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu demoraria a conseguir ser tão
respeitado(a) como sou hoje dentro dessa empresa.
Meu perfil profissional não favorece minha inserção em outras organizações

12

Essa organização tem um imenso significado pessoal para mim.

13

Os benefícios que recebo nessa organização seriam perdidos, se eu saísse agora.

6
7
8
9
10

14
15
16
17
18
19
20

Eu acho que os meus valores são muito similares aos valores defendidos pela
organização onde trabalho.
Mantenho-me nessa organização, porque sinto que tenho poucas oportunidades
em outras organizações.
Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e minha organização.
Se deixasse essa organização, sentiria como se estivesse desperdiçando anos de
dedicação.
Eu acho que teria poucas alternativas de emprego, se deixasse essa organização.
O que me prende a essa organização são os benefícios financeiros que ela me
proporciona.
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu jogaria fora todos os esforços que
fiz para chegar aonde cheguei dentro dessa organização.
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21
22
23
24
25
26
27

QUESTÕES
A organização em que trabalho realmente inspira o melhor em mim, para meu
progresso no desempenho do trabalho.
Não seria fácil encontrar outra organização que me oferecesse o mesmo retorno
financeiro que essa.
Eu não me sinto emocionalmente vinculado a essa organização.
Mantenho-me nessa organização, porque sinto que não conseguiria facilmente
entrar em outra organização.
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu levaria muito tempo para me
acostumar a uma nova função.
Eu realmente sinto os problemas dessa organização como se fossem meus.
Se eu fosse trabalhar em outra organização, eu deixaria de receber vários
benefícios que essa organização oferece aos seus empregados (vale transporte,
convênios médicos, vale refeição).

Fonte: Rodrigues e Bastos (2012).
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PARTE IV – DADOS DE CARACTERIZAÇÃO

QUESTÕES PARA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
LOCALIDADES
CIDADE QUE MORA

ESTADO CIVIL
 Solteiro(a)

TEM FILHOS?
 Não

IDADE
 18 a 30 anos

_________________

 Casado(a)

 Sim

 31 a 50 anos

 Viúvo(a)

Quantos? ______

 mais de 50 anos

Divorciado(a)

SEUS(S) FILHO(S) DEPENDE(M)

SEXO

 Consensual

DE VOCÊ FINANCEIRAMENTE?

 Separado(a)/
CIDADE QUE
TRABALHA
_________________

(Vive junto)
 Outro. Qual?

ESCOLARIDADE

 Não

 Masculino

 Sim

 Feminino

EM

QUE

GRAU

VOCÊ

É

RESPONSÁVEL

PELA

MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA / DEPENDENTES EM
TERMOS FINANCEIROS?
 Nunca estudou

 2º Grau Completo

 Único responsável

 Alfabetizado

 Superior Incompleto

 Principal responsável, mas recebe ajuda de outra

 Primário

 Superior Completo

 Ginásio

 Pós-graduado

 2º Grau Incompleto

pessoa
 Divide igualmente as responsabilidades com outra
pessoa
 Contribui apenas com uma pequena parte
 Não tem nenhuma responsabilidade financeira

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

