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                                                         RESUMO 

 

          O objetivo central desta pesquisa foi o de identificar e analisar as relações 

entre os valores pessoais de donos de MPE’s de cunho familiar no Grande Rio e os 

valores organizacionais predominantemente percebidos por seus funcionários. A 

metodologia aplicada foi o SVS (Schwartz Values Survey) – Inventário de Valores de 

Schwartz, que no Brasil foi introduzido, testado e validado por Álvaro Tamayo. Os 

resultados de campo mostraram oposições entre os valores pessoais disseminados pelos 

donos e os efetivamente percebidos pelos empregados, para determinados indicadores 

considerados como relevantes para o autor. 

 

Palavras-chaves: Valores organizacionais, valores pessoais, micro e pequena empresa, 
familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            ABSTRACT  

 

The main objective of this research was identify and analyse the relations 

between personal values of the owners of Small and Micro familiary companies in Rio 

de Janeiro, the predominant organizational values perceived by their employees and the 

metodology applied was the SVS (Schwartz Values Survey), which in Brazil was 

intruducted, tested and guaranteed by Álvaro Tamayo. The results showed differents 

perceptions between the owner personal values and the ones effectively perceived by 

the employees  in the author point of view for some relevant indicators.           

 

Key-words: organizational values, pesonal values, micro and small company, familiar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo das últimas décadas, o mundo corporativo, cada vez mais globalizado, 

tem exigido de todos os atores do mercado (organizações, governos, entidades, 

empresários e funcionários) mudanças, adaptações e qualificações em curtos espaços de 

tempo. Ter mão-de-obra apta para os desafios que se oferecem neste mercado faz-se 

cada vez mais necessário. 

    Este comportamento do mercado que não para de evoluir e mudar a cada instante 

atinge não somente empresas privadas, mas também públicas, mistas, sindicatos, 

ONG’s, assim como empresas nacionais, multinacionais e familiares. 

    Há três décadas era mais comum encontrar empresas com mais de 50 anos de vida 

com seus produtos figurando entre os mais vendidos do mercado por um longo tempo; 

porém, nas décadas mais recentes, este cenário tem dado sinais de declínio. Ou seja, está 

cada vez mais escasso o número de empresas que sobrevivem ao longo de três ou mais 

gerações (SEBRAE, 2006). 

Quando um livro, artigo ou abordagem faz referências a empresas de cunho familiar, 

em específico, remete-se a modelos de gestão paternalistas e pessoais. A grande maioria 

segue os valores pessoais de seus donos, e é com base neles que são definidos os valores 

organizacionais e seus estilos de gestão (SEBRAE, 2006).  

     Ainda de acordo com o SEBRAE (2006), aproximadamente 70% das empresas 

começam no âmbito familiar, ou na continuidade de um negócio já existente da família, 

e as estatísticas das empresas que nascem no Brasil apontam para uma relação 3 / 2 / 1, 

ou seja, de cada três empresas que iniciam suas atividades, duas fecham no primeiro ano 

de vida. A falta de um planejamento geral, de organização administrativa e de 

profissionalização são, na maioria das MPE’s, fatores fundamentais que não recebem a 

devida atenção por parte de seus administradores. 

Hofsted (1984) aponta que a cultura organizacional também é influenciada pela 

cultura nacional e, além disso, as estruturas organizacionais são filtradas pelo conjunto 

de crenças que cada um possui, deixando claro que os traços histórico-culturais de dado 

país manifestam-se nas organizações deste país. Assim, a compreensão de nossas 
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características culturais é de vital importância para se entender o comportamento dos 

indivíduos nas organizações. 

O propósito deste trabalho será o de investigar e identificar como os valores 

pessoais dos donos das micro e pequenas empresas de cunho familiar na Região do 

Grande Rio impactam e regem os valores organizacionais de tais empresas. Segundo 

Schwartz (1987) e Tamayo (1993), existem no mundo empresarial valores 

organizacionais e pessoais determinando os comportamentos das organizações. 

O interesse pelo assunto vem do fato de o autor conviver e ter acesso há mais de 18 

anos a donos de pelo menos 10 empresas com tal perfil (MPE – Micro e pequena 

empresa de cunho familiar no Grande Rio), tendo percebido uma forte influência dos 

valores pessoais daqueles enraizados nas suas respectivas organizações, dando forma 

aos valores que passam a regê-las.  

Também são considerados neste estudo, em um segundo plano, os processos de 

sucessão entre as gerações.  

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo geral 

Identificar e analisar as relações entre os valores pessoais de donos de MPE’s de 

cunho familiar no Grande Rio, os valores organizacionais predominantemente 

percebidos por seus funcionários. 

1.1.2 Objetivos específicos 

      Visando ao alcance do objetivo geral do estudo, os seguintes objetivos 

específicos foram definidos: 

     A. Identificar e analisar os valores pessoais dos donos das empresas, com 

base no inventário de Porto e Tamayo (2003).  

    B. Identificar e analisar os valores organizacionais, segundo a percepção dos 

funcionários das empresas, com base no inventário de Porto e Gondim (1996), baseado 

em Tamayo (2003). 
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   C. Levantar os principais conceitos sobre estilos de gestão, com base nas 

teorias comportamentais de liderança. 

  D. Relacionar analiticamente as influências entre valores pessoais e valores 

organizacionais. 

1.2 Suposições 

Partindo-se da contextualização deste estudo, depreendem-se as seguintes 

suposições: 

                A. Os valores pessoais dos donos determinam os valores organizacionais nas 

Micro e pequenas empresas (MPE) de cunho familiar. 

               B. Os valores organizacionais decorrentes dos valores pessoais de seus donos  

determinam os estilos de gestão nas Micro e pequenas empresas (MPE) de cunho 

familiar.           

 1.3 Delimitação do estudo 

 O objeto do presente estudo é a identificação de como os valores pessoais dos 

donos, de dez empresas com o perfil de ME (Micro e Pequena empresa), de cunho 

familiar, situadas na Região do Grande Rio, influenciam a percepção de seus 

empregados sobre os valores organizacionais dessas empresas. Serão investigadas 

empresas dos seguintes segmentos: ensino; confecção de vestuário; comércio (papelaria 

e livraria); comércio (material de construção); comércio (bordados e utensílios 

domésticos). A escolha das empresas se deu em face de o autor trabalhar há cinco anos 

em uma das empresas analisadas e por ter fácil acesso às outras com o mesmo perfil. 

Não foram consideradas neste estudo questões financeiras, contábeis e administrativas 

das referidas empresas. 

1.4 Relevância do Estudo  

Para os donos das empresas participantes da pesquisa, conhecer quais são os 

valores percebidos por seus funcionários, em decorrência dos valores pessoais por eles 

disseminados, podendo contribuir para um redirecionamento estratégico em sua gestão 

no sentido de evoluir em áreas que possam estar enfraquecidas, assim como enfatizar as 

que estejam consistentes. 
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Para os próprios funcionários, a pesquisa possibilitará que vislumbrem uma 

possibilidade de contribuir ainda mais para a adoção de novas práticas de gestão.  

Para a academia, a pesquisa contribuirá para um conhecimento mais 

aprofundado acerca dos valores predominantes nas ME (Micro Empresa) de cunho 

familiar, e servir de estímulo para mudanças na gestão das empresas do gênero.      
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 Neste capítulo serão apresentadas as principais ideias e pensamentos de autores 

acerca do assunto, devidamente fundamentadas em material bibliográfico, que serviram 

como matéria prima para o desenvolvimento deste trabalho. 

2.1. Micro e pequena empresa (MPE): principais conceitos e características 

 A Micro e Pequena Empresa (MPE) no Brasil teve expansão no fim do regime 

militar, quando alguns dispositivos legais já haviam sido objeto de leis comerciais e 

fiscais sem sistematização, prestando-se a atender estritas circunstâncias setoriais. 

Contudo, era muito importante enfrentar os problemas do comércio e da indústria de 

pequeno porte, integrando-as à economia do país. As exigências legais até então eram 

onerosas e inviabilizavam até mesmo a continuidade do negócio da MPE, além de 

incentivar a sonegação, e comprometendo, sobretudo, a finalidade social do tributo. Há 

de se considerar, ainda, que com o incentivo ao aumento da produção, defesa da 

liberdade na fixação de preços de produtos e serviços e a abertura da economia para 

entrada de multinacionais, provocada pelo pensamento neoliberal surgido na década de 

setenta, a concorrência tornou-se desequilibrada em relação ao frágil segmento 

explorado pelo micro e pequeno empresário (REQUIÃO, 2007). 

 Em 14 de dezembro de 2006 foi instituído o novo Estatuto Nacional da 

Microempresa (ME) e da Empresa de Pequeno Porte (EPP) pela lei Complementar nº 

123. 

De acordo com o SEBRAE (2012), as micro e pequenas empresas, são empresas 

com caraterísticas distintivas, tendo uma dimensão com determinados limites de 

empregados e financeiros fixados pelos Estados. São agentes com lógicas, culturas, 

interesses e espírito empreendedor próprio. 

Pelo conceito legal, é a sociedade empresária, a sociedade simples e o 

empresário individual, que registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tem suas condições fixadas dentro dos limites 

legalmente estabelecidos. Este conceito jurídico tem como visão diferenciar os diversos 

níveis da empresa. Pelo conceito sócio-econômico de empresa dentro do Código Civil 

Brasileiro tem-se um conceito único para micro, pequena, média e grande empresa, 

vinculando necessariamente a este o sócio ou acionista como empreendedor, a 
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comunidade como parte integrante do sistema, o meio ambiente e a eficiência e eficácia 

dos meios de produção, nos quais cada um desses elementos tem a mesma importância 

no caminho para o desenvolvimento dessas organizações (CAMPINHO, 2006, p.11-16). 

No âmbito das micro e pequenas empresas e para efeito de legalização das 

atividades empresariais, utiliza-se a receita bruta anual como critério legal de 

enquadramento, estabelecido pela Lei Complementar 123/2006 que instituiu o Estatuto 

Nacional das Microempresas e empresas de Pequeno Porte. Segundo esse critério, são 

definidas:  

• Microempresa (ME): o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

que aufira em cada ano-calendário, receita bruta  igual ou inferior a R$ 

360.000,00 (trezentos de sessenta mil reais);  

• Empresa de Pequeno Porte (EPP): o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, que aufira em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 

360.000,00 (trezentos de sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

  É importante esclarecer, ainda, que a Lei complementar 128, de 19 de dezembro 

de 2008 que alterou a Lei complementar 123/06 trouxe uma importante modificação ao 

criar a figura do Empreendedor Individual - EI. O EI não é um novo tipo de empresa, 

nem outra forma de classificação, trata-se de uma empresa constituída por uma única 

pessoa que atende a alguns requisitos da lei. Assim, pode-se definir:  

• Empreendedor Individual (EI): empresário individual, pessoa jurídica, 

optante pelo Simples Nacional que aufira receita bruta de até R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais) em cada ano-calendário. 

         Os Empreendedores Individuais podem fornecer produtos individualizados, em 

contraste com as grandes empresas, que se concentram em produtos mais padronizados. 

Serve de tecido auxiliar às grandes empresas. A maior parte das grandes empresas 

recorre a empresas subcontratadas de menor dimensão para realizar serviços ou 

operações que caso fossem feitas internamente resultariam em custos maiores. Existem 

atividades produtivas onde é mais apropriado trabalhar com empresas pequenas, como 

por exemplo, o caso das cooperativas agrícolas (SEBRAE, 2006). 
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Para Khalil (2005), as MPE’s são micro unidades comerciais situadas em uma 

determinada região e diretamente ligadas a esta. Observa-se que também funcionam 

como instrumento de desenvolvimento de áreas periféricas, com fixação de renda nessas 

áreas, geralmente menos desenvolvidas, atenuando os desequilíbrios regionais, e 

minimizando a migração para os grandes centros urbanos. Por tratar-se de pequenas 

unidades de negócios, são mais ágeis, flexíveis e enxutas, pois não fazem parte de sua 

estrutura níveis organizacionais e hierárquicos complexos e pesados. Ainda para este 

autor, a importância das MPE’s no contexto sócio-econômico nacional é percebida a 

partir da sua atuação como promotoras do desenvolvimento de regiões menos 

favorecidas, sobretudo no que se refere à empregabilidade. 

A Tabela 1 apresenta a classificação dos estabelecimentos, segundo o porte: 

 

Tabela 1 – Classificação dos estabelecimentos, segundo o porte: 

PORTE INDÚSTRIA  COMÉRCIO E SERVIÇOS 
Microempresa até 19 pessoas ocupadas até 9 pessoas ocupadas 

Pequena empresa de 20 a 99 pessoas ocupadas de 10 a 49 pessoas ocupadas 
Média empresa de 100 a 499 pessoas ocupadas de 50 a 99 pessoas ocupadas 
Grande empresa 500 ou mais pessoas ocupadas 100 ou mais pessoas ocupadas 

Fonte: SEBRAE – (2011/2012) 

Elaboração: DIEESE - (2011/2012) 

Nota: (1) O setor serviços não inclui administração pública e serviço doméstico. 
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Distribuição das MPE’s no Brasil por região da federação: 

Mapa 1 – Distribuição das MPE’s no Brasil por região da federação 

 

Fonte: SEBRAE – (2011) 

“Micros e pequenas empresas são o sustentáculo de uma economia em qualquer 

lugar do mundo. São elas que agregam valor a produtos e serviços”, afirma o diretor 

executivo do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec), incubadora 

de empresas da Universidade de São Paulo (USP), Sérgio Risola (2009). Segundo dados 

mais recentes do IBGE, as MPE’s representam 20% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro, são responsáveis por 60% dos 94 milhões de empregos no país e constituem 

     Região Norte 

    226.014  MPE’s 

     Região C.Oeste 

    468.521  MPE’s 

      Região Sudeste 

      3.211.045  MPE’s 

           Região Sul 

      1.452.721 MPE’s  

           Região Nordeste 

         964.380  MPE’s 
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99% dos estabelecimentos formais existentes no país, ou seja, 6,3 milhões MPE’s. A 

maior parte dos negócios está localizado na região Sudeste (com mais de três milhões de 

empresas), como pode ser observado no Mapa 1 acima. O setor preferencial é o 

comércio, seguido de serviços, indústria e construção civil. 

Na Tabela 2, abaixo, os dados gerais das MPE’s no Brasil:  

Tabela 2  

As MPE’s no Brasil O que isso representa? 
20% do PIB R$ 700 milhões 

99% das empresas 6,3 milhões de MPEs 
60% dos empregos 56,4 milhões de empregos 

 

 

Fonte: IBGE, DIEESE, SEBRAE NACIONAL - (2012) 

          A maior vantagem de uma MPE é a sua capacidade para mudar rapidamente, 

bem como se adaptar à mudanças repentinas, pois sua estrutura é muito baixa quando 

comparada a outras que comercializam produtos de marcas e que valorizam bem mais 

seu estoque.  

A contribuição das MPE’s é reconhecida principalmente na capilaridade que 

propiciam e na absorção de mão de obra, inclusive aquela com maior dificuldade de 

inserção no mercado, como jovens em busca pelo primeiro emprego e as pessoas com 

mais de 40 anos. As micro e pequenas empresas também são capazes de dinamizar a 

economia dos municípios e bairros das grandes metrópoles. 

O bom desempenho da economia brasileira no período 2000-2011, aliado às 

políticas de crédito, impulsionou o crescimento das micro e pequenas empresas no país 

e confirmou sua expressiva participação na estrutura produtiva nacional. Neste período, 

verificou-se aumento do número de estabelecimentos e dos empregos gerados pelos 

mesmos. Em 2011, as MPE’s responderam em média por 99% dos estabelecimentos, 

mais da metade dos empregos formais de estabelecimentos privados não agrícolas do 

país e por parte significativa da massa de salários paga aos trabalhadores destes 

estabelecimentos. Seguindo o movimento de formalização de toda a economia, cresceu 

também o número de empregos com carteira de trabalho assinada, assim como o 

rendimento médio real recebido. 
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As micro e pequenas empresas na estrutura econômica brasileira e para o 

emprego representava em 2011, no Brasil, segundo os dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (Rais), Registro Administrativo do Ministério do Trabalho, cerca 

de 6,3milhões de estabelecimentos (Gráfico 1) responsáveis por 15,6 milhões de 

empregos formais privados não agrícolas (Gráfico 2). 

 

Gráfico 1 – Evolução do número de MPE’s – 2000 a 2011 

 

Fonte: MTE, Rais – (2012) 

Elaboração: DIEESE – (2012) 

 

Com as mudanças tecnológicas e dos processos de trabalho que ocorrem nas 

grandes empresas, os micro e pequenos empreendimentos assumem papel significativo 

na geração de postos de trabalho.  

Entre 2000 e 2011, as MPE’s geraram 7,0 milhões de empregos com carteira 

assinada, elevando o total de empregos nessas empresas de 8,6 milhões de postos de 

trabalho em 2000 para 15,6 milhões em 2011. Em todo o período, o crescimento médio 

do número de empregados nas MPE’s foi de 5,5% a.a. Além disso, por se concentrarem 

nos setores do comércio e serviços, tendem a apresentar indicadores positivos imediatos 

com mudanças progressivas no padrão de consumo e distribuição de renda do país 

(SEBRAE & DIEESE, 2012). 

No período 2000-2005, foram gerados 2,4 milhões de postos de trabalho nas 

MPEs, um crescimento médio anual de 5,1% a.a.. Entre 2005 e 2011, esse movimento 
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se intensificou, resultando na geração de 4,6 milhões de novos postos de trabalho, um 

crescimento médio anual de 5,9% a.a., conforme pode ser visto no Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Número de empregados por porte 

  

Fonte: MTE, Rais – (2012) 

Elaboração: DIEESE – (2012) 

 

O bom desempenho das MPE’s no período analisado confirmou a sua 

importância para a economia. Em 2011, as micro e pequenas empresas foram 

responsáveis por 51,6% dos empregos privados não agrícolas formais no país e quase 

40% da massa de salários. Entre 2000 e 2011, de cada R$ 100 pagos aos trabalhadores 

no setor privado não agrícola, cerca de R$ 40, em média, foram pagos por micro e 

pequenas empresas. 

Em relação aos setores de atividade, o comércio manteve-se como a atividade 

com maior número de MPE’s, ao responder por mais da metade do total das MPE’s 

brasileiras. No entanto, a participação relativa do comércio caiu de 54,7% em 2000 para 

51,5% do total das MPE’s em 2011. Em 2011, havia cerca de 3,2 milhões de MPE no 

comércio, conforme apresentado no Gráfico 3.   

Por sua vez, o setor de Serviços não apenas se manteve como o segundo setor 

mais expressivo em número de MPE’s, como teve sua participação elevada de 29,9% do 

total de MPE’s em 2000 para 33,3% do total de MPE’s em 2011. 
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Nesse último ano (2011), havia cerca de 2,1 milhões de MPE’s no setor de 

serviços. A indústria apresentou ligeira queda na sua participação relativa, saindo de 

11,4% do total das MPE’s em 2000 para 10,7% em 2011. A indústria possuía 674 mil 

MPE’s em 2011. 

No sentido inverso, o setor da construção apresentou ligeiro crescimento, tendo 

sua participação relativa subido de 3,9% do total de MPE’s em 2000 para 4,5% do total 

de MPE’s em 2011. O setor da construção tinha 284 mil estabelecimentos de MPE’s em 

2011. 

A queda das participações relativas do comércio e da indústria se deve ao fato de 

o ritmo de expansão das MPE’s nesses setores ter sido inferior à média das MPE’s. Os 

setores comércio e indústria apresentaram taxas de crescimento anuais idênticas, de 3,1 

% a.a., contra 3,7% a.a. na média nacional, conforme o exposto no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – MPE’s por setor de atividade 

 

Fonte: MTE, Rais – (2012) 

Elaboração: DIEESE – (2012) 

 

Entre os anos 2000 e 2011, a remuneração média real dos empregados formais 

nas micro e pequenas empresas cresceu 1,5% a.a., passando de R$ 1.019, em 2000, para 

R$ 1.203, em 2011. Este resultado foi superior tanto ao crescimento da renda média real 

de todos os trabalhadores do mercado formal (1,2 % a.a), quanto daqueles alocados nas 

médias e grandes empresas (0,8% a.a). A renda média real dos trabalhadores nas MPE’s 

mostrou melhor desempenho entre 2005 e 2011, com ampliação de 3,9% a.a., enquanto 
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que na primeira metade do período analisado houve queda de -0.5% a.a., de acordo com 

o apresentado no Gráfico 4.  

 

Gráfico 4 – Participação em percentual da remuneração das MPE’s 

 

Fonte: MTE, Rais – (2012) 

Elaboração: DIEESE – (2012) 

 

No período compreendido de 2001 a 2011, os homens predominaram entre os 

empregadores e indivíduos que trabalham por conta própria, embora a participação das 

mulheres em ambas as ocupações tenha crescido no mesmo período. Entre os 

empregadores, a proporção de mulheres passou de 23,4% para 28,3%, entre 2001 e 

2011. 

O estudo realizado também aponta para uma elevação significativa da 

escolaridade dos empreendedores no período analisado. Em 2001, 51,7% dos 

empregadores possuíam, ao menos, o ensino médio completo. O nível superior 

completo apresentou significativo crescimento de 6 pontos percentuais de 2001 para 

2011. Em 2011, 63,6% dos empregadores alcançaram essa escolaridade mínima, 

conforme pode ser verificado no Gráfico 5.  
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Gráfico 5 – Distribuição por nível de escolaridade 

 

Fonte: IBGE.Pnad. Elaboração: DIEESE – (2012) 

 Nota: (1) Inclui os alfabetizados sem escolarização.  
 Obs.: a) São considerados todos os empregadores, independente do porte do estabelecimento; b) Até 
2003, a Pnad não pesquisava a área rural dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e 
Pará; c) Em 2000 e 2010, a Pnad não foi realizada; d) Foram excluídos os empregadores com 
escolaridade não determinada ou sem declaração. 

 

A Região Sudeste, historicamente, é responsável pela maior geração de riquezas 

do país, concentrando maior volume de produções industriais e comerciais. As micro e 

pequenas empresas acompanham a tendência das médias e grandes empresas, 

concentrando também suas atividades na Região Sudeste, onde beneficiam-se de 

maiores mercados, melhor infraestrutura urbana, mão de obra mais qualificada e um 

maior mercado consumidor, uma vez que concentram 42,6 % da população. Em muitos 

casos as micro e pequenas empresas são estabelecidas a partir de uma relação de 

complementaridade e dependência com as médias e grandes empresas, na medida em 

que ocupam espaços não explorados por elas, ou atuam como fornecedoras de matérias-

primas e/ou de serviços. 

Os dados das micro e pequenas empresas para 2011 apontavam que 55,5% 

destas estavam localizadas na Região Sudeste, 22,4% na Região Sul, 14,3% na Região 

Nordeste, 6,5% na Região Centro-Oeste, e 1,3% na Região Norte, e que esta 

distribuição pouco se alterava quando se analisava separadamente as atividades de 

comércio e de serviços. 
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A Tabela 3 demonstra, relativamente ao ano de 2011, o número de MPE’s por 

setor de atividade econômica no Estado do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, 

em números absolutos: 

 

Tabela 3 – Comparativo do número de MPE’s por setor de atividade 

 Indústria  Construção Comércio Serviços TOTAL 

Rio de Janeiro 39.296 18.784 187.960 194.308 440.348 

Brasil 678.873 307.893 3.187.641 2.148.274 6.322.681 

Fonte: MTE. Rais – (2012) 

Elaboração: DIEESE – (2012) 

 

É importante ressaltar que, mesmo com todos os números positivos e favoráveis 

às MPE’s nos últimos 10 anos, pesquisas sobre fatores condicionantes e taxas de 

sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil, realizada pelo 

Sebrae (2011) comprovou o desempenho inferior em relação à sustentação do negócio, 

em diferentes setores da economia, com destaque para o alto índice de fechamento das 

empresas nos primeiros anos de atividade. 

Na mesma pesquisa ficou evidenciado que os fatores condicionantes de tal 

índice de fechamento devem-se, principalmente, à falta de propaganda adequada; à 

formação de preços dos produtos e serviços desalinhados com os custos; às  

informações de mercado e logística deficientes; e, enfim, à falta de planejamento dos 

empreendedores. 

 São características de uma empresa familiar, de acordo com o SEBRAE (2006):  

• Dificuldade na separação entre o que é intuitivo/emocional e o que é 

racional, com tendência maior para a predominância da emoção; 

• Comando único e centralizador, que permite reações rápidas em situações 

de emergência; 

• Alternância entre posturas autoritárias e paternalistas, usadas como forma de 

manipulação; 

• Estruturas administrativa e operacional enxutas; 

• Exigência de dedicação exclusiva dos familiares, de forma a priorizar os 

interesses da empresa; 
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• Os laços afetivos existentes entre os empregados antigos e os proprietários 

têm grande importância no desempenho da empresa; 

• O "tempo de casa" tem mais importância do que a eficácia ou a 

competência; 

• Expectativa de fidelidade excessiva por parte dos empregados, que passam a 

não desempenhar outras atividades, além das relacionadas com a empresa; 

isso pode gerar submissão, que sufoca a criatividade; 

• Existência de "jogos de poder", nos quais vale mais a habilidade política do 

que a competência administrativa. 

2.1.1 Uma análise da empresa familiar brasileira – pontos fortes e pontos fracos 
(SEBRAE, 2006) 

A seguir, as forças e fraquezas que se fazem mais presentes na empresa familiar 
brasileira, de acordo com o SEBRAE: 

Pontos fortes 

 
• Disponibilidade de recursos financeiros e administrativos para 

autofinanciamento obtido de poupança compulsória feita pela família. 

• Importantes relações comunitárias e comerciais decorrentes de um nome 

respeitado.  

• Organização interna leal e dedicada.  

• Grupo interessado e unido em torno do fundador.  

• Sensibilidade em relação ao bem-estar dos empregados e da comunidade 

onde atua.  

• Continuidade e integridade de diretrizes administrativas e de focos de 

atenção da empresa.  

 

 Pontos fracos  

 

• Falta de comando central capaz de gerar uma reação rápida para enfrentar os 

desafios do mercado. 

• Falta de planejamento para médios e longos prazos. 

• Falta de preparação/formação profissional para os herdeiros. 
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• Conflitos que surgem entre os interesses da família e os da empresa como um 

todo. 

• Falta de compromisso em todos os setores da empresa, sobretudo com 

respeito a lucros e desempenho. 

• Descapitalização da empresa pelos herdeiros em desfrute próprio. 

• Situações em que prevalece o emprego de parentes, sem ser este orientado ou 

acompanhado por critérios objetivos de avaliação do desempenho 

profissional.  

• Falta de participação efetiva dos sócios que legalmente constituem a empresa 

nas suas atividades do dia-a-dia. 

• Usualmente há uso de controles contábeis irreais - com o objetivo de burlar o 

fisco - o que impede o conhecimento da real situação da empresa e sua 

comparação com os indicadores de desempenho do mercado. 

2.1.2 Processo de sucessão quando o fundador ainda é parte integrante da empresa 
(SEBRAE, 2006): 

 

 Bernhoeft (2002) apresenta alguns caminhos a serem seguidos em um processo 

de sucessão para a perpetuação de empresas familiares. Ele alerta, no entanto, para o 

fato de que os caminhos apresentados não devem ser utilizados aleatoriamente, mas 

levando-se em consideração a realidade dos grupos familiares e empresariais. São eles: 

 

A) É importante saber que, na verdadeira empresa, a criatura se torna maior que 

seu criador. 

B) Nunca é cedo para iniciar o tratamento do assunto da sucessão. Na verdade, 

ele deve ser iniciado com a participação do fundador. 

C) Obtenha a participação ou, pelo menos, o aval de todos os envolvidos, 

homens e mulheres. 

D) Desenvolva um clima de diálogo para tratar dos conflitos já existentes e dos 

que podem aparecer. 

E) Separe claramente os conceitos de: família, propriedade e empresa. Não é 

apenas pelo fato de pertencer à família dona do negócio que o indivíduo é 

capaz de gerir a empresa. 
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F) Saiba desde já que o comportamento dos familiares pode se alterar após o 

desaparecimento do fundador. 

G) Não confunda profissionalizar a gestão – criar organogramas e definir 

funções para os herdeiros na empresa – com profissionalizar a sociedade – 

criar uma consciência societária entre os herdeiros. 

H) Conscientize os herdeiros de que eles não vão herdar uma empresa, mas uma 

sociedade composta por pessoas que não se escolheram. Questões pessoais 

devem ser deixadas de lado e não influenciarem as decisões da organização. 

2.2 A cultura organizacional das MPE’s e sua influência nos modelos de liderança 

 Neste capítulo se discutirá sobre as influências e os reflexos da cultura nacional 

na cultura organizacional, bem como as influências desta nos estilos de liderança das 

empresas.  

2.2.1 Entendendo a cultura nacional e seus impactos nas MPE’s 

Cultura é, segundo Tanure e Prates (1996), o resultado da invenção social e é 

transmitida e apreendida somente por meio da interação, do processo de comunicação e 

do aprendizado ao longo dos tempos. Isso porque os costumes estão referenciados a um 

conjunto de valores e crenças aceitos pela sociedade, e estes podem ser influenciados 

por novos movimentos culturais, econômicos, sociais e políticos.  

André Laurent (1989) coloca a cultura nacional como um componente, não 

determinante, mas importante na formação da cultura organizacional. A análise das 

organizações deve reconhecer e ter presente, como elemento de influência em suas 

ações administrativas e os aspectos culturais nacionais. 

Relativamente à formação histórico-cultural brasileira, Motta et. al (1997) 

chamam a atenção para o fato de sermos influenciados pelo estrangeirismo e pelo 

quanto tendemos a guiar e sermos guiados por referências estrangeiras sejam elas 

europeias ou norte-americanas. A conduta baseada no estrangeirismo favorece a 

segregação e dificulta o desenvolvimento de um senso crítico sobre a implantação de 

novidades gerenciais. Ela dificulta, por conseguinte, o modo de nos relacionar, 

valorizando o que nos torna competitivamente diferentes e melhores. 
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Quando se trata de Brasil, desde logo, o que se pode dizer é que o traço cultural 

mais predominante de nosso país e nossa principal face é a heterogeneidade. Já Roberto 

DaMatta (1990), Sérgio Buarque de Holanda (1973), Caio Prado  Jr.(1948), entre 

outros, defendem que possuímos alguns traços culturais marcantes como, por exemplo: 

a cordialidade e a preferência por relacionamentos pessoais e afetivos ocasionada por 

uma valorização da família-paternalista como norteadora de todas as relações sociais; a 

malandragem e o jeitinho brasileiro; a grande distância entre os “donos do poder” e o 

povo (Freyre, 1963; Prado Jr.,1948, Faoro, 1976); a não valorização do trabalho manual 

e a valorização de outros países em lugar do nosso ((FREYRE, 1963; HOLANDA, 

1973). 

O brasileiro possui um estilo próprio de administrar, de acordo com Tanure e 

Prates (1996, p. 127). Esse estilo “não é qualquer um, nem tampouco vários outros 

amontoados entre si”, é único e original. Estes autores discutem questões profundas 

relacionadas à concentração de poder, ao personalismo e ao paternalismo, à postura de 

espectador, ao formalismo e à impunidade que, segundo eles, são elementos centrais da 

personalidade da gerência brasileira. 

Guerreiro Ramos (1983, apud Tanure, pag.14) descreve a sociedade como um 

componente de estruturação da organização. Diz ele: “As empresas, qualquer que seja a 

escala, refletem invariavelmente as características, os estados, estágios, conjunturas e a 

estrutura da sociedade” na qual estão inseridas. 

Roberto DaMatta (1990, apud Tanure, pag.14) apresenta o princípio de que “os 

valores culturais se exprimem em tudo que a sociedade produz, de sorte que é possível 

assumir que as empresas de um dado sistema social são – tal como ocorre com a 

música, com a literatura, com a política e com a família – expressões desta sociedade”. 

Para Maria Ester de Freitas (1999), as modernas organizações não são muito 

diferentes das sociedades onde se formam; com as quais elas mantêm uma relação 

íntima de influência e que, como uma derivada, refletem, possivelmente em menor grau, 

os valores consagrados pela sociedade, bem como suas crises e seus problemas mais 

graves. Assim, os indivíduos que fazem parte tanto de uma quanto de outra não podem 

ser vistos isoladamente, pois não há como retirar o indivíduo do campo social e da 

dinâmica das instituições ali existentes. Os laços que os indivíduos desenvolvem em 

suas relações com as organizações são mais do que simplesmente econômicos; na 
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verdade, são carregados de afetos e, portanto, também de natureza psicológica. Se esses 

laços afetivos com a empresa sempre presentes, hoje são por ela explorados com mais 

intensidade e deliberação.  

Ainda segundo Freitas (1999), a cultura organizacional desenvolvida nas 

empresas é o veículo de um imaginário que as legitima como a principal fonte 

fornecedora de identidade para os indivíduos que nelas trabalham. 

A expressão cultura organizacional não é a mais apropriada para Enriquez 

(1992), que vê a organização como um sistema que integra o cultural, o simbólico e o 

imaginário, podendo-se analisá-los a partir de sete instâncias: mítica, sócio-histórica, 

institucional, organizacional, grupal, individual e pulsional. É fato que os aspectos 

culturais, especialmente os relacionados com valores, histórias, heróis e normas, sempre 

estiveram presentes nos estudos organizacionais e no dia-a-dia das empresas de grande 

ou pequeno porte. Especificamente nas empresas de pequeno porte, devido à 

importância do papel do patrão, do chefe, da autoridade, bem como à proximidade das 

relações interpessoais, é mais difícil aprender esses elementos, mas é claro que toda 

empresa desenvolve uma referência de si própria e de um futuro almejado. 

  A cultura organizacional é entendida, em primeiro lugar, como instrumento de 

poder; em segundo, como conjunto de representações imaginárias sociais que se 

constroem e reconstroem nas relações cotidianas dentro da organização e que se 

expressam em termos de valores, normas, significados e interpretações, visando um 

sentido de direção e unidade, tornando a organização fonte de identidade e de 

reconhecimento para seus membros, de acordo com FREITAS (2006). 

 Desta forma, é através da cultura organizacional que se define e transmite o que 

é importante, qual a maneira apropriada de pensar e agir em relação aos ambientes 

interno e externo, e se informa quais condutas e comportamentos são aceitáveis, o que é 

realização pessoal, entre outros. Ao mesmo tempo, através dos elementos culturais, as 

organizações se apresentam como o lugar da excelência, das virtudes, do projeto ou 

missão a realizar. 

 Não se pode dizer que as organizações ou as empresas consigam atingir 

integralmente os objetivos que a cultura organizacional se encarrega de propor. Há, sim, 

um enorme esforço nesse sentido, porém, o maior ou menor sucesso depende das 
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respostas dos indivíduos aos aspectos da cultura, em seu conjunto. As organizações são, 

também, espaços de poder, de conflitos, de diferenças e de convivência negociada.  

Uma das funções que a cultura organizacional procura exercer é a de conseguir a 

adesão, o consentimento, ou seja, o comprometimento de indivíduos e grupos. Para 

Enriquez (1992), submetendo-se à organização, o indivíduo trabalha com prazer, como 

se o fizesse para si próprio, pois ela faz parte dele. Nesse sentido, a organização oferece 

um sistema de crenças e valores, um ideal de vida, a possibilidade concreta de realizar 

alguns desejos, uma maneira de viver relativamente coerente, e tudo isso responde às 

necessidades profundas que todo ser humano traz em si. Eis por que os indivíduos 

aceitam as restrições e os preços que lhes são cobrados, em particular o estresse, a carga 

de trabalho e a intensidade do investimento pessoal e psíquico que eles fazem para 

garantir a satisfação de serem admirados, amados e reconhecidos. Eles são cúmplices, 

presos na armadilha que lhes preparam seus próprios desejos, medos e fantasmas. E em 

boa parte desconhecem essa cumplicidade, pois esta é disfarçada pela pretensa relação 

de trocas justas, pela aceitação do jogo em que aparentemente todos ganham e pelo 

comprometimento consciente do “contrato psicológico”. 

Um ambiente organizacional marcado, por exemplo, pela ameaça, não é o mais 

propício para fazer florescer o comprometimento e a dedicação. A empresa moderna 

tem necessidade vital de utilizar métodos mais persuasivos de liderança e organização 

para tornar as pessoas que nela trabalham mais propensas a aderir aos seus objetivos.  

Em um contexto de grandes e constantes mudanças, as organizações têm maior 

facilidade para captar as mudanças sociais e mais agilidade para capitalizá-las. Elas 

respondem a essas mudanças de maneira mais rápida do que a sociedade em geral, o que 

lhes confere um grande poder de influência sobre o meio. As organizações respondem 

não só de maneira operacional e funcional, mas também de maneira simbólica, através 

de sua cultura organizacional e da veiculação de todo um imaginário. As organizações 

leem o que se passa em seu ambiente e reelaboram respostas que sirvam a seus 

objetivos. As organizações são espaços de comportamentos controlados, ou seja, é de 

sua natureza controlar e direcionar a ação (FREITAS, 2006 – pag. 55). 

Enriquez (1992) vê a organização como um sistema que é, ao mesmo tempo, 

cultural, simbólico e imaginário. As organizações procuram traduzir uma realidade 
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como se a vida social fosse reduzida ao que foi definido pelos seus fundadores ou aquilo 

que se passa dentro de seus limites. O conjunto de normas, regras, valores e mitos 

produzidos na vivência organizacional assumem o caráter de realidade, mesmo para as 

outras esferas externas à organização, ditando o comportamento e contaminando o 

pensamento e as atitudes. 

Benefícios estratégicos como prêmios de férias, assistência médica aos 

funcionários, entre outros, são formas de estreitar as relações familiares das práticas 

organizacionais. O empregado e sua família realizam uma aliança implícita com a 

organização, tornando os laços afetivos mais estreitos. A empresa passa a idéia de que a  

contrapartida vai sempre valer à pena, e a carga extra de trabalho e stress será aliviada 

pela perspectiva de uma vida paradisíaca por alguns dias. Se o indivíduo decidir romper 

esse laço com a empresa (demitindo-se), poderá gerar uma crise na sua vida pessoal. 

Para Enriquez (1992) a empresa passa a idéia de que seu ambiente é o lugar onde 

o trabalho, a convivência e os laços “fraternos” se complementam de forma prazerosa. 

Uma aventura a ser compartilhada por todos os “colaboradores” e companheiros. Os 

cuidados com o corpo, com a mente, com o espírito, com a família-nuclear (que pode 

incluir creches, recreação e educação dos filhos, além de férias familiares) não são 

irrelevantes na solidificação desta “família adotiva”. É preciso mobilizar as energias 

físicas, mentais e afetivas numa visão atraente da empresa. Não há espaço para os 

indiferentes, por melhores que sejam como profissionais. Os rituais existem para serem 

cumpridos e vividos com emoção, no espaço da empresa-sociabilidade. 

2.2.2 A administração da organização: entre a tradição e a renovação 

A administração refere-se a uma série de atividades integradas e 

interdependentes, destinadas a permitir que certa combinação de meios (financeiros, 

humanos, materiais, entre outros) possa gerar uma produção de bens e serviços 

economicamente e socialmente úteis e, se possível, para a empresa, com finalidade 

lucrativa, rentável. Esta é a tarefa geralmente confiada a pessoas que são investidas da 

responsabilidade de assegurar a boa direção das instituições produtivas de bens ou 

serviços, quer estes últimos sejam privados, públicos ou de economia mista (AKTOUF, 

1996). 
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Os principais pilares que apoiam o pensamento administrativo dominante e 

clássico são: a disciplina, a ordem, a obediência, a hierarquia, as diferenças de status, a 

separação dos papéis de concepção e de realização, o individualismo, apesar da 

convergência dos objetivos, a desconfiança em relação ao assalariado, apenas um fator 

(mais ou menos refratário) de produção, a crença em uma administração científica 

baseada em ferramentas sofisticadas e a crença nas virtudes e a possibilidade de um 

crescimento indefinido. 

Na administração tradicional, ainda se percebe a predominância da gestão com 

visão autocrática e não participativa das decisões, informações, resultados e recursos 

próprios da empresa. É esta visão hierarquizada que triunfa na Teoria X de Douglas 

MacGregor (1960), em que o empregado é visto como indigno de confiança, sem 

capacidade intelectual e incapaz de participar eficazmente. 

 Na busca por uma administração renovada e partindo de experimentações e das 

diferentes formas de administrar, Henry Mintzberg (1989) mostra uma via que parece 

mais propícia para tal feito – a capacidade de “ler” situações, de efetuar sínteses, 

combinações, associações, a fim de compreender o que se passa no contexto e de 

desencadear um processo de reações adaptadas, inteligentes (Morgan, 1989). É o que 

significa cumprir, simultaneamente, a dezena de papéis informacionais, decisórios e 

interpessoais que Mintzberg destaca em sua obra. 

 Quanto mais o mundo se acelera, quanto mais o planeta se torna uma aldeia 

global, mais a vida organizacional se torna complexa. A empresa deve aprender a se 

desenvolver segundo várias lógicas e não mais segundo uma via única. O gestor, por 

sua vez, deve buscar uma competência primordial, que é a capacidade de gerar um 

clima e condições que suscitem adesão e mobilização, junto a todos. 

2.3 O papel da liderança e o processo decisório na MPE  

Segundo John Kotter (1990), liderança diz respeito ao gerenciamento da 

mudança. Os líderes estabelecem direções por meio do desenvolvimento de uma visão 

do futuro e, depois, engajam as pessoas, comunicando-lhes essa visão e inspirando-as a 

superar os obstáculos. 

Para Robbins (2011), liderança é definida como a capacidade de influenciar um 

conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos. A origem dessa influência pode ser 
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formal, como a que é conferida por um cargo de direção em uma organização. No 

entanto, nem todos os líderes são administradores, nem todos os administradores são 

líderes. O fato de uma organização conferir a seus gestores autoridade formal não lhes 

garante uma capacidade de liderança eficaz. Uma liderança não sancionada – aquela 

capacidade de influenciar os outros que emerge fora da estrutura formal da organização 

– pode ser tão importante quanto a influência formal. 

No mundo dinâmico de hoje, as organizações necessitam de líderes que 

desafiem o status quo, criem visões de futuro e sejam capazes de inspirar os membros 

da organização a querer realizar essas visões. No entanto, também precisam de gestores 

capazes de elaborar planos detalhados, de criar estruturas organizacionais eficientes e 

gerenciar as operações do dia a dia. 

Desde meados do século XX, diversas teorias sobre liderança têm surgido na 

tentativa de auxiliar a compreensão dos fatores inerentes a esse processo. Entre as 

teorias mais conhecidas destacam-se, de acordo com Robbins (2011): 

a) Teorias dos traços de liderança: são teorias que buscam identificar as 

qualidades e características pessoais que diferenciam líderes de não líderes.  

b) Teorias comportamentais: enquanto as teorias dos traços de liderança 

forneceram uma base para selecionar a pessoa certa para exercer a função de liderança, 

as teorias comportamentais sugeriam que é possível treinar pessoas para serem líderes. 

Neste sentido, duas dimensões se destacaram e passaram a ser chamadas de estrutura de 

iniciação e estrutura de consideração. A estrutura de iniciação refere-se ao grau em que 

um líder é capaz de definir e estruturar o próprio papel e o dos funcionários na busca do 

alcance dos objetivos. Já a consideração é o grau em que uma pessoa é capaz de manter 

relacionamentos de trabalho caracterizados por confiança mútua, respeito às ideias dos 

funcionários e cuidado com seus sentimentos. Neste caso destacam-se os denominados 

estilos de liderança, segundo Robbins (2011). 

c) Teorias contingenciais (situacionais): estilos de liderança e situações 

específicas têm uma estreita relação. Quatro abordagens identificam essas situações, a 

saber: 

� Modelo de contingência de Fiedler – sustenta que os grupos eficazes 

dependem da adequação entre o estilo do líder na interação com os 
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subordinados e o grau de controle e influência que a situação lhe 

proporciona. 

� Liderança situacional de Hersey e Blanchard – todas as variáveis situacionais 

(líder, liderados, superiores, colegas, organização, exigências do cargo) são 

importantes e a ênfase recai sobre o comportamento do líder em relação aos 

subordinados. Hersey e Blanchard apud Sanford (1986) consideram os 

liderados como fatores cruciais de qualquer processo de liderança porque, 

além de individualmente aceitarem ou rejeitarem o líder, como grupo, 

determinam o poder pessoal que o líder possa ter. 

 

 A liderança situacional baseia-se numa inter-relação entre: 1) a quantidade de 

orientação e direção (comportamento e tarefa) que o líder oferece; 2) a quantidade de 

apoio sócio-emocional (comportamento de relacionamento) dado pelo líder e 3) o nível 

de prontidão (maturidade) dos subordinados no desempenho de uma tarefa, função ou 

objetivo específico. 

 

• Teoria do caminho-meta de House – sustenta que é função do líder ajudar os 

subordinados no alcance de suas metas, fornecendo orientação e apoio 

necessários para assegurar que tais metas sejam compatíveis com os objetivos 

da organização. 

• Teoria de participação e liderança de Vroom e Yetton – oferece uma sequência 

de regras que devem ser seguidas para a determinação da forma e do volume 

de participação dos liderados no processo decisório de acordo com diferentes 

situações. 

• Teoria de troca entre líder e liderados (LMX) – indica que os líderes criam 

grupos “de dentro” e “de fora”, e os liderados do grupo “de dentro” recebem 

avaliações de desempenho melhores, apresentam rotatividade menor e maior 

satisfação com o trabalho. 

Relacionados às teorias comportamentais da liderança, os estilos de liderança se 

destacam. Entre eles, a liderança carismática e liderança transformacional apresentam 
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uma coisa em comum – elas veem os líderes como indivíduos que inspiram seus 

seguidores por meio de palavras, ideias e comportamentos.  

Segundo o sociólogo Max Weber (2000, p.581) a liderança carismática é: 

“uma certa qualidade da personalidade de um indivíduo, através do qual ele 
se distingue das pessoas comuns e que o faz ser tratado como se fosse dotado 
de poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanas ou pelo menos 
particularmente excepcionais. Essas qualidades não estão acessíveis às 
pessoas comuns, sendo vistas como se fossem  de origem divina e, com 
base nelas, os indivíduos em questão são tratados como  líderes”. 

 

A liderança transformacional inspira seus liderados a transcender os próprios 

interesses pelo bem da organização ou do grupo, sendo capazes de causar um profundo 

impacto em seus liderados. Costumam ser mais eficazes porque são mais criativos, e 

também motivam seus seguidores a serem assim. Nas empresas com lideres 

transformacionais, há maior descentralização, os gerentes são mais propensos a assumir 

riscos e os planos de recompensa são associados a resultados de longo prazo, tudo para 

facilitar o envolvimento e empreendedorismo dos trabalhadores (BASS, 1997). 

No que se refere à psicologia social das organizações, Katz & Kahn (1970) 

chamam a atenção para problemas de liderança como sendo atos diferenciais de 

influência; diferenciais no mesmo sentido de que certos indivíduos contribuem mais do 

que outros para o resultado do processo social. Dentro do arcabouço organizacional, o 

exercício de autoridade contribui fortemente para o processo de influência. Não 

obstante, permanece o fato de que os indivíduos nas mesmas posições de autoridade 

diferem no incremento de poder que exercem. Com efeito, assevera-se que a essência da 

liderança consiste da expansão de influência para outras bases, tais como perícia e 

apreciação pessoal. A liderança é mais efetiva quando se baseia nestes modos de 

influência, bem como em forças organizacionais de legitimação e do estoque de 

recompensas e punições a elas associado. 

Como outros fenômenos de organização, a liderança pode ser vista tanto ao nível 

sistêmico como ao nível interpessoal. Em termos sistêmicos, faz-se a distinção de três 

categorias de atos de liderança: os que envolvem alterações na estrutura organizacional; 

os que envolvem menores extensões ou interpolações de estrutura para ajustamento a 

determinados casos; e os que meramente envolvem a aplicação mecânica das 

providências estruturais existentes (KATZ & KAHN, 1970). 
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Já o processo decisório nas empresas pode ser discutido sob várias perspectivas, 

entre elas, o jogo de transferências que ocorre de maneira geral nas empresas. São dois 

os fenômenos: a transferência para cima feita pelos liderados e a transferência feita para 

baixo feita pelos líderes.  

O cenário brasileiro está estruturado em quatro grandes subsistemas: o 

institucional, o pessoal, o dos líderes e o dos liderados (Tanure & Prates, 1996, pag. 28). 

Admitida essa estrutura, como operam, no dia a dia, esses quatro espaços nos processos 

de decisão? Surgem aí algumas possibilidades de relações, de convivência entre o 

indivíduo e a pessoa, e de líderes e liderados. 

O primeiro caso se dá quando critérios impessoais começam a dominar 

processos tratados de forma familiar, como o exemplo da profissionalização da empresa 

familiar. O segundo se dá quando os critérios pessoais (de relações entre pessoas) se 

sobrepõem a critérios formais e regulamentados. Este fenômeno pode ser chamado de 

familiarização ou tribalização (TANURE, 1996). 

O englobamento entre os conjuntos de líderes e liderados também pode ocorrer 

nos dois sentidos. Quando todos são líderes, há um processo de horizontalização e, 

quando todos são liderados, ocorre a verticalização. Ou, segundo o conceito de Hofstede 

(1987), atinge-se um estágio avançado de igualdade, ou um estágio de grande distância 

do poder. 

Dessa forma, se podem ter configurações variadas, desde o predomínio e 

hegemonia de uma dessas categorias, como a simples convivência entre elas. Nesse 

ponto, ressalta-se que, mais do que a estrutura cultural, é, fundamentalmente, o seu 

processo de funcionamento que define o sistema de ação cultural brasileiro. São as 

estratégias de articulação dos elementos desta estrutura cultural que sustentam a 

operacionalização do sistema, garantindo as suas ações. Essas estratégias podem ser 

consideradas como invenções sociais, isto é, construídas pelo conjunto social, mas, 

também, subordinadas a elas, visto numa perspectiva de curto prazo. 

Além de transferirem a responsabilidade para instâncias superiores, essa 

estrutura cultural revela a dependência criada pelo paternalismo, uma combinação da 

concentração de poder e do personalismo, bem como pela postura de espectador por 

parte dos subordinados. Isto é absorvido pelos líderes e pode ser percebido por estes em 
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relação aos liderados como descompromisso e insegurança para assumir 

responsabilidades, refletindo na necessidade de se manter um controle mais rígido sobre 

o desempenho do liderado. Por outro lado, este tipo de relação paternalista envaidece o 

líder, pois o faz sentir-se poderoso e indispensável. Neste sentido, cria-se um círculo 

vicioso em que os liderados se mostram sempre inexperientes nas tomadas de decisão e 

os líderes concentram decisões de caráter mais operacional. O que se observa, 

empiricamente nas empresas de pequeno porte no Brasil, é que esta transferência de 

responsabilidade de decisões ocorre em todos os níveis, inclusive no nível dos 

dirigentes das empresas (TANURE, 1996). 

No Brasil, o líder oferece a proteção e o liderado assume deveres morais para 

com o líder. Nas crises e épocas de dispensas, o drama que assola a empresa é muito 

maior, seja para os dirigentes, seja para os empregados, pois o rompimento das relações 

líder/liderado significa, inclusive, uma derrota moral para o chefe. Principalmente se o 

traço da lealdade pessoal for significativo nesta relação líder/liderado (SEBRAE, 2006). 

Na empresa brasileira é comum o líder destacar-se como uma figura mítica. O 

acionista ou o administrador principal exerce, na maioria das vezes, um direcionamento 

forte, em que a consulta a outras áreas de poder é baixa ou simbólica, passando, muitas 

vezes, a empresa a ser reconhecida na figura de seu principal dirigente, fundindo-se em 

sua imagem e semelhança. Surgem, também, aí os mitos da empresa. 

Na relação líder/liderado, a atitude dos liderados brasileiros não impõe uma 

barreira à extensão da autoridade de seus chefes. Existe uma alta aceitação da 

desigualdade de poder e o reconhecimento de que os detentores do poder têm o direito 

de usufruir seu privilégio segundo Tanure e Prates (1996). 

No Brasil, os líderes de equipes precisam exercitar-se para não caírem na 

armadilha cultural de se portarem para baixo de forma autoritária, assim como veem seu 

próprio líder, exigindo de seu liderado o comportamento leal e de evitação do conflito. 

Se a postura é paternalista, esta cultura será transmitida em todos os níveis da estrutura 

organizacional. Na maioria das vezes, é isto que se percebe na prática organizacional, 

apesar de, no discurso não funcionar desta forma. 

As novas organizações do trabalho têm demandado diferentes estruturas, com 

controles mais sutis sobre os empregados. O que antes era visível e claro nas relações 
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verticalizadas de autoridade deu lugar à ênfase nos grupos, equipes e comitês formados 

por membros do mesmo nível, ou seja, mais horizontais. O poder funcional manifestado 

pelas ordens através das linhas hierárquicas é cada vez mais substituído pelo poder 

institucional, expresso na adesão à missão da empresa e na responsabilidade introjetada 

pelo sujeito. A aspereza da autoridade hierárquica se dilui na suavidade do controle que 

cada um toma para si (TANURE & PRATES, 1996, pag.94). 

Para Maria Ester de Freitas (1999), a sutileza do controle se reflete também na 

disseminação da crença de que todos podem ser heróis. Conclamando cada um de seus 

membros a encarar sua vida como um capital a dar retorno, um projeto a realizar, ou, 

ainda, a ser o empreendedor de sua própria vida, a organização moderna tenta criar um 

vínculo baseado na cumplicidade e na perfeita convergência de interesses entre o 

indivíduo e a organização, especialmente quando ela se apresenta como o único lugar 

onde se pode realizar tal conquista. 

Talvez o maior dilema organizacional de nosso tipo de estrutura de burocracia 

seja o conflito entre as expectativas democráticas das pessoas e sua participação real na 

tomada de decisão. Conquanto a grande maioria das decisões deva ser tomada por 

líderes, seus seguidores podem participar psicologicamente do processo se puderem 

partilhar das informações sobre a decisão. A necessidade de tal envolvimento tem sido 

estimulada pelo ensino democrático no lar e na escola e reforçada pelos valores da 

cultura. Cada vez mais o nível de expectativa tem sido elevado, de modo que as pessoas 

em todas as organizações, desde o clube recreativo local até o Estado-nação, desejam 

sentir um certo relacionamento com a formulação de política que afeta suas vidas 

(KATZ & KAHN, 1970, p.525). 

Em outras palavras, as relações que antes se baseavam na obediência se 

transformam em relações baseadas na confiança à organização e no desejo de 

reconhecimento nutrido pelo sujeito.  

Segundo Bazerman (1995), a pesquisa sobre os comportamentos envolvidos na 

tomada de decisão se desenvolveu consideravelmente nos últimos vinte e cinco anos e 

agora fornece considerável percepção ao comportamento gerencial sobre esses 

processos. 
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O fato do ser humano não possuir um “manual de operação” para sua mente 

pode não parecer importante. Porém, na verdade, o ainda relativo conhecimento sobre o 

funcionamento da vida mental, em especial sobre o processo de tomada de decisão, tem 

conseqüências profundas. Stanovich e West (2000) fazem distinção entre dois sistemas 

do funcionamento cognitivo. O primeiro sistema refere-se ao sistema intuitivo, que 

normalmente é rápido, automático, sem esforço, implícito e emocional. Toma-se a 

maioria das decisões na vida usando o pensamento no sistema um. Já o sistema dois 

refere-se ao raciocínio mais lento, consciente, esforçado, explícito e lógico 

(KAHNEMAN, 2003). 

Na maioria das situações, o pensamento no sistema um é suficiente, 

principalmente para as decisões mais simples; não seria prático, por exemplo, raciocinar 

logicamente em cada escolha que se faz no dia a dia. Mas a lógica do sistema dois 

deverá influenciar preferencialmente as decisões mais importantes. Quanto mais 

ocupadas e mais apressadas as pessoas estiverem, mais coisas elas têm em sua mente, e 

maior a probabilidade de que utilizem o pensamento no sistema um. De fato, o ritmo 

frenético da vida gerencial sugere que os executivos normalmente contam com o 

pensamento no sistema um (CHUGH, 2004). Embora um processo completo no sistema 

dois não seja exigido para cada decisão gerencial, uma meta importante para os gerentes 

deverá ser identificar situações em que deverão passar do pensamento mais 

simplificador do sistema um para o sistema dois, mais lógico. 

Um conceito bastante discutido no âmbito da tomada de decisão gerencial é o de 

racionalidade. Este termo refere-se ao processo de tomada de decisão que se espera que 

leve ao resultado ideal, dada uma avaliação, a mais precisa possível, dos valores e 

preferências de risco do tomador de decisões. O modelo racional é baseado em um 

conjunto de premissas que determinam como uma decisão deve ser tomada, ao invés de 

descrever como uma decisão é tomada.  

Conforme afirma Bazerman (1995), pesquisas revelam que as pessoas contam 

com diversas estratégias simplificadoras, ou regras práticas, ao tomar decisões. Essas 

estratégias simplificadoras são denominadas heurísticas – que servem como 

mecanismos para enfrentar o ambiente complexo em torno das decisões. 

 Para a heurística, os indivíduos desenvolvem regras práticas, ou heurísticas, para 

reduzir as demandas de processamento de informação do processo decisório. Isto 
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oferece aos administradores formas eficientes de lidar com problemas complexos, pois 

as heurísticas produzem boas decisões em uma proporção significativa do tempo. 

Porém, as heurísticas também podem levar os administradores a fazerem julgamentos 

sistematicamente enviesados. Os vieses acontecem quando um indivíduo indevidamente 

aplica uma heurística quando toma uma decisão (BAZERMAN, 1995). 

 Heurísticas, ou regras práticas, são as ferramentas cognitivas usadas para 

simplificar a tomada de decisões. A lógica da heurística é que, na média, qualquer perda 

na qualidade da decisão será contrabalançada pelo tempo poupado. E, de fato, tais 

atalhos levam com muito mais freqüência a decisões adequadas do que às ruins. 

 Preocupações com justiça e ética são fundamentais para um completo 

entendimento da tomada de decisões. Usa-se o termo ética limitada para fazer referência 

aos processos psicológicos que levam as pessoas a tomarem parte em comportamentos 

eticamente questionáveis, que são incoerentes com sua própria ética preferida. A ética 

limitada entra em ação quando um executivo toma uma decisão que não apenas 

prejudica outros, mas que é, também, incoerente com suas crenças e preferências 

conscientes. Os gerentes desenvolvem cognições protetoras que os levam a tomar parte 

de comportamentos que eles condenariam com mais reflexão ou conscientização 

(BAZERMAN, 1995). 

2.4 Os valores percebidos pela organização e seus reflexos no estilo de liderança 
das MPE’s 

 Neste capítulo se discutirá como os valores percebidos pela organização 
influenciam nos seus estilos de liderança. 

2.4.1 Valores pessoais 

Etimologicamente, a palavra valor provém do latim valere, que significa “o que 

tem valor, que tem importância” (HOLANDA, 2004). É algo considerado importante 

pelo indivíduo e que, portanto, influencia o seu comportamento. 

Schwartz e Bilsky (1987) definem valores como princípios ou crenças, sobre 

comportamentos ou estados de existência, que transcendem situações específicas, que 

guiam a seleção ou avaliação de comportamentos ou eventos e que são ordenados por 

sua importância. Os valores guiam as atitudes e o comportamento das pessoas e eles 

podem estar relacionados a focos específicos da vida do indivíduo, formando estruturas 
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inter-relacionadas. As pessoas apresentam uma estrutura de valores que guia a sua vida 

de maneira geral. Essa estrutura é ampla e inclusiva, mas, para focos específicos como o 

trabalho, as pessoas apresentam uma estrutura de valores específica que está relacionada 

com aquela estrutura mais abrangente (SAGIE & ELIZUR, 1996) 

Os valores são “representações cognitivas de três tipos de necessidades humanas 

universais: necessidades biológicas do organismo, necessidade de interação social para 

a regulação das relações interpessoais e necessidades sócio institucionais, que visam o 

bem-estar e sobrevivência do grupo” (SCHWARTZ e BILSKY, 1987, p. 551).  

 Valor é uma crença básica sobre o que se pode ou não fazer, sobre o que é ou 

não importante. Os valores constituem crenças e atitudes que ajudam a determinar o 

comportamento individual. As organizações priorizam determinados valores (as pessoas 

são o ativo mais importante ou o cliente tem sempre razão) que funcionam como 

padrões orientadores do comportamento das pessoas. Na verdade, os valores definidos 

por uma organização muitas vezes podem diferir daquilo que os seus dirigentes 

acreditam ou valorizam no seu cotidiano. É o caso da afirmação de que as pessoas estão 

em primeiro lugar na organização, enquanto os dirigentes insistem em horários rígidos e 

enxugamentos à custa do corte de pessoas, o que mostra claramente como os valores 

organizacionais são praticados na realidade (ROKEACH, 1973).  

A maneira como as estruturas de valores se relacionam permanece uma questão  

aberta. Entretanto, relativamente aos valores laborais, podem-se ressaltar alguns 

esforços na direção de uma integração. Elizur e Sagie (1999) afirmam que analisar os 

valores pessoais em um arcabouço que considera, simultaneamente, os valores gerais e 

os valores laborais, pode ajudar a clarificar sua importância para o bem-estar pessoal. 

Os valores laborais são definidos como princípios ou crenças sobre metas ou 

recompensas desejáveis, hierarquicamente organizadas, que as pessoas buscam por 

meio do trabalho e que guiam as suas avaliações sobre os resultados e contexto do 

trabalho, bem como o seu comportamento no trabalho e a escolha de alternativas de 

trabalho (PORTO & TAMAYO, 2003, p.146). 

Schwartz (1992), após revisão da estrutura inicialmente proposta por Schwartz e 

Bilsky (1987, 1990), propôs uma tipologia universal de valores baseada na literatura 

sobre as necessidades básicas dos indivíduos. Os tipos motivacionais por eles propostos 
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foram: universalismo, benevolência, conformidade, tradição, segurança, poder, 

realização, hedonismo e estimulação. Este modelo teórico de Schwartz (1992) também 

prevê uma estrutura dinâmica entre os tipos motivacionais de forma que as pessoas 

tendam a apresentar alta prioridade para tipos motivacionais mutuamente compatíveis e 

baixa prioridade para tipos motivacionais conflitivos. Portanto, prioridade dada aos 

tipos motivacionais não se estabelece de forma aleatória, mas de forma coerente com os 

domínios motivacionais. 

2.4.2 Valores organizacionais 

Uma organização não é constituída por partes físicas, mas por estruturas de 

eventos, de interações e de atividades por ela executadas (Allport, 1962; Schein, 1965). 

Segundo Katz & Kahn (1978), os principais componentes de uma organização são seus 

papéis, suas normas e seus valores. Esses três elementos definem e orientam o 

funcionamento da empresa. Os papéis definem e prescrevem formas de comportamento 

associado a determinadas tarefas; as normas são expectativas transformadas em 

exigências; os valores “são as justificações e aspirações ideológicas mais generalizadas” 

(Katz & Kahn, 1978). Os papéis diferenciam as funções e os cargos exervidos pelos 

indivíduos; as normas e os valores são elementos integradores, no sentido de serem 

compartilhados por todos ou por boa parte dos membros de uma organização. 

Apesar do papel determinante que têm em uma organização, os valores têm sido 

objeto de pouca pesquisa empírica. Nos tratados sobre as organizações, quando se 

aborda o tema, o conteúdo é quase sempre limitado aos valores individuais (Dunnette & 

Hough, 1991), com referências secundárias aos valores dos gerentes e ao seu impacto 

sobre o clima e a cultura organizacional (Hesketh & Costa, 1986), praticamente sem 

qualquer referência aos valores da empresa e à percepção que os seus membros têm 

deles. Na prática, porém, quase todo empregado é capaz de detectar diferenças nos 

valores que dominam em determinadas organizações e que determinam o seu clima e a 

sua cultura organizacional. 

Uma empresa pode ser descrita como norteada por valores referentes aos 

aspectos técnico e tecnológico, ao passo que outra, percebida como enfatizando o 

extremo oposto, ou seja, centrando suas preocupações principalmente no bem-estar dos 

indivíduos que a compõem. Essa percepção dos valores de uma organização, facilmente 



 

 46

identificada no discurso cotidiano dos empregados, não tem sido objeto de estudo 

sistemático. Tal negligência pode ser explicada pela falta de instrumentos de medida 

adequados para avaliar a percepção dos valores organizacionais (KATZ & KAHN, 

1978). 

 Alguns aspectos da cultura organizacional são percebidos mais facilmente, 

enquanto outros são menos visíveis e de difícil percepção. A cultura organizacional 

mostra aspectos formais e facilmente perceptíveis, como as políticas e diretrizes, 

métodos e procedimentos, objetivos, estrutura organizacional e a tecnologia adotada. 

Contudo, oculta alguns aspectos informais, como as percepções, sentimentos, atitudes, 

valores, interações informais, normas grupais, entre outros. Os aspectos ocultos da 

cultura organizacional são os mais difíceis de se compreender e de se interpretar, como 

também de mudar ou sofrer transformações. A metáfora do iceberg é pertinente à 

análise dos fatores visíveis e invisíveis da cultura organizacional, conforme pode ser 

visto na Figura 1. 

Figura 1 – O iceberg da cultura organizacional 

 

Fonte: Kotler (1998) 

 No passado, as organizações eram conhecidas por seus prédios e edifícios. 

Atualmente, são conhecidas por sua cultura corporativa. A cultura é a maneira pela qual 

cada organização aprendeu a lidar com o seu ambiente e com seus parceiros – 

funcionários, clientes, fornecedores, acionistas, investidores, entre outros. É uma 



 

 47

complexa mistura de pressuposições, crenças, valores, comportamentos, histórias, 

mitos, metáforas e outras ideias que, juntas, representam a maneira particular de uma 

organização funcionar. 

Assim, valores organizacionais podem ser definidos como princípios ou crenças, 

organizados hierarquicamente, relativos a tipos de estrutura ou a modelos de 

comportamentos desejáveis que orientam a vida da empresa e estão a serviço de 

interesses individuais, coletivos ou mistos. São os princípios que orientam a vida das 

organizações. Vários elementos devem ser enfatizados (ROKEACH, 1973): 

 

          1– O aspecto cognitivo - constitui um elemento no tocante aos valores 

organizacionais, entre eles (ROKEACH, 1973): básico, já que valores são crenças 

existentes na empresa, isto é, formas de se conhecer a realidade organizacional e 

respostas prontas e privilegiadas a problemas organizacionais. Essas crenças podem ser 

relacionadas a diversas dimensões da vida organizacional, como a produção, a 

qualidade, as interações interpessoais, o respeito à autoridade gerencial, a obediência às 

normas, entre outros. São crenças valorizadas, enfatizadas na vida organizacional. Nem 

toda crença constitui um valor; somente aquelas que são enfatizadas. Obviamente, as 

crenças que estabelecem os valores estão em interação entre si e com outras crenças, de 

forma a compor um sistema de valores complexo e organizado hierarquicamente. 

         2– O aspecto motivacional – a raiz dos valores organizacionais é motivacional; 

eles expressam interesses e desejos de alguém. Esse alguém pode ser um indivíduo, o 

dono, o fundador, um gerente ou alguma pessoa influente na empresa; pode ser também 

um grupo, um conjunto dos membros da empresa; podem, ainda, expressar interesses 

tanto do indivíduo quanto da coletividade. Assim, os valores organizacionais 

representam metas mais ou menos conscientes da empresa (TAMAYO e SCHWARTZ, 

1993). 

         3– A função dos valores – os valores têm como função orientar a vida da empresa, 

guiar o comportamento dos seus membros. São determinantes da rotina diária na 

organização, já que orientam a vida das pessoas e delimitam sua forma de pensar, de 

agir e de sentir. Não apenas o comportamento do indivíduo é influenciado pelos valores, 

mas também o julgamento que ele faz do comportamento dos demais, pertinente ao 

sistema organizacional. Dessa forma, os valores têm a função de “vincular as pessoas, 
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de modo que elas permaneçam dentro do sistema e executem as funções que lhes foram 

atribuídas” (KATZ e KAHN, 1978). Os valores podem ser considerados como um 

projeto para a empresa e um esforço para atingir as metas por ela fixadas. As normas da 

organização estão enraizadas nos valores e podem ser consideradas como 

operacionalização dos valores organizacionais. Os valores estão além das próprias 

normas e constituem uma espécie de ideologia. 

 De acordo com Katz e Kahn (1978, pag. 527): 

as normas definem explicitamente as formas de comportamento esperadas 
dos membros de uma organização e os valores proporcionam uma 
justificativa mais elaborada e generalizada, tanto para o comportamento 
apropriado, como para as atividades de funções do sistema. 

 Ainda de acordo com estes autores (pag.527), “a ordenação hierárquica de 

valores pressupõe que a organização não se relaciona com o mundo físico e social como 

um observador que assiste a um espetáculo, mas como ator que participa, que toma 

partido, que se envolve nele”. 

          4– A hierarquização dos valores – Para Rokeach (1968-69), um sistema de 

valores é nada mais do que uma disposição hierárquica de valores, uma classificação 

ordenada de valores ao longo de um continuum de importância. Os valores 

organizacionais implicam necessariamente preferência, distinção entre o importante e o 

secundário, entre o que tem valor e o que não tem. A ideia de graus de valor, de uma 

escala de valores ao longo de um continuum de importância, encontra a sua base na 

relação dos valores com o tempo, elemento fundamental para o seu desenvolvimento, 

com a missão e os objetivos da empresa, cuja especificidade e importância 

organizacional impõem uma ordem de primazia, e com o esforço realizado pela empresa 

e pelos seus membros para a obtenção das metas propostas. 

          5– Os tipos de valores – segundo Rokeach (1973), existem duas categorias de 

valores individuais, o terminais e os instrumentais. Tal distinção pode ser aplicada 

também aos valores organizacionais: os valores terminais expressam as metas relativas 

a tipos de estrutura (hierarquia organizacional, igualdade, democracia e produtividade): 

os valores instrumentais referem-se às metas relativas a modelos desejáveis de 

comportamento organizacional (pontualidade, respeito aos colegas e assiduidade ao 

trabalho). 
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          A fonte dos valores organizacionais pode estar nas exigências da organização e 

dos indivíduos que a compõem. Essas exigências compreendem desde as necessidades 

biológicas dos indivíduos até aquelas referentes à sobrevivência e ao bem-estar da 

própria organização. A organização e os seus membros têm de reconhecer tais 

necessidades e, para satisfazê-las, precisam planejar, criar ou aprender respostas 

apropriadas. Dessa forma, tanto a organização quanto os seus membros passam a 

representar conscientemente essas necessidades como valores ou metas a serem 

atingidas. 

 Os valores organizacionais decorrem de certas pressuposições básicas – como 

pressuposições sobre a natureza humana – que funcionam como o núcleo da cultura 

organizacional. Essas presunções provocam uma forte tendência à conformidade nas 

pessoas e funcionam como princípios políticos de consistência que dão direção, 

integridade e autodisciplina entre as pessoas (ROCKEACH, 1968-69).  

 Para Hunt (1991) existem cinco tipos de pressuposições que modelam os valores 

organizacionais que, por sua vez, modelam os comportamentos individuais por meio de 

políticas e regras, tais como: 

 1–Relacionamento da organização com seu ambiente – a maneira como os 

dirigentes visualizam esse relacionamento como sendo de dominação, submissão, 

harmonização ou busca de um nicho apropriado. 

 2–Natureza da realidade, confiança, tempo e espaço – através das regras 

linguísticas e comportamentais que definem o que é real ou não, o que é factual ou 

ideal, o que é confiável ou não, o que é linear ou cíclico e o que é limitado ou 

indefinido. 

 3– Natureza humana – o significado do ser humano, se a natureza humana é boa, 

má ou neutra. 

 4–Natureza da atividade humana – quais as coisas corretas para o ser humano 

fazer; se o ser humano é ativo ou passivo, se se autodesenvolve ou deve ser ativado 

externamente e qual deve ser a natureza do seu trabalho. 

 5-Natureza dos relacionamentos humanos – como as pessoas devem se 

relacionar umas com as outras, como distribuir o poder e afeto. Se as relações humanas 
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devem ser cooperativas ou competitivas, individualistas ou gregárias, com base na 

autoridade hierárquica ou do conhecimento. 

       De acordo com Tamayo e Gondim (1996), os valores organizacionais não devem 

ser confundidos com os valores pessoais dos membros da organização, nem com os que 

eles gostariam que existissem na empresa. Por valores organizacionais entendem-se os 

que são percebidos pelos empregados como efetivamente característicos da organização. 

Trata-se, portanto, de princípios e crenças que, segundo os membros da organização, 

orientam o seu funcionamento e a sua vida. 

          Expressa uma dimensão fundamental da cultura organizacional tal como ela é 

vivenciada por seus membros. Às vezes, esses dois tipos de valores podem coincidir 

parcialmente, mas com frequência são diferentes e até conflituosos. 

         Pesquisas (Schwartz, 1992 e 1994; Tamayo e Schwartz, 1993) revelaram que os 

valores humanos, em geral, apresentam estrutura baseada nas metas perseguidas pelos 

indivíduos. A multiplicidade de valores existentes nas diversas culturas humanas 

agrupa-se em torno de 10 motivações básicas. Na área organizacional não há ainda 

pesquisa visando descobrir a estrutura definitiva dos valores organizacionais, mas pode-

se postular que a multiplicidade de valores existentes nas diversas organizações se 

estrutura em poucas motivações ou interesses básicos dos sistemas sociais. 

        A estrutura axiológica (estudo ou teoria dos valores) de uma empresa pode ser 

descrita como sistema relativamente estável de valores que determina e sustenta o clima 

e a cultura organizacionais. A estrutura axiológica, portanto, especifica a natureza das 

crenças e dos princípios que dominam na organização e o seu tipo de motivação 

característico. A percepção da estrutura axiológica pelos empregados é um elemento 

cognitivo que lhes permite criar uma representação mental da organização, um modelo 

interno da empresa que guia o seu comportamento organizacional e a sua forma de 

pensar e a partir do qual podem formar inferências e elaborar explicações da rotina 

organizacional e da própria filosofia gerencial. 

       Uma das funções dos valores compartilhados entre os membros da empresa é a de  

criar modelos mentais semelhantes relativos ao funcionamento e à missão da 

organização. A importância deste ponto não pode ser negligenciada. Modelos mentais 

diferentes provocam percepções diferentes da empresa, do comportamento 
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organizacional e das tarefas a serem executadas. O fato de um supervisor fornecer 

feedback a um empregado, pode ser diferentemente interpretado por este último, em 

função da divergência nos valores compartilhados entre os dois, por vias não previstas 

nem desejadas pelo supervisor. Isso ocorre porque cada um deles teria um modelo 

mental diferente sobre o  funcionamento, a missão da organização e sobre a própria 

tarefa a ser executada. As formas de pensar, de refletir, de solucionar problemas, de 

comunicar-se com os colegas e com os gerentes, de analisar as expectativas próprias e 

as dos outros são fenômenos influenciados pelos valores compartilhados na 

organização. 

Para Tanure (1996), os traços culturais que moldam a cultura brasileira 

determinam o sistema de gestão das empresas, definem a estratégia do negócio e o 

processo de seu estabelecimento. Neste caso, verifica-se o impacto dos seguintes traços: 

concentração do poder, personalismo, postura de espectador, formalismo e flexibilidade. 

A concentração de poder coloca nas mãos de uma pessoa ou grupo os destinos 

da organização. Esta situação predomina nas empresas brasileiras, mas existem 

manifestações diferentes nas realidades de outros países. A diferença repousa na 

condução do processo decisório. No caso americano, de acordo com a referida autora, a 

estratégia sai de um processo de formulação elaborado nos altos escalões da empresa, 

envolvidos por extensos estudos de um staff ou consultores à busca de oportunidades 

criativas e inovadoras. O Brasil, nesse ponto, se aproxima do americano. As empresas 

que têm um processo de planejamento empresarial formalizado estabelecem a estratégia 

no nível hierárquico superior, e aquelas que a formulam mais informalmente, o fazem  a 

partir da intuição do presidente ou de mais alguém próximo dele, sendo essa a fonte do 

pensamento estratégico (TANURE & PRATES, 1996). 

Dessa forma é que se revela o personalismo como traço atuante, pois a solução 

será dada por uma única pessoa. A consequência é que fica fácil para o corpo de 

liderados identificarem a responsabilidade única pelos rumos da empresa. Quando este 

enunciado é claro e assertivo, não deixa dúvidas para outras decisões subsequentes nos 

níveis inferiores, e, existindo dúvidas, sabe-se exatamente a quem recorrer. 

Por outro lado, este estilo visa à manutenção do poder, seja pela preservação das 

informações, seja pela autorização expressa do dono. Esta é a faceta do personalismo, 
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para que todos saibam quem manda na empresa. Isto faz com que não haja uma 

explicitação e divulgação correta das direções e rumos da empresa, deixando os 

liderados em uma condição de incerteza e insegurança, estimulando, inclusive, a busca 

de informações através da rede de relações (TANURE & PRATES, 1996). 

Se poderia pensar que este procedimento contrariaria o traço do formalismo, um 

expediente eficaz em nossa cultura, mas, neste caso, é perfeitamente explicável, pois o 

formalismo é um instrumento utilizado para a busca do controle da incerteza, no sentido 

de dar estabilidade à relação dos líderes com os liderados, e não apenas para restringir a 

ação dos líderes ou deles exigir o cumprimento do que foi estabelecido. Por partes dos 

líderes, o formalmente determinado pode significar rigidez e perda de flexibilidade para 

sua atuação, mas, para os liderados, pode tornar-se um instrumento regulatório. 

 Pelas diferentes abordagens na definição do conceito de valores por diferentes 

pesquisadores, em comum, têm-se o desdobramento da relação dos valores como fonte 

motivadora e orientadora do comportamento dos indivíduos, pois, desde os anos 70 

existe a convicção de ser possível predizer o comportamento das pessoas a partir das 

prioridades que elas dão aos valores (TAMAYO; PORTO, 2005). 

 Rokeach (1968) abriu uma perspectiva importante ao estudo do tema quando 

abordou a previsibilidade do comportamento em função dos valores e afirmou: “o 

conhecimento dos valores de uma pessoa nos deveria permitir predizer como ela se 

comportará em situações experimentais e em situações da vida real”. 

 Para Rokeach (1973) existe uma cadeia de relações entre cultura, sociedade, 

personalidade, gerando valores, que definem comportamento e conseqüentemente a 

atitude dos indivíduos. 

  

 

 

 

 

Figura 2: Contínuo do comportamento humano 

Fonte: Elaborado a partir do modelo de Rokeach  
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Da figura acima se infere que, na vida organizacional, em que os resultados são 

produzidos por ações individuais ou coletivas, o resultado depende, nos valores 

individuais e coletivos desta organização (ROKEACH, 1973). 
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3. METODOLOGIA 

Nesse tipo de investigação, em que se buscou relacionar e analisar percepções e 

inferir resultados houve a necessidade precípua de se realizar a pesquisa no campo, 

tanto naquilo que se refere às incursões bibliográficas, quanto na aplicação de 

questionários e entrevistas aos sujeitos da pesquisa.  

O caráter da pesquisa é tanto quantitativo quanto qualitativo, tendo sido 

utilizadas ferramentas estatísticas, tendo em vista a replicação de inventários de valores 

por Schwartz (1995) quanto aos valores pessoais (dos donos das empresas pesquisadas), 

e Porto e Tamayo (2003), quanto aos valores organizacionais (percepção dos 

empregados das empresas pesquisadas).  

A pesquisa qualitativa também é adequada a esse tipo de investigação, pois 

demanda a realização de análises interpretativas e inferências sobre os fenômenos 

estudados (Vergara, 2004). A análise qualitativa deu-se por meio da interpretação e 

inferência analítica nas relações entre as dimensões do estudo (valores pessoais dos 

donos, valores organizacionais percebidos pelos empregados.  

Vergara (1998) define pesquisa de campo como sendo a investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não, além de levantamentos e investigações bibliográficas e 

documentais.  

Tendo em vista a utilização de escalas reconhecidas e validadas no Brasil pelos 

autores citados, a pesquisa terá a característica de ser confirmatória. A exploração ficará 

por conta da análise sobre a relação entre os resultados de tais valores (pessoais e 

organizacionais). 

3.1 Universo e Amostra 

O universo da pesquisa são as micro e pequenas empresas de cunho familiar. A 

aplicação de questionários e a execução de entrevistas foi realizada com donos e 

funcionários de empresas situadas no Grande Rio. 
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A amostra foi composta por 80 sujeitos de 10 empresas de diferentes segmentos, 

porém, com a característica comum de serem MPE de cunho familiar, e estarem 

situadas na Região do Grande Rio. A escolha das empresas se deu pelo critério de 

acessibilidade, considerando os conhecimentos que o autor possui com representantes 

das mesmas. Compuseram a amostra, os donos  e os funcionários com, no mínimo, três 

anos de serviços prestados às respectivas empresas, tempo considerado necessário para 

a compreensão, alinhamento e introjeção de valores organizacionais. 

3.2  Coleta de Dados 

A coleta dos dados deu-se por meio da aplicação de questionários, baseados nas 

escalas de valores citadas, segundo Tamayo e Schwartz, junto aos empregados e donos 

de empresas, em dez MPE’s  familiares situadas no Grande Rio. Além deste tipo de 

coleta, entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com os donos das empresas, após 

análise dos resultados obtidos por meio dos questionários, visando ao aprofundamento 

de questões mais predominantes. O autor entrou em contato com os donos das 10 

empresas analisadas e explicou a pesquisa, bem como os objetivos a serem alcançados. 

Reuniu-se também com os funcionários que seriam entrevistados para expor e explicar 

como responder ao questionário. 

 Embora tenham sido 10 microempresas familiares analisadas, o número de 

donos não foi fixado em dez pessoas, pois, exatamente por serem familiares, apresentam 

na sua estrutura mais de um membro no comando. Logo, o questionário de valores 

pessoais foi aplicado a 19 donos de empresas e o questionário de valores 

organizacionais foi aplicado a 61 funcionários, tendo estes mais de três anos de serviços 

prestados às suas respectivas empresas. Na empresa de ensino, foram 14 questionários, 

sendo 3 para os donos e 11 para os funcionários, o que representa 73% de todo o corpo 

funcional; na empresa de confecção de vestuário foram 28, sendo 3 para os donos e 25 

para os funcionários, o que representa 87% de todo o corpo funcional;  na empresa de 

comércio (papelaria), foram 4 para os donos e 9 para os funcionários, o que representa 

68% de todo o corpo funcional; na de comércio (material de construção) foram 2 para 

os donos e 4 para os funcionários, o que representa 92% de todo o corpo funcional; na 

de comércio (bordados) foram 3 para os donos e 6 para os funcionários, o que 

representa 53% de todo o corpo funcional; e na de comércio (utensílios domésticos) 
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foram 4 para os donos e 6 para os funcionários, o que representa 89% de todo o corpo 

funcional. 

 Os questionários, tanto de valores pessoais quanto de valores organizacionais 

foram aplicados pessoalmente pelo entrevistador nas respectivas empresas, em datas e 

horários previamente agendados. 

 Os graus atribuídos aos valores apresentados, tanto aos pessoais quanto aos 

organizacionais, buscaram identificar qual ou quais eram os mais e os menos 

predominantes dentro das organizações investigadas.  

 A pesquisa de campo foi estruturada com base no questionário de “Inventário de 

Valores de Schwartz – SVI”, instrumento aplicado em 67 países, com 34.271 

participantes (SCHWARTZ, 2005), devidamente validado, o que dispensou a realização 

de pré-teste. O autor apresenta as bases estruturadas de um modelo SVS (Schwartz 

Values Survey) que aborda, de forma relativamente completa, valores universais, 

culturais e o sistema estruturado sob os quais estes valores se inter-relacionam 

(SCHWARTZ; BILSKY, 1990, SCHWARTZ, 1990, 1992, 1994; SCHWARTZ; 

HUISMANS, 1995; SCHWARTZ et al, 2001). 

 Em 1992, Schwartz desenvolveu uma escala de valores com o objetivo de testar 

as hipóteses derivadas de sua teoria, que busca explicar a estrutura dinâmica de relações 

entre valores. Com essa estrutura, procurou-se identificar de que forma as ações na 

busca de um valor produz conseqüências que podem produzir sinergia ou conflito com a 

busca de outros valores. No modelo representado na Figura 3, os valores são 

representados em forma de um círculo, formando um continuum de motivações que se 

relacionam com os valores adjacentes. 

 Por outro lado, também representam valores que colidem por serem contrários 

aos valores opostos. Como exemplo, a busca de novidades e mudanças (valores de 

estimulação) tende a ser opostos aos valores de tradição, que busca a preservação de 

costumes antigos e honrados, como estruturas organizacionais demasiadamente grandes 

e manutenção de cargos que não agregam valor por respeito aos ocupantes. Por outro 

lado, os valores de tradição são congruentes aos de conformidade. 

 Em última instância, tal estrutura dá sentido aos interesses que são prioritários na 

vida das pessoas, sendo estes classificados como individuais (auto-direção, estimulação, 
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realização, hedonismo e poder), coletivos (benevolência, conformidade e tradição) ou 

mistos (segurança e universalismo). 

 

 A estrutura desenvolvida por Schwartz (1992; 1994; 2001ª; 2001b), apresentada 

na figura 3, apresenta duas dimensões, bipolares, ou seja, constituídas de dois pólos 

antagônicos entre si. 

 A primeira dimensão reflete a busca de mudança em oposição à de estabilidade, 

expressando a motivação da pessoa para seguir os seus próprios interesses intelectuais e 

afetivos desafiando a preservação de um estado de segurança de seus relacionamentos. 

Num extremo desta dimensão, estão os tipos motivacionais estimulação e 

autodeterminação, com valores ligados à inovação, criação, autonomia e abertura a 

desafios nas várias áreas da vida. No outro extremo desta dimensão, encontram-se os 

tipos motivacionais de segurança, conformidade e tradição, em que os indivíduos têm 
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motivação na busca de estabilidade, segurança, ordem social, autocontrole e respeito à 

tradição. 

 A     segunda dimensão polariza, de um lado, a auto-transcendência em oposição 

à autopromoção, determinando extremos entre a busca dos interesses próprios (ego 

centrado) e os interesses dos outros (outro centrado). Num dos extremos, estão os tipos 

motivacionais universalismo e benevolência, determinados por valores voltados aos 

resultados coletivos, do grupo, da organização, promovendo o bem-estar dos outros. No 

outro pólo, a ênfase é com os seus próprios resultados, sem preocupação com os 

resultados coletivos, em que os valores evidenciados são poder e influência. 

Na realização da pesquisa foi, também, aplicado questionário utilizado por 

Tamayo (1995) em pesquisa realizada em Brasília-DF, cujo objetivo foi a validação no 

Brasil do modelo “SVI – Inventário de valores de Schwartz”, que se encontra no Anexo 

A deste trabalho.  

 Cada pergunta foi elaborada de forma a indicar a maior ou a menor percepção do 

indivíduo em relação a um determinado valor. Assim, foram agrupados e associados os 

dez valores motivacionais apontados por Schwartz (2005), com as perguntas constantes 

do questionário (Tabela 4). 

Tabela 4 – Perguntas associadas aos valores 

VALORES MOTIVACIONAIS QUESTÕES ASSOCIADAS 

Universalismo 01, 02, 19, 26, 28, 31, 32, 37, 40, 43 

Tradição 20, 23, 34, 38, 47, 55 

Conformidade 12, 22, 42, 50 

Segurança 08, 09, 14, 16, 24, 45, 60 

Poder 03, 13, 18, 25, 29, 49 

Realização 36, 41, 46, 51, 53, 59 

Hedonismo 04, 54, 61 
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Estimulação 10, 27, 39 

Autodeterminação 05, 15, 17, 33, 44, 57 

Benevolência 06, 07, 11, 21, 30, 35, 48, 52, 56 e 58 

Fonte: Tamayo (1995) 

3.3 Tratamento dos dados 

    Os dados foram coletados dos 80 questionários aplicados nas 10 empresas 

analisadas, sendo 19 (dezenove) questionários dos donos e 61 (sessenta e um) de 

funcionários com mais de três anos de serviços prestados à empresa na qual trabalha. 

Primeiramente, foram realizadas análises estatísticas que se fundamentaram em 

estatística descritiva, com cálculos de: média aritmética (ã), valor que se determina 

segundo uma regra estabelecida e que é utilizado para representar todos os valores de 

uma dada distribuição; desvio padrão (@), que indica o desvio em relação à média, 

apontando numa variação de +@ e -@ (amplitude de 2x @) engloba pelo menos 75% 

do grupo avaliado, indicando maior ou menor homogeneidade de pensamento dos 

avaliados sobre um determinado valor; variância da média (@2): representa o desvio 

padrão elevado ao quadrado, permitindo uma visualização mais acentuada e abrangente 

da variação de pensamento do grupo em relação a um determinado valor. E, 

posteriormente, por meio de análise qualitativa aprofundada dos resultados das 

entrevistas, o que permitiu compreender as relações entre os valores pessoais e os 

organizacionais predominantes nas empresas investigadas.  

Os instrumentos considerados como fontes de coleta de dados para a pesquisa 

foram: os questionários, as entrevistas semi-estruturadas, e as observações do autor, 

com base nas declarações dos entrevistados. 

3.4 Limitações do Método 

O método escolhido para o estudo apresentou as seguintes limitações:  

a) Considerando as respostas às entrevistas, que são visões e experiências 

pessoais, de caráter subjetivo, tais resultados não poderão servir para 

generalizações, mas, tão somente, para explicitar o fenômeno a ser estudado.  
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b) Quanto ao tratamento dos dados coletados, uma limitação diz respeito ao 

fato de o pesquisador fazer parte de uma das empresas estudadas e, por este 

motivo, houve a possibilidade da ocorrência de percepções pessoais e pré-

julgamentos. 

c) As respostas fornecidas pelos funcionários nos questionários foram obtidas a 

partir de uma demanda, podendo ter gerado respostas não tão espontâneas ou 

mesmo distorcidas por seus próprios valores pessoais. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Procedimentos de análise dos dados 

 Os questionários respondidos foram numerados e digitados em planilha de dados 

do MSExcel. Para posteriores observações e análises, foram realizados os cálculos das 

médias, desvio padrão e variância da média das respostas atribuídas ao conjunto de 

tipos motivacionais agrupados, os quais fazem referência aos seguintes fatores 

motivacionais: auto-transcendência, conservação, autopromoção e abertura à mudança, 

conforme descrito por Schwartz (2005). 

 Com referência aos dados quantitativos, foi utilizada, no instrumento de 

pesquisa uma escala de nove pontos, assim numerados: 7 (suprema importância); 6 

(muito importante); 5 e 4 (não rotulados); 3 (importante); 2 e 1 (não rotulados); 0 (não 

importante); e -1 (oposto aos meus valores). 

 Os dados levantados formam base da avaliação estatística, que fundamenta a 

prevalência de alguns valores em relação a outros e orienta as conclusões sob as 

dimensões culturais do grupo analisado, que impactaram o comportamento e as ações 

dos grupos estudados.  

4.2 Análise dos Resultados  

 Os valores pessoais dos donos apurados na presente pesquisa são apresentados 

em três gráficos: o Gráfico 6 faz referência aos valores que definem a percepção dos dez 

tipos motivacionais de acordo com Schwartz e Tamayo, o Gráfico 7 demonstra as 

quatro dimensões da estrutura de valores; e o Gráfico 8 apresenta e explicita a 

hierarquia dos valores propriamente dita. 
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Gráfico 6: Estrutura de tipos motivacionais dos donos. 

 

Fonte: o autor (2014)  

Gráfico 7: Dimensões de valores dos donos. 

  

Fonte: o autor (2014)  

 Os resultados obtidos com a aplicação do instrumento de pesquisa (Anexo A) 

foram agrupados em quatro dimensões, que representam o agrupamento dos dez Tipos 

Motivacionais de Schwartz (2005). As dimensões apresentam os significados descritos a 

seguir: 

a) Autotranscendência: aceitação dos outros como iguais e preocupação com o 

seu bem-estar (universalismos e benevolência); 

b) Conservação: auto-restrição submissa, preservação de práticas tradicionais e 

proteção da estabilidade (segurança, conformidade e tradição); 



 

 63

c) Autopromoção: busca pelo próprio sucesso relativo e domínio sobre os 

outros (poder, realização e hedonismo); 

d) Abertura à mudança: pensamento e ações independentes do indivíduo que 

favorecem a mudança (autodeterminação, estimulação e hedonismo). 

Os indicadores que apresentaram pontuações medianas, ou seja, de zero a seis, 

sem dúvida que tem o seu valor e deve sim ser levados em consideração, mas a ênfase 

desta análise foi dada nos indicadores e correlações entre os extremos -1 e 7. 

A avaliação global da população analisada indica a predominância de valores 

voltados para fatores de autotranscendência e conservação, característicos de uma 

comunidade voltada aos interesses do bem-estar dos outros, para a sobrevivência do 

grupo, com aceitação das diversidades entre os indivíduos e, ao mesmo tempo, a 

manutenção da tradição. 

A autotranscendência, que é um traço essencial da existência humana, se define 

pelos tipos motivacionais de benevolência e universalismo, na estrutura bipolar 

apresentada por Schwartz (1992), e ocorreu em oposição a menores índices de avaliação 

de valores de autopromoção (ligados a poder e realização).  

Os valores dominantes do universalismo foram: harmonia interior (estar em paz 

consigo mesmo), com média de 6,16, desvio de 1,23 e variância de 1,50; e sabedoria 

(compreensão da vida com maturidade), com média de 5,79, desvio de 1 e variância de 

1,01. Os valores de menor expressão foram: um mundo de beleza (esplendor da 

natureza e das artes), com média de 3,95, desvio de 1,67 e variância de 2,79; e aberto 

(ser tolerante a diferentes ideias e crenças), com média de 5,05, desvio de 1,23 e 

variância de 1,52. 

Os valores dominantes da benevolência foram: honesto (ser sincero autêntico), 

com média de 6,37, desvio de 0,81 e variância de 0,65; seguido de trabalho (modo 

digno de ganhar a vida), com média de 6,26, desvio de 1,07 e variância de 1,14. Os 

valores de menor expressão foram: uma vida espiritual (ênfase em assuntos espirituais), 

com média de 4,11, desvio de 2,12 e variância de 4,52; seguido de indulgente (estar 

pronto a perdoar os outros), com média de 4,79, desvio de 1,40 e variância de 1,96. 
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Percebe-se, com base nos dados quantitativos, que os donos buscam o equilíbrio 

em várias áreas da vida, com destaque para trabalho, honestidade, dignidade, família e 

comunidade. 

As dimensões abertura à mudança e autopromoção tiveram como tipos 

motivacionais de menor prevalência: estimulação, com destaque para o valor: uma vida 

excitante (experiências estimulantes) com média de 4,26, desvio de 1,41 e variância de 

1,98; poder, com destaque para o valor poder social (controle sobre os outros, domínio), 

com média de 3,11, desvio de 2,53 e variância de 6,41; e finalmente hedonismo, com 

destaque para o valor prazer (satisfação dos desejos), com média de 4,37, desvio de 1,53 

e variância de 2,34. 

A oposição encontrada entre abertura à mudança e conservação, indica o viés de 

manutenção do tradicional. Não que não sejam abertos às mudanças, mas que externam 

a vontade de se manterem as tradições enraizadas nas respectivas empresas, buscando 

segurança e estabilidade. 

Gráfico 8: Hierarquia dos Valores das empresas analisadas conforme Schwartz 

(1992) e correlação com variância e desvio padrão. 
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              Fonte:  O autor, com base nas empresas analisadas 

Os resultados obtidos a partir das respostas aos questionários sobre valores 

organizacionais (Anexo B), aplicados aos 61 funcionários com mais de três anos de 

serviços prestados às suas respectivas empresas, foram transportados para um gráfico de 

dispersão (Gráfico 8), onde, seguindo a graduação de valores definidos por Tamayo, 

apresenta-se oposição e conflito entre os discursos dos donos e os dos funcionários, ou 

seja, um antagonismo entre o que é dito e pregado pelos donos e o que é efetivamente 

percebido pelos funcionários.   
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Gráfico 9: Distribuição dos Valores organizacionais das empresas analisadas 

Fonte: o autor (2014) 

Verifica-se o destaque dos seguintes valores organizacionais: benefícios, seguido 

de reconhecimento, qualificação, modernização, planejamento e incentivo à pesquisa, 

que aparecem com os maiores indicadores sobre a não-existência em suas respectivas 

empresas (grau -1). Na oposição deste grau -1 apresentam-se os seguintes valores, 

percebidos como de extrema importância na visão dos funcionários entrevistados: 

honestidade, pontualidade, respeito, hierarquia, eficiência, eficácia, qualidade, postura e 

justiça. 

Neste momento da análise de dados, o relevante não é somente destacar os 

valores mais percebidos de forma positiva na relação empregador / empregado, mas 

sim, nos que apresentaram maior pontuação na graduação (-1), que identifica valores 

não percebidos pelos funcionários no dia a dia das empresas analisadas. E é sobre estes  
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que se dará maior destaque na análise.  

Os indicadores que apresentaram pontuações medianas, ou seja, de zero a seis, 

sem dúvida que tem o seu valor e deve sim ser levados em consideração, mas a ênfase 

desta análise foi dada nos indicadores e correlações entre os extremos -1 e 7. 

Visando a uma maior compreensão destes resultados, ressaltam-se as definições 

de Tamayo (1995) para os valores predominantes, negativa (-1) e positivamente (7), na 

visão dos funcionários entrevistados: 

Visão negativa dos valores organizacionais 

a) Benefícios – promoção de programas assistenciais aos empregados. Este 

valor recebeu grau -1 em 35 dos 61 questionários analisados. Ou seja, mais 

de 50% do total apurado. 

b) Reconhecimento – valorização dos funcionários. Recebeu 33 anotações para 

o grau -1, ficando portanto, também acima de 50% do total apurado. 

c) Qualificação – capacitação dos funcionários, com 30 anotações como sendo 

oposto aos valores praticados e percebidos na empresa. 

d) Modernização – investimento na aquisição de equipamentos e infra-

estrutura. Recebeu 25 anotações. 

e) Planejamento – elaboração de planos a curto, médio e longo prazo. Recebeu 

21 anotações. 

f) Incentivo à pesquisa – relacionada aos interesses da organização, com 15 

anotações. 

Visão positiva dos valores organizacionais 

a) Honestidade – promoção do combate à corrupção na organização, com 50 

anotações, o que representa 83% das respostas para este valor. 

b) Pontualidade – cumprimento de horários e compromissos, com 45 anotações 

(74%). 
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c) Respeito – consideração às pessoas e opiniões, com 41 anotações, 

representando 67%. 

d) Hierarquia – respeito aos níveis de autoridade, com 36 anotações (59%). 

e) Eficiência- executar as tarefas corretamente, com 36 anotações (59%). 

f) Eficácia – fazer corretamente as tarefas para atingir os objetivos, com 34 

anotações, representando 56% das escolhas dos funcionários. 

Não existe um enquadramento destes valores organizacionais em dimensões, 

assim como existe para os valores pessoais, logo, a análise e comparação destes com 

aqueles serão feitas com base nos conceitos aqui já expostos. 

Fica claro que os valores organizacionais predominantes negativamente 

(benefícios, reconhecimento, qualificação, modernização, planejamento e incentivo á 

pesquisa) são indícios de que o discurso e pontuação dada pelos donos /fundadores e 

diretores aos valores pessoais ligados à auto-transcendência e benevolência conflitam 

com o que é efetivamente percebido pelos funcionários. Não há, na visão e percepção 

dos funcionários, uma preocupação com o coletivo, com o bem-estar dos outros e 

comunidade. 

Da mesma forma, os valores organizacionais predominantes positivamente 

(honestidade, pontualidade, respeito, hierarquia, eficiência, eficácia), sugerem e 

ratificam o que é disseminado pelos donos / fundadores e diretores das empresas de 

cunho familiar, como seus valores pessoais, a saber: honesto, trabalho, responsável, 

respeito pela tradição. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo final da pesquisa foi o de identificar e analisar as relações entre os 

valores pessoais dos donos de MPE’s de cunho familiar no Grande Rio com os valores 

organizacionais predominantemente percebidos por seus funcionários, e os estilos de 

gestão adotados por essas empresas em suas estratégias de atuação. 

  Com base nas proposições da pesquisa e dos estudos de campo, e a aplicação de 

questionários, junto à população obreira, gerencial e diretiva das 10 empresas 

analisadas, apoiado no Modelo de Schwartz é possível tecer os seguintes considerações: 

• Comparando-se os valores pessoais predominantes (positiva e 

negativamente) na visão dos donos / fundadores e diretores, com os 

valores organizacionais predominantes (positiva e negativamente) por 

parte dos funcionários, verifica-se uma considerável diferença nas 

percepções, principalmente no discurso dos donos, dando ênfase às 

dimensões de valores de universalismo e benevolência, contra o 

verificado na análise dos valores organizacionais relativos a benefícios, 

reconhecimento, qualificação, incentivo à pesquisa, modernização, entre 

outros. 

• Na esfera do poder social (controle sobre os outros, domínio - valor 

pessoal), que a princípio não tem tanto valor, importância e 

representatividade para os donos / fundadores e diretores, fica explícita a 

diferença na percepção por parte dos funcionários quando valores 

organizacionais como pontualidade, hierarquia, eficiência, eficácia e 

postura ganham destaque (Gráfico 9). 

• Há indícios de se confirmar o exposto no início desta pesquisa, sobre a 

estatística de mortalidade de micro e pequenas empresas de cunho 

familiar nos primeiros anos de vida, creditando-se à falta de 

planejamento (financeiro, operacional, administrativo), modernização e 

incentivo à pesquisa, ao novo, bem como falta de oportunidades e 

reconhecimento dentro das respectivas organizações familiares. 

• No ambiente organizacional, as pessoas constituem um sistema interativo 

composto de um elemento formal (valores dos donos / fundadores e 
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diretores) que determinam a cultura oficial da empresa (valores 

pessoais), e um elemento informal (funcionários) que possuem 

diferentes visões e interpretações do mundo. 

• Na percepção do autor, durante as entrevistas de aprofundamento 

realizadas com os donos / fundadores e diretores, para apresentar os 

pontos mais fortes e mais fracos da pesquisa propriamente dita 

(questionários), estes têm consciência de que não podem se fechar ao 

novo, à mudança, pois veem como realidade, principalmente na área de 

tecnologia e infra-estrutura, mas que preferem optar por uma abertura 

controlada e restrita. No que se refere às práticas administrativas e 

relações com os empregados, no entanto, há uma forte resistência à 

mudança e tendência à manutenção do que hoje praticam (tradição). 

Alegam que, com o advento da ascensão social das classes mais baixas, 

o aumento no poder de compra destas classes, as inclusões e serviços 

sociais implementadas pelo Estado nos últimos governos, etc. fizeram 

com que os empregados mudassem seus comportamentos e formas de 

pensar e agir, inclusive dentro, e para com as empresas. Os donos 

percebem, em muitos empregados, o comportamento conhecido como 

“cera”, da malandragem, com altos índices de absenteísmo, falta de 

compromisso com a organização e seus objetivos e, conseqüentemente, 

quedas de produtividade, eficiência, eficácia, aumento de desperdício e 

pouco zelo pelo material da empresa. 

• Ainda, há de se considerar que os valores organizacionais mais 

predominantes nos questionários aplicados aos empregados das 

empresas analisadas, foram os relativos à falta de benefícios, 

reconhecimento, valorização, modernização, planejamento e incentivo à 

pesquisa. Não há como afirmar, mas há indícios de existência de uma 

forte e estreita relação do comportamento descrito no item anterior com 

esta falta de assistência social e de valorização dos funcionários. Este 

estudo comparativo e analítico de valores pessoais e organizacionais 

sugere que qualquer projeto que vise o desenvolvimento organizacional, 

com objetivos de melhorar o desempenho econômico da empresa, deve 

sim considerar os valores de maior negação dos empregados. Promover 
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a qualificação do trabalho, através do aumento do grau de instrução, por 

exemplo, e de forma clara correlacionar à importância do envolvimento 

individual como meio de satisfação de suas necessidades de segurança 

familiar, estabilidade e inclusão social. 

• O Gráfico 5, que mostra a evolução percentual dos níveis de escolaridade 

das MPE’s no Brasil, nos últimos dez anos, apresenta uma evolução de 

seis pontos percentuais (de 20% para 26%) no crescimento da 

participação do nível superior no grau de instrução das empresas, e em 

contra-partida, uma redução nos níveis de analfabetismo e do nível 

fundamental incompleto, o que sugere, para futuros trabalhos de 

pesquisa, uma atenção especial a este dado, pois já pode estar sendo 

configurada uma mudança de pensamento dos donos / fundadores e 

diretores, para uma necessidade de sobrevivência dos seus negócios, 

diante da concorrência cada vez mais acirrada no mercado como um 

todo. Para a área científica, talvez uma reavaliação dos valores ora 

existentes, com a inclusão de algum indicador relacionado à instrução / 

educação. 

• Fazendo uma correlação entre os valores (pessoais e organizacionais) 

mais predominantes, sejam eles positivos ou negativos, com os estilos de 

liderança propostos por Robbins, sugere-se a prevalência do estilo de 

liderança carismática, mas sem dúvida, com um viés também da 

liderança transformacional. 
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ANEXO A – Instrumento de Pesquisa – VALORES PESSOAIS 

INSTRUÇÕES 

 

Para responder este questionário, você deverá perguntar a si próprio: “Que 
valores são importantes PARA MIM, como princípios orientadores em MINHA VIDA? 
E, ainda, quais valores são menos importantes PARA MIM?” Há uma lista de valores 
nas páginas seguintes, com suas respectivas definições.  

Sua tarefa é avaliar quão importante cada valor é para você como um princípio 
orientador em sua vida. Para isto, coloque, na tabela, à frente de cada valor um número 
correspondente ao grau de importância que você dá a esse valor em sua vida, utilizando 
uma escala de -1 a 7, sendo que o número -1 representa um valor oposto aos seus, e o 7 
representa aquele de suprema importância para você.  

Use a escala de pontuação abaixo: 

Oposto aos meus 
valores 

Não importante   Importante   Muito 
importante 

Suprema  
importância 

- 1 0 1 2 3 4 5 6 7 
  

 Quanto maior o número (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), mais importante é o valor como 
um princípio orientador em sua vida.  

OBSERVAÇÃO: Somente coloque -1 quando o valor for oposto aos seus princípios 
de vida! 

Na coluna “Grau de importância a ser dado”, escreva o número (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7) que corresponde à avaliação que você faz desse valor, conforme os critérios 
acima definidos. Tente diferenciar, tanto quanto possível, os valores entre si, usando 
para isso todos os números. Evidentemente, você poderá repetir os números em suas 
respostas/avaliações. 

Antes de começar, leia os valores de 1 a 61, escolha aqueles mais importantes 
para você e avalie sua importância. A seguir, identifique o(s) valor (es) oposto(s) aos 
seus valores e avalie-os como -1. Se não houver nenhum valor desse tipo, escolha o 
valor menos importante para você e avalie-o como 0 ou 1, de acordo com sua 
importância. Depois, avalie os demais valores (até 61). 

Item Grau de 
Importância 
a ser dado 

Valores Definições 

1  IGUALDADE Oportunidades iguais para 
todos 
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2  HARMONIA INTERIOR Estar em paz comigo mesmo 

3  PODER SOCIAL Controle sobre os outros, 
domínio 

4  PRAZER Satisfação de desejos 

5  LIBERDADE De ação e pensamento 

     6  TRABALHO Modo digno de ganhar a vida 

7  UMA VIDA ESPIRITUAL Ênfase em assuntos 
espirituais 

8  SENSO DE PERTENCER Sentimento de que os outros 
se importam comigo 

9  ORDEM SOCIAL Estabilidade da sociedade 

10  UMA VIDA EXCITANTE Experiências estimulantes 

11  SENTIDO DA VIDA Um propósito na vida 

12  POLIDEZ Cortesia, boas maneiras 

13  RIQUEZAS Posses materiais, dinheiro 

14  SEGURANÇA NACIONAL Proteção da minha nação 
contra inimigos 

15  AUTORRESPEITO Crença no meu próprio valor 

16  RETRIBUIÇÃO DE FAVORES Quitação de débitos 

17  CRIATIVIDADE Unicidade, imaginação 

18  VAIDADE Preocupação e cuidado com 
minha aparÊncia 

19  UM MUNDO EM PAZ Livre de guerras e conflitos 

20  RESPEITO PELA TRADIÇÃO Preservação de costumes 
vigentes há longo tempo 

    21  AMOR MADURO Profunda intimidade 
emocional e espiritual 

22  AUTODISCIPLINA Autorrestrição, resistência à 
tentação 
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23  PRIVACIDADE Direito de ter um espaço 
pessoal 

24  SEGURANÇA FAMILIAR Proteção para a minha família 

25  RECONHECIMENTO SOCIAL Respeito, aprovação pelos 
outros 

26  UNIÃO COM A NATUREZA Integração com a natureza 

27  UMA VIDA VARIADA Cheia de desejos, novidades e 
mudanças 

28  SABEDORIA Compreensão madura da vida 

29  AUTORIDADE Direito de liderar ou de 
mandar 

30  AMIZADE VERDADEIRA Amigos próximos e 
apoiadores 

31  UM MUNDO DE BELEZA Esplendor da natureza e das 
artes 

32  JUSTIÇA SOCIAL Correção da injustiça, 
cuidado para com os mais 
fracos 

33  INDEPENDENTE Ser autossuficiente e 
autoconfiante 

34  MODERADO Evitar sentimentos e ações 
extremadas 

35  LEAL Ser fiel aos amigos e grupos 

36  AMBICIOSO Trabalhar arduamente, ter 
aspirações 

37  ABERTO Ser tolerante a diferentes 
ideias e crenças 

38  HUMILDE Ser modesto, não me 
autopromover 

39  AUDACIOSO Procurar a aventura, o risco 

40  PROTETOR DO AMBIENTE Preservar a natureza 
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41  INFLUENTE Exercer impacto sobre as 
pessoas e eventos 

42  RESPEITOSO PARA COM OS 
PAIS E IDOSOS 

Reverenciar pessoas mais 
velhas 

43  SONHADOR Ter sempre uma visão 
otimista do futuro 

44  AUTODETERMINADO Escolher meus próprios 
objetivo 

45  SAUDÁVEL Gozar de boa saúde física e 
mental 

46  CAPAZ Ser competente, eficaz, 
eficiente 

47  CIENTE DOS MEUS LIMITES Submeter-se às circunstâncias 
da vida 

48  HONESTO Ser sincero, autêntico 

49  PRESERVADOR DA MINHA 
IMAGEM PÚBLICA 

Proteger minha reputação 

50  OBEDIENTE Cumprir meus deveres e 
obrigações 

51  INTELIGENTE Ser lógico, racional 

52  PRESTATIVO Trabalhar para o bem-estar de 
outros 

53  ESPERTO Driblar obstáculos para 
conseguir o que quero 

54  QUE GOZA A VIDA Gostar de comer, sexo, lazer, 
etc... 

55  DEVOTO Apegar-me fortemente à fé 
religiosa 

56  RESPONSÁVEL Ser fidedigno, confiável 

57  CURIOSO Ter interesse por tudo, 
espírito exploratório 

58  INDULGENTE Estar pronto a perdoar os 
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outros 

59  BEM SUCEDIDO Atingir os meus objetivos 

60  LIMPO Ser asseado, arrumado 

61  AUTOINDULGÊNCIA Fazer coisas prazerosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 79

ANEXO B – Instrumento de Pesquisa – VALORES ORGANIZACIONAIS 

INSTRUÇÕES 

 

Para responder este questionário, você deverá perguntar a si próprio: “Que 
valores são importantes PARA A ORGANIZAÇÃO ( empresa ) em que trabalho? 
E, ainda, quais valores são menos importantes PARA A ORGANIZAÇÃO?”  Há uma 
lista de valores nas páginas seguintes, com suas respectivas definições. 

 Sua tarefa é avaliar quão importante cada valor é para a sua organização 
como um princípio orientador na vida da empresa. Para isto, coloque, na tabela, à 
frente de cada valor um número correspondente ao grau de importância que você dá a 
esse valor em sua empresa, utilizando uma escala de -1 a 7, sendo que o número -1 
representa um valor oposto aos que existe na empresa, e o 7 representa aquele de 
suprema importância para a empresa. 

Use a escala de pontuação abaixo: 

 

 Quanto maior o número (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), mais importante é o valor como 
um princípio orientador na sua empresa. 

 Na coluna “Grau de importância a ser dado”, escreva o número (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7) que corresponde à avaliação que você faz desse valor, conforme os critérios 
acima definidos. Tente diferenciar, tanto quanto possível, os valores entre si, usando 
para isso todos os números. Evidentemente, você poderá repetir os números em suas 
respostas/avaliações. 

 Antes de começar, leia os valores de 1 a 38, escolha aqueles que você identifica 
como mais importantes na sua empresa e avalie sua importância. A seguir, identifique 
o(s) valor(es) oposto(s) aos  valores da empresa  e avalie-os como -1. Se não houver 
nenhum valor desse tipo, escolha o valor menos importante para você e avalie-o como 0 
ou 1, de acordo com sua importância. Depois, avalie os demais valores (até 38). 

Índice 
dos 

valores 

Grau de 
Importância 
a ser dado 

Valores Definições 

1  Abertura Promoção de um clima 
propício às sugestões e ao 
diálogo 

 

Não importante   Importante

 

   Muito importante  

 

Suprema  
importância 

- 1  0  1  2 3   4 5   6 7 
 

Oposto aos valoress da empresa 



 

 80

2  Amizade Clima de relacionamento 
amistoso entre os empregados 

3  Benefícios Promoção de programas 
assistenciais aos empregados 

4  Coleguismo Clima de compreensão e apoio 
entre os empregados 

5  Competência Saber executar as tarefas da 
organização 

6  Competitividade Conquistar clientes em relação 
à concorrência 

7  Comprometimento Identificação com a missão da 
organização 

8  Cooperação Clima de ajuda mútua 

9  Criatividade Capacidade de inovar na 
organização 

10  Dedicação Promoção ao trabalho com 
afinco 

11  Democracia Participação dos empregados 
nos processos decisórios 

12  Eficácia Fazer as tarefas de forma a 
atingir os objetivos esperados 

13  Eficiência Executar as tarefas da 
organização de forma certa 

14  Fiscalização Controle do serviço executado 

15  Flexibilidade Administração que se adapta 
às situações concretas 

16  Harmonia Ambiente de relacionamento 
interpessoal adequado 

17  Hierarquia Respeito aos níveis de 
autoridade 

18  Honestidade Promoção do combate à 
corrupção na organização 
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19   Incentivo à pesquisa Incentivo à pesquisa 
relacionada com interesses da 
organização 

20  Integração interorganizacional Intercâmbio com outras 
organizações 

21  Justiça Imparcialidade nas decisões 
administrativas 

22  Modernização de Recursos 
Materiais 

Preocupação em investir na 
aquisição de equipamentos, 
programas de informática e 
outros 

23  Obediência Tradição de respeito às ordens 

24  Organização Existência de normas claras e 
explícitas 

25  Planejamento Elaboração de planos para 
evitar a improvisação na 
organização 

26  Plano de carreira Preocupação com a carreira 
funcional dos empregados 

27  Polidez Clima de cortesia e educação 
no relacionamento cotidiano 

28  Pontualidade Preocupação com o 
cumprimento de horários e 
compromissos 

29  Postura profissional Promover a execução das 
funções ocupacionais de 
acordo com as normas da 
organização 

30  Probidade Administrar de maneira 
adequada o dinheiro público 

31  Produtividade Atenção voltada para a 
produção e a prestação de 
serviços 

32  Qualidade Compromisso com o 
aprimoramento dos produtos e 
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serviços 

33  Qualificação dos Recursos 
Humanos 

Promover a capacitação e o 
treinamento dos empregados 

34  Reconhecimento Valorização do mérito na 
realização do trabalho 

35  Respeito Consideração às pessoas e 
opiniões 

36  Sociabilidade Estímulo às atividades sociais 
fora do ambiente de trabalho 

37  Supervisão Acompanhamento e avaliação 
contínuos das tarefas 

38  Tradição Preservar usos e costumes da 
organização 

 

 

 


