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Resumo: Ao estruturar um novo processo de gestão de pessoas é necessário diagnosticar a

cultura e os valores da organização, para que um plano de mudança possa ser estabelecido e

as pessoas possam saber a direção deste caminho e gerar comprometimento dos envolvidos.

Este artigo apresenta uma experiência de levantamento de valores em uma empresa familiar

no ramo automotivo ao implantar o departamento de gestão de pessoas. O método utilizado

foram entrevistas e reuniões com as lideranças e o material de apoio principal foi a escala de

valores segundo Tamayo & Gondim (1996). Foi essencial o estudo e definição de valores

para a estruturação de um processo de gestão de pessoas, principalmente por se tratar da

primeira etapa, o que possibilitou um plano voltado para a aproximação dos interesses

individuais e os da organização de uma forma clara e direta, e também os cuidados

necessários para o comprometimento dos envolvidos.
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1. Introdução

O estudo de valores organizacionais nos aproxima da influência da cultura existente
em uma empresa e o seu funcionamento, é como se o valor fosse para a cultura o sentido do
seu movimento.

Para Morgan (1996, p.131) “nas organizações existem sistemas de valores que podem
até competir entre si e criam um mosaico de realidades organizacionais, havendo diferentes
visões do mundo e da natureza do negócio da organização em lugar de uma cultura
corporativa uniforme”.

A cultura e os valores exercem grande influência nos processos de funcionamento
organizacional, muitas vezes os processos de trabalho estão estruturados e o funcionamento
apresenta-se improdutivo.

Freitas (1997) alerta para a dificuldade de analisar a cultura no Brasil com tanta
heterogeneidade e muitas vezes contradições. O autor em sua obra faz uma análise sintética de
duas abordagens sobre a cultura brasileira: os estudos de Gilberto Freyre (1966) e Caio Prado
Jr. (1969) que centram sua análise em uma abordagem etnológica e histórica das raízes de
nossa cultura; e obras de Roberto DaMatta (1985) que trazem uma reflexão mais voltada para
compreensão de valores, crenças, costumes e atitudes presentes em nosso cotidiano social e
individual.

A própria definição de cultura não é unânime, dada a grande complexidade da cultura
e seus fenômenos conseqüentes.

Segundo Schein (apud Seiffert, 1998, p.106) “cultura pode ser definida como um
padrão de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao
aprender como lidar com os seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que
funcionam bem o suficiente para serem considerados válidos, e, portanto para serem
ensinados a novos membros como forma correta de perceber, pensar, e sentir em relação
aqueles problemas”.
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Um perfil comum entre os autores quando se referem a cultura são os valores da
organização. Embora as definições sejam várias, um aproximador é a importância dada aos
valores, o poder, ritos e mitos presentes na organização.

Para Tamayo & Gondim (1996) os valores organizacionais são princípios ou crenças,
organizados hierarquicamente, relativos a modelos de comportamento desejáveis que
orientam a vida da empresa e estão ao serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos.

O estudo que se segue irá relatar o levantamento de valores organizacionais em uma
empresa familiar no ramo automotivo, ao implantar um departamento de gestão de pessoas1.

Como primeiro passo buscou-se entender quais eram os valores daquela organização.
Será apresentado quais os instrumentos, meios e cuidados para coletar estas informações com
o objetivo de um real diagnóstico para um efetivo plano de gestão de pessoas.

2. Implantação do departamento de gestão de pessoas

2.1 Caracterização da Organização

A empresa é concessionária autorizada de veículos, que atende o interior do Estado de
São Paulo. Fundada em 1972, uma organização familiar administrada por Pai e Filho.

Atualmente conta com 5 unidades de negócios no interior, sendo 3 unidades com
estrutura de concessionária (vendas, oficina, funilaria e pintura automotiva) e 2 show-room de
vendas.

A empresa possui 156 colaboradores diretos e 9000 clientes.
É considerada uma das concessionárias líderes em vendas de veículos no interior do

Estado de São Paulo pela montadora.
Nesta organização não havia um departamento de gestão de pessoas ou com nomes

similares, apenas o setor de departamento pessoal que era responsável pela parte admissional
e de manutenção dos colaboradores, especificamente a parte documental de registros e
controles.

Em julho de 2004 iniciou-se um departamento de gestão de pessoas com a contratação
de uma psicóloga, devido ao crescimento que a empresa estava tendo nos últimos anos
vislumbrou-se a necessidade da estruturação profissional de um processo de recrutamento e
seleção, treinamento, desenvolvimento de pessoas e programas motivacionais.

A primeira autora deste artigo iniciou seu trabalho através do levantamento de valores
organizacionais para compreender o contexto da empresa e propor uma ação de gestão.

2.2 Levantamento dos Valores Organizacionais

Quando o profissional de gestão de pessoas é contratado por uma organização, em sua
maioria, o principal objetivo do trabalho é ser um agente de mudanças culturais e utilizar os
conhecimentos de sua área de domínio para promover a aproximação dos interesses
individuais e dos interesses organizacionais de uma forma equilibrada e em crescimento
constante.

Porém este trabalho não é uma atividade simples e de fácil análise que pode ser
replicada igualmente através de técnicas padronizadas a todos as empresas, é necessário um
estudo diagnóstico para poder atuar nas reais situações que influenciam esse contexto
organizacional.

Neste trabalho não foi desconsiderado o aspecto histórico da cultura familiar, mas
buscou-se centrar os estudos nos valores tais como eram percebidos pelas lideranças.

                                                          
1 Gestão de Pessoas aqui é interpretado como um departamento de assessoria para as lideranças nos processos de
recrutamento e seleção, desenvolvimento humano e organizacional, treinamento e programas motivacionais.
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Para o entendimento dos valores utilizou-se o conceito de Álvaro Tamayo, Ana
Magnólia Mendes & Maria das Graças Torres da Paz (2000) da Universidade de Brasília.

O levantamento de valores em um primeiro momento seguiu uma diretriz de cautela,
por se tratar do primeiro trabalho de gestão de pessoas na empresa era muito importante
conhecer a atuação das lideranças e seus objetivos para o grupo, antes de envolver toda a
organização e gerar expectativas que não poderiam ser cumpridas em curto prazo, o que
poderia gerar descrédito ao trabalho de gestão, caso não surgisse algum efeito no cotidiano
das pessoas.

Os meios para a coleta de dados foram entrevistas e reuniões com as lideranças da
empresa, no período de julho a agosto de 2004.

Acreditando que os valores organizacionais são fundamentais para todo processo de
mudança e para proporcionar uma forma estruturada de diagnóstico organizacional os valores
foram escolhidos como ponto de partida.

2.3 Etapas para Coleta de Dados

Abaixo apresentamos um quadro com as reuniões e entrevistas realizadas com as
lideranças para definição dos valores existentes na organização e os que deveriam ser
desenvolvidos com mais intensidade.

Quadro 1 - Síntese dos conteúdos desenvolvidos nas reuniões

Reuniões / Entrevistas Conteúdo

3.1 Apresentação dos conceitos de Valores Inventário de Valores organizacionais (Tamayo, Mendes &
Paz, 2000)
Cultura e Saúde nas organizações (Tamayo, 2004)

3.2 Hierarquização dos valores na organização Tamayo & Gondim (1996)
Listagem de todos os valores presentes e eleição dos mais
freqüentes e desejados
Definição dos 5 valores hierarquizados

3.3 Descrição dos significados dos valores Descrição de cada valor e o significado para a organização/
negócio de atuação

2.3.1 Apresentação dos conceitos de valores 

Foram abordadas as questões dos valores como constituintes de uma cultura
organizacional, de sua história, rotinas, crenças, expressa através do comportamento das
pessoas na empresa, sendo que todo processo de mudança é um processo de mudança cultural
não poderíamos deixar de abordar cultura e valores.

Segundo Tamayo, Mendes & Paz (2000) a psicologia organizacional dá grande
importância ao estudo da cultura organizacional por considerar que ela é determinante do
desempenho individual, da satisfação no trabalho e da produtividade da empresa.

Foram utilizados alguns exemplos dos departamentos da própria empresa, já que a
profissional já havia passado algumas semanas com os líderes, ouvindo suas dificuldades e
anseios.

Estes conteúdos foram apresentados em forma de transparências e ao final apresentado
uma meta de estudar os conceitos de valores em conjunto com as lideranças, com o objetivo
principal de definir os valores da organização, para o qual todos os envolvidos assumiram a
tarefa de elaboração em conjunto.
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2.3.2 Hierarquização dos valores na organização

Tamayo, Mendes & Paz (2000) apresentam três dimensões bipolares (pólos
axiológicos) para representar as alternativas de respostas das organizações ao valores, são
elas: autonomia versus conservadorismo, hierarquia versus igualitarismo e domínio versus
harmonia.

Dentre estas dimensões temos o agrupamento de valores, conforme Schartz & Ros
(apud Tamayo, 1996, p.72) que foi utilizado como material de apoio para hierarquizar os
valores presentes na organização estudada, na percepção das lideranças.

Quadro 2 - Agrupamentos dos Valores por Pólos Axiológicos

Pólos
Axiológicos

Valores

Autonomia Criatividade, curiosidade, eficiência, eficácia, modernização, qualidade, reconhecimento,
competência, prazer, inovação, realização, estimulação e liberdade.

Conservação Disciplina, honestidade, lealdade, limpeza, ordem, polidez, prestígio, segurança, sensatez e
sigilo.

Estrutura
igualitária

Democracia, descentralização, justiça, qualificação dos recursos humanos, sociabilidade, co-
gestão, coleguismo, igualdade, cooperação, dinamismo, independência, autonomia,
comunicação, respeito e equidade.

Hierarquia Fiscalização, hierarquia, obediência, poder, pontualidade, rigidez, supervisão, tradição e
autoridade.

Harmonia Integração, interorganizacional, interdependência, ética, parceria, tolerância, intercâmbio,
preservação, equilíbrio, respeito à natureza, espontaneidade, iniciativa.

Domínio Ambição, audácia, competitividade, domínio, previsibilidade, produtividade, satisfação dos
clientes e sucesso.

Fonte: Ros & Schwartz; Schwartz & Ros (1995) Estes agrupamentos fundamentam-se em
uma série de estudos empíricos desenvolvidos em 40 nações e uso da técnica estatística SSA
(Smaltest Space Analysis).

Os valores foram agrupados em categorias mais amplas, outros eliminados sempre em
busca de trazer o significado e linguagem para o contexto da empresa e chegamos a cinco
valores presentes nesta organização: Comprometimento, Integridade, Interação, Audácia e
Melhoria Contínua.

2.3.3 Descrição dos significados dos valores

Cada um dos valores foi descrito, através do trabalho conjunto das lideranças, como
forma de deixar bem claro o significado de cada valor.

Quadro 3 - Definição dos valores na organização segundo as lideranças

Comprometimento Somos dedicados em criar e manter clientes entusiasmados, através do trabalho de pessoas
que se comprometem com a parceria, produtividade e disciplina no cumprimento de metas
para o alcance do sucesso pessoal, organizacional e da sociedade.

Integridade Agimos com ética em todas as nossas ações por acreditar que as pessoas merecem
respeito, honestidade, lealdade e justiça. Preservamos o patrimônio individual e social.

Audácia Cresceremos através da iniciativa, do dinamismo e da inovação, assumindo
responsabilidades e cultivando a descentralização e liderança, buscando constante domínio
no negócio.
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Interação Buscamos um ambiente de igualdade, cooperação, coleguismo e forte comunicação entre
os colaboradores e comunidade.

Melhoria Contínua Incentivamos o desenvolvimento humano, através do aprendizado contínuo dentro de um
ambiente predisposto a aprender, por acreditar na capacidade de transformação das
pessoas e sociedade.

3. Considerações Finais

Com os valores definidos foi possível uma diretriz nos trabalhos em gestão de pessoas,
desde o processo de recrutamento e seleção para se fazer uma descrição das competências que
seriam valorizadas nos profissionais em seleção, até elaboração de treinamentos, reuniões,
workshop com os temas para um maior desenvolvimento das pessoas na organização.

Sabe-se que o envolvimento de todos os colaboradores no levantamento dos valores
organizacionais como proposto por Tamayo, Mendes & Paz (2000), é muito rico e proveitoso,
porém após um ano de trabalho percebeu-se a importância de não ter sido realizado naquele
momento inicial. Muitas foram às dificuldades de comunicação e relacionamento encontradas
na própria liderança como percepção do diagnóstico organizacional e muitos líderes precisam
ser preparados para serem multiplicadores desta mudança, principalmente no requisito gestão
de processos e pessoas, e quando o objetivo é integrar todos esses valores nos processos de
trabalho percebe-se a diferença entre os vários departamentos.

Atualmente o trabalho tem enfoque no desenvolvimento das lideranças e os valores
tem servido de direção constante, principalmente em momentos de dificuldades de
comunicação com o grupo, pois resgatamos o desafio de mudança assumido por todos e com
o objetivo de aproximar os interesses de todos os departamentos para um objetivo comum da
organização.

Foi notória a importância da percepção dos valores e da cultura organizacional para a
atuação profissional, seja por qualquer profissional envolvido com a gestão este é um tema
necessário no cotidiano de trabalho.

O uso dos valores traz em si o forte apelo emocional de conteúdo pessoal, familiar,
que a cultura brasileira, tem presente em organizações e não pode ser desconsiderada para
qualquer trabalho de mudança e desenvolvimento profissional. Conseguimos com isso criar
uma linguagem comum para o comprometimento da gestão organizacional.
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