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RESUMO 
 
O estudo propôs-se analisar a contribuição da percepção de não-realização de valores pessoais 

no ambiente organizacional para a saída voluntária. Estudos com foco em saída voluntária 

são ainda poucos na academia. Empregou-se abordagem qualitativa, baseada em entrevistas 

semi-estruturadas, com elementos do método laddering, de modo a aprofundar e esclarecer 

resultados obtidos em estudos quantitativos anteriores. Mediante análise temática, foi possível 

a identificação dos valores pessoais mais importantes de oito participantes, Autodireção e 

Estimulação (Abertura à mudança) e Realização (Autopromoção). A percepção da não- 

realização dos valores pessoais mais importantes no ambiente organizacional foi um fator 

considerado na decisão de saída voluntária dos profissionais, que haviam participado no início 

de suas carreiras, de um mesmo programa para trainees. Prover políticas e práticas visando a 

possibilitar o preenchimento das metas motivacionais de seus empregados, especificamente, 

com foco pessoal e tidas por eles  como importantes, pode contribuir para que as organizações 

retenham talentos. 

 
Palavras-chave:   Saída   voluntária.   Realização   de   Valores   Pessoais   no   Ambiente 

Organizacional (RVP). Valores pessoais. 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A atração e retenção de colaboradores de alta qualidade são importantes para as organizações, 

principalmente diante de um mundo globalizado com avanços tecnológicos crescentes 

(HOLTOM et al., 2008). Uma alta taxa de saída voluntária é alarmante para a maioria dos 

gestores, devido  ao  receio  da  saída  dos  colaboradores  com  melhores  habilidades  e 

capacidades e a permanência na organização daqueles que não são capazes de achar outros 

empregos (TANOVA; HOLTOM, 2008). Compreender as razões que levam os indivíduos a 

saírem voluntariamente de suas organizações e também seus movimentos internos para a troca 

de áreas na empresa torna-se um fator essencial para entender como podem ser  criados 

ambientes de trabalho favoráveis para a permanência dos mesmos. 

 
Para Maurino e Domenico (2012), as pessoas só permanecem nas empresas se realizarem, por 

meio da busca das metas organizacionais, suas próprias metas pessoais (MAURINO; 

DOMENICO, 2012), ou seja, se realizarem seus valores pessoais.   Essas autoras, 

fundamentando-se na teoria Atração-Seleção-Atrito (SCHNEIDER, 1987; SCHNEIDER; 

GOLDSTEIN; SMIT, 1995) e na teoria de  valores básicos de Schwartz (1992)  definem 

realização  de valores  pessoais  no  ambiente organizacional  (RVP),  como  a percepção  da 

realização das metas motivacionais (valores) dos indivíduos na organização onde atuam ao 

desempenharem as atividades cotidianas. 

 
Em estudo recente, Santos e Domenico (2016) identificaram a relação negativa entre intenção 

de saída - um dos principais preditores da saída voluntária - e os quatro fatores de RVP. No 

entanto, apenas a percepção de não-realização de metas motivacionais relacionadas aos tipos 

de valor de Autopromoção e de Abertura à mudança influenciaram na intenção de saída. 
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Curiosamente, nessa amostra, Autopromoção foi o tipo motivacional que apresentou a menor 

média, ou seja, foi considerado o menos importante na vida dos respondentes. 

 
A partir de tal resultado, alguns pensamentos surgem à mente: indivíduos chegariam a deixar 

a organização caso não percebessem realizar metas menos importantes? Ou será que valores são 

construtos “sensíveis” a ponto de, ao serem medidos por instrumentos auto preenchíveis 

acarretarem viés nas respostas, apesar de todos os cuidados tomados em relação à construção 

e validação das escalas? Por sua vez, Mobley (1977) aponta que há uma lacuna de pesquisa 

sobre as etapas do processo de saída da organização. Holtom et al. (2008) destacam essa 

lacuna e defendem estudos extensos, de longo prazo, que considerem a pesquisa qualitativa. 

 
A partir do  que foi  exposto,  este  estudo  pretende responder à seguinte questão:  Qual  a 

contribuição da percepção da não-realização de valores pessoais no ambiente organizacional 

para a saída voluntária?. O objetivo geral, de analisar a contribuição da percepção de não- 

realização  dos  valores  pessoais  para  a  saída  voluntária  da  organização,  foi  perseguido 

mediante o alcance de   dois objetivos específicos, a saber: (1) identificação dos valores pessoais 

mais e menos importantes dos participantes e (2) identificação da contribuição da percepção de 

não-realização desses valores no ambiente organizacional no processo que levou à saída 

voluntária da(s) organização(ões) em que atuaram. 

 
Este estudo, diferentemente de todos realizados até o presente momento sobre RVP, que também 

mensuraram valores pessoais (MAURINO; DOMENICO, 2012; SIVIERI, 2016; SANTOS; 

DOMENICO, 2016), lançou mão da abordagem qualitativa com viés funcionalista, baseada em 

entrevistas semi-estruturadas com elementos do método laddering (BOURNE;JENKINS, 

2005), analisadas via método categorial (GIBBS, 2009). Participaram do estudo oito 

profissionais que tomaram parte do mesmo Programa de Trainees no início de suas carreiras e 

pediram demissão voluntária da(s) organização(ões) em que atuaram como empregados ao 

longo de suas trajetórias profissionais. 

 
Na sequência, são apresentadas duas seções visando fundamentar teoricamente os construtos 

saída voluntária e percepção de realização de valores no ambiente organizacional, seguindo-se 

o detalhamento dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa de campo, as análises 

dos dados textuais obtidos, finalizando-se com algumas considerações e recomendações para 

futuras pesquisas. 

 
2 SAÍDA VOLUNTÁRIA 

 
Para Mobley (1982), turnover voluntário é o ato de deixar uma organização. É um evento 

específico no tempo marcado pela separação física da organização, resultado de um processo 

com diversas etapas. Neste estudo, turnover voluntário, demissão voluntária e saída voluntária 

são consideradas expressões sinônimas. 

 
Holtom et al. (2008) revisaram os modelos iniciais sobre saída voluntária, mostrando que March 

e Simon, ao final dos anos de 1950, introduziram uma teoria geral do equilíbrio organizacional 

que enfatizava a importância do equilíbrio entre as contribuições e incentivos dos empregados 

e da organização. Os referidos autores propuseram que o turnover voluntário do empregado era 

resultado das percepções individuais de satisfação no trabalho e alternativas de emprego (LEE; 

MITCHELL, 1994; MITCHELL et al., 2001). 

Mobley, em 1977, propôs um processo de saída mais abrangente, com uma sequência de passos 

até a saída efetiva do empregado (HOLTOM et al., 2008; HUNTER; TAN; TAN, 

2008). O turnover voluntário é o resultado de um processo que envolve elementos 

comportamentais, cognitivos e afetivos que não devem ser negligenciados (MOBLEY, 1982). 

 



3 

Universidade Presbiteriana Mackenzie   

 

Mobley (1982) destaca três elementos críticos para compreender turnover como um processo: 

a mudança, as experiências vividas e as interações na organização ao longo do tempo. Seu 

modelo (Figura 1) sugere etapas mediadoras entre a avaliação do trabalho atual e a decisão 

pela saída (ou permanência). Segundo o autor, é possível haver diferenças entre os indivíduos 

no que tange ao número e sequência das etapas e ao grau em que o processo é racional e 

consciente. Portanto, o processo não é uma sequência fechada de passos, que todos os 

empregados experienciam da mesma forma: alguns podem pular alguns passos ou até seguir 

outra sequência (LEE; MITCHELL, 1994). 

 
Figura 1 – Modelo de saída da organização de Mobley (1977)

 
Avaliação do trabalho atual 

(1) 

 
Comparação das alternativas 

com o trabalho atual 

(8) 

 
Intenção de sair/ permanecer 

(9)

 

 

Experiências de satisfação e 
insatisfação no trabalho 

(2) 

 

Avaliação das alternativas 

(7) 

 

Permanência/saída 

(10)

 
 

Pensamento sobre sair 

(3) 

Procura por alternativas 

(6)

 

 

Avaliação sobre a utilidade 
esperada da procura e dos 

custos de saída 

(4) 

 

Intenção de procura por 
alternativas 

(5) 

 
 

Fonte: Mobley (1977, p. 238).
 

Com o passar dos anos, os pesquisadores foram acrescentando em seus modelos além de 

variáveis centradas no indivíduo, também variáveis de contexto. Entre 1985 a 1995, destaca- 

se o modelo de Lee e Mitchell (1994), que propõe que nem sempre as decisões de saída ocorrem 

devido à insatisfação acumulada no trabalho indicando outros fatores tais como os choques, 

script, violação de imagens, a satisfação no trabalho e a procura de emprego (LEE; MITCHELL, 

1994, HOLTOM et al., 2008). 

 
O choque é definido como um evento impactante que leva a análises psicológicas sobre a 

possibilidade de saída do emprego pelo colaborador (LEE; MITCHELL, 1994; HOLTOM et 

al., 2008). Pode ser uma mudança esperada, como o nascimento de um filho, ou inesperada, 

como uma fusão, que abala o sistema social do funcionário e seus pensamentos sobre o trabalho;  

relacionado  à  vida  no  trabalho  ou  pessoal.  O  choque  não  é  necessariamente negativo, 

podendo ter também um efeito positivo ou neutro, e está inserido em um contexto. A 

experiência do choque e a tomada de decisão pelo empregado levam à permanência ou 

saída do indivíduo (LEE; MITCHELL, 1994; HOLTOM et al., 2005). O script é um plano
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pré-existente para sair, enquanto as imagens são entendidas pelos autores, baseados na teoria 

de Beach (1998), como esquemas utilizados para organizar o pensamento antes da tomada de 

decisão. As violações de imagens ocorrem quando valores, objetivos e estratégias para atingir 

os objetivos dos indivíduos não se encaixam mais com aqueles da organização (LEE; 

MITCHELL, 1994). No caso da satisfação no trabalho, ela diminui quando a pessoa, ao longo 

do tempo, sente que seu trabalho não fornece mais os benefícios intelectuais, emocionais ou 

financeiros desejados. Por fim, a procura de emprego refere-se à busca e à avaliação por 

alternativas de trabalho. Esses componentes combinados geram quatro caminhos passíveis de 

serem seguidos por empregados até a saída da organização, apontando para a complexidade 

da dinâmica do processo que leva ao turnover voluntário (HOLTOM et al., 2008). 

 
Entre 1995 e 2005, outros esforços para explicação da saída voluntária se destacaram como a 

sugestão de novos preditores de intenção de saída no nível do indivíduo tais como, percepção 

de  justiça,  burnout,  percepção  de  suporte  organizacional  (MITCHELL  et  al.,  2001).; 

pesquisas empíricas sobre o modelo de Lee e Mitchel (1994); a compreensão das variáveis 

contextuais com ênfase nas relações interpessoais e o olhar sobre os fatores que fazem com 

que o empregado permaneça na organização (HOLTOM et al., 2008). 

 
Mais recentemente, Santos e Domenico (2016), analisaram o construto de RVP no ambiente 

organizacional, apresentado na sequência, como um preditor de intenção de saída. 

 
3 REALIZAÇÃO DE VALORES PESSOAIS NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 
Maurino e Domenico (2012) apresentaram o construto baseando-se na teoria de attraction- 

selection-attrition (ASA) de Schneider (1987) e Schneider, Goldstein e Smith (1995) e na teoria 

de Valores Básicos de Schwartz (1992). Maurino e Domenico (2012) definem Realização de 

Valores Pessoais no ambiente organizacional como a percepção de realização de metas 

motivacionais pessoais, entendidas enquanto valores, na organização em que as pessoas atuam 

ao desempenharem suas atividades cotidianas. 

 
Schneider (1987), colocando a organização, e não o indivíduo, como unidade de análise, 

defendeu que os diferentes atributos dos indivíduos são os determinantes fundamentais do 

comportamento organizacional, de sua cultura,  tecnologia e estrutura. Schneider et al. (1995), 

ao revisitarem o modelo ASA (Figura 2), especificaram melhor esses atributos pessoais como 

sendo a personalidade, as atitudes e valores dos indivíduos, mas utilizaram o termo 

“personalidade” para agrupar essas características dos indivíduos. 

 
Schneider (1987) destaca que diferentes tipos de organização atraem, selecionam e retêm 

diferentes tipos de pessoas. Pessoas com traços de personalidade semelhantes são atraídas 

para   organizações   de   um   determinado   tipo.   Schneider,   Goldstein   e   Smith   (1995) 

acrescentaram que as pessoas acham a organização atrativa de acordo com o julgamento 

implícito da congruência entre as metas organizacionais, estruturas, processos e cultura e suas 

próprias personalidades (aqui já incluindo valores). 

 
Mediante recrutamento e seleção, as organizações acabam escolhendo pessoas que 

compartilham muitos atributos pessoais comuns, mas não necessariamente competências 

semelhantes, que poderá variar segundo as funções. Aquelas pessoas que não se encaixam no 

ambiente  para o  qual  foram  atraídas  e selecionadas  tendem  a  sair  em  função  do  atrito, 

enquanto aquelas que permanecem no ambiente são semelhantes entre si. Os comportamentos 

dos  empregados,  fruto  de  suas  características  pessoais,  visando  a  alcançar  as  metas
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organizacionais que foram estabelecidas inicialmente pelos fundadores, determinam os 

processos, as estruturas e a cultura que envolvem a organização, ou seja, o que a organização 

é (SCHNEIDER, 1987; SCHNEIDER et al., 1995). 

 
Figura 2 – Modelo ASA Schneider (1987) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Schneider (1987, p. 445). 

 
Schneider, Goldstein e Smith (1995) propõem que o modelo de três etapas - atração, seleção e 

atrito – explica como personalidades diferentes levam a estruturas, processos e culturas únicas 

que caracterizam as organizações. Entre os atributos pessoais que determinam o que a 

organização é estão, como dito anteriormente, os valores. 

 
Schwartz (1992, 2005) propôs uma teoria unificadora para o campo de motivação humana, a 

partir dos valores humanos, considerando as principais características desse construto, a saber: 

(1) valores são crenças; (2) são um construto motivacional, ou seja, referem-se a objetivos 

desejáveis que as pessoas se esforçam para ter; (3) transcendem situações e ações específicas, 

contemplando objetivos abstratos, distintos de conceitos como normas e atitudes; (4) guiam a 

seleção e avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos, servindo como padrões ou critérios; 

(5) são ordenados pela importância relativa aos demais, de acordo com um sistema ordenado de 

prioridades axiológicas que caracterizam os seres humanos como indivíduos. Todos os valores 

possuem as mesmas características, porém, se diferenciam pela motivação ou meta que 

expressam (SCHWARTZ, 1992, 2005). 

 
Os tipos motivacionais de valores tendem a ser universais porque estão baseados em três 

requisitos universais da existência humana, a que todos os indivíduos (e sociedades) estão 

suscetíveis: necessidade dos indivíduos como organismos biológicos, requisitos de coordenação 

para interação pessoal e necessidades de bem-estar e sobrevivência dos grupos (SCHWARTZ, 

1992, 2005). A teoria de valores básicos, além de definir o conteúdo substantivo como sendo as 

motivações, estabelecendo, em 1992, dez tipos de valores, especificou as relações dinâmicas 

entre eles, de acordo com o conflito e compatibilidade que apresentam entre si. Valores mais 

compatíveis estão próximos ou adjacentes, enquanto o aumento  da  distância  na  estrutura  

circular  proposta  indica  queda  na  compatibilidade  e aumento de conflito. A oposição entre 

tipos motivacionais antagônicos pode ser resumida ao serem  observadas  duas  dimensões  

bipolares:  a  primeira  dimensão  contrasta  metas  de
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“Abertura à mudança” às de “Conservação”, enquanto a segunda opõe valores de 

“Autotranscendência” aos de “Autopromoção”. A primeira dimensão captura o conflito entre 

valores que levam as pessoas a seguir seus próprios interesses intelectuais e emocionais em 

direção ao imprevisível e à incerteza (autodeterminação e estimulação), em oposição à busca 

da estabilidade e certeza vinda de relacionamentos com pessoas próximas, instituições e 

tradições (segurança, conformidade e tradição) (SCHWARTZ, 1992, 2005). Na segunda, o 

conflito ocorre entre metas relacionadas à  aceitação dos outros como iguais e a preocupação 

com o bem-estar deles (universalismo e benevolência) e a busca pelo próprio sucesso e domínio 

sobre os outros (poder e realização) (SCHWARTZ, 1992, 2005). 

 
Schwartz et al. (2012), após diversos estudos que mostraram a validação da teoria de valores 

básicos por mais de 20 anos,  revisitando a teoria de 1992 propuseram a teoria refinada, com 

19 valores tipos de valores de primeira ordem (QUADRO 1), contemplando tipos motivacionais 

originais e alguns subtipos. A teoria refinada, que passou por validação em diferentes  países,  

a  partir  de  aplicação  de  novo  instrumento,  denominado  PVQ-RR, demonstrou  maior  

precisão  de  previsão  e  explicação  para  um  conjunto  diversificado  de atitudes e crenças 

comparativamente à teoria original, uma vez que distingue diversos níveis de abstração dentro 

de uma hierarquia motivacional (SCHWARTZ et al., 2012). 
 

Quadro 1 – Definições dos 19 tipos motivacionais 
 

 

Valores 
Definições conceituais dos 

Tipos motivacionais 
Dimensões 

(Princípios da estrutura circular) 
 

 
Autodireção 

Autodireção de 
pensamento 

Liberdade para cultivar suas 
próprias ideias e habilidades 

Abertura à mudança 

Foco pessoal 

Crescimento 

Livre de Ansiedade 
Autodireção de 

ação 
Escolher as próprias metas e 

propósitos 
 

 
Estimulação 

 

 
Estimulação 

 

 
Excitação, novidade e mudança 

Abertura à mudança 
Foco pessoal 

Crescimento 

Livre de Ansiedade 

 

 
Hedonismo 

 

 
Hedonismo 

 

 
Prazer e gratificação sensual 

Abertura à mudança 
Autopromoção 
Foco pessoal 
Crescimento 

Livre de Ansiedade 
 

 
Realização 

 

 
Realização 

 
Sucesso de acordo com os padrões 

normativos de uma cultura 

Autopromoção 

Foco pessoal Crescimento e 

Autoproteção Livre e Evitação 

de Ansiedade 
 

 
Poder 

 

Domínio 
Poder em exercer o controle sobre 

as pessoas 
Autopromoção 

Foco pessoal Evitação 

de Ansiedade 

Autoproteção 

 

Recursos 
Poder por controlar recursos 

materiais ou sociais 

 

 
Face 

 

 
Face 

 

 
Manter e proteger o prestígio 

Autopromoção 

Conservação 

Foco pessoal Evitação 

de Ansiedade 

Autoproteção 
 

continua
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Valores 
Definições conceituais dos 

Tipos motivacionais 
Dimensões 

(Princípios da estrutura circular) 

 

 
Segurança 

 

Pessoal 
Senso de pertencimento, saúde, 

reciprocidade, limpeza 
Conservação 
Foco social 

Foco pessoal (Pessoal) 
Evitação de Ansiedade 

Autoproteção 

 
Social 

 

Segurança nacional, ordem social e 

estabilidade da sociedade 

 

 
Conformidade 

 

Interpessoal 
Evitar irritar ou prejudicar os 

outros 
Conservação 

Foco social Evitação 

de Ansiedade 

Autoproteção 

 

Regras 
Seguir as regras, comportamento 

apropriado 
 

 
Tradição 

 

 
Tradição 

 

Manter e preservar a tradição e 

costumes culturais, familiares e 

religiosos 

Conservação 
Foco social Evitação 

de Ansiedade 
Autoproteção 

 

 
Humildade 

 

 
Humildade 

 

 
Humildade, modéstia 

Conservação 
Autotranscendência 

Foco social Crescimento e 

Autoproteção Livre e Evitação 

de Ansiedade 
 

 
Benevolência 

 

Confiança 
Relações de confiança dentro do 

grupo 
Autotranscendência 
Foco social Livre 

de Ansiedade 

Crescimento 

 

Cuidado 
 

Bem-estar dos membros do grupo 

 
 
 

Universalismo 

 

Tolerância 
Tolerância, sabedoria, e aceitação 
daqueles que são diferentes de si 

 
Autotranscendência 

Foco social Livre 

de Ansiedade 

Crescimento 

 

Compromisso 
Igualdade para todos, justiça social, 

proteção para todas as pessoas 

Proteção à 
natureza 

 

Proteção do ambiente natural 

Fonte: Adaptado de Schwartz et al. (2012) 

 
Maurino e Domenico (2009) considerando: que valores são características pessoais 

(SCHNEIDER, 1987), que as pessoas possuem (SCHWARTZ, 2005), definidas como metas 

motivacionais transituacionais, que as pessoas buscam alcançar em diferentes contextos de 

vida (SCHWARTZ, 1992), inclusive nas organizações onde atuam, propõe que não são 

quaisquer pessoas que determinam as características organizacionais, mas somente aquelas que 

percebem realizar as metas motivacionais (valores) por meio das atividades cotidianas. 

Tomando a teoria de valores básicos, as pessoas perceberiam realizar as metas de quatro tipos 

de valores: de Autopromoção, Autotranscendência, de Abertura à Mudança e de Conservação. 

 
As autoras, considerando que as características pessoais determinam as características 

organizacionais como proposto nos estudos de Schneider, fizeram uma pesquisa de natureza 

quantitativa, para verificar  a influência  nos valores organizacionais  -  considerados  como 

metas da organização (TAMAYO, 2005) dos valores pessoais e da percepção de realização 

dos valores pessoais no ambiente organizacional, ambas características de indivíduos. 

 
Segundo as conclusões de Maurino e Domenico (2012), 

 
RVP revela-se como uma variável de maior influência nos valores 

organizacionais do que os próprios valores pessoais, em função do maior 

número de correlações encontrado e sua participação isolada na predição de 

dois valores organizacionais de segunda ordem, enquanto apenas um modelo 

foi predito fracamente por um valor pessoal [...] (MAURINO; DOMENICO, 
2012, p. 206).
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Isso mostra que mais do que as expectativas (metas motivacionais/valores) é a percepção pelo 

indivíduo de realização dessas metas no ambiente da organização que irá determinar 

características organizacionais, no caso, os valores organizacionais: os “valores organizacionais 

são mais influenciados pela realização dos valores pessoais do que pelos valores pessoais de 

seus membros” (MAURINO; DOMENICO, 2012, p. 185). São aqueles empregados que 

percebem realizar seus valores que permanecem e, por meio de seus comportamentos, 

determinam o que a organização é. 

 
Outros estudos foram feitos relacionando valores pessoais e RVP a diferentes outros construtos.  

Dutra e Domenico (2014) investigaram as relações entre RVP e tipos de cultura organizacional, 

seguindo o modelo de Cameron e Quinn (1999) de valores concorrentes. Nesse trabalho, 

as autoras encontraram correlações da cultura tipo Clã com a percepção de realização de todos 

os tipos de valores pessoais de segunda ordem, ou seja, Abertura a mudança, Autopromoção, 

Conservação e Autotranscendência. 

 
O impacto de RVP no comprometimento organizacional (afetivo, normativo e instrumental) 

foi estudado por Dutra (2014), defendendo que a percepção de realização de cada um dos quatro 

tipos de valores de segunda ordem influenciaria positivamente o comprometimento 

organizacional. Os valores de Autotranscendência foram aqueles mais percebidos como 

realizados na organização e, quanto mais os empregados perceberam realizar os valores de 

Autopromoção, Abertura à mudança, Conservação e Autotranscendência, mais apresentavam 

comprometimento afetivo e normativo no ambiente organizacional. A autora, em suas 

considerações finais, sugeriu explorar a relação de RVP com outros construtos, como intenção 

de saída. 

 
No estudo de Santos e Domenico (2016), a proposta foi verificar se a percepção de RVP, 

entendida como conteúdo de compatibilidade Pessoa-Organização percebida, influencia na 

intenção de saída do indivíduo da organização. Foi o primeiro estudo com RVP que partiu da 

teoria refinada de valores de Schwartz et al. (2012), aplicando-se o instrumento desenvolvido 

por esses pesquisadores e validado no Brasil por Torres, Schwartz e Nascimento (2016) para 

mensuração de valores pessoais e elaborando-se o QRVP, a partir do PVQ-RR. Os resultados, 

obtidos a partir da participação de 533 respondentes, mostraram que eles atribuíram mais 

importância aos valores pessoais de Autotranscendência, seguida por Abertura à mudança, 

Conservação e por último Autopromoção. Por seu turno, perceberam realizar no ambiente 

organizacional mais os valores de Autotranscendência, seguidos de realização de Abertura à 

mudança,  Conservação  e  por  último  de  Autopromoção.  Santos  e  Domenico  (2016) 

verificaram que há uma relação negativa (esperada) entre todos os fatores de RVP e intenção 

de saída.  Isso  quer dizer que quanto  mais  os  indivíduos  percebem  realizar seus  valores 

pessoais na organização, menos eles têm intenção de sair desse ambiente. Porém, somente a 

percepção de realização de valores de Abertura à Mudança e de Autopromoção mostraram-se 

como preditores de intenção de saída (SANTOS; DOMENICO, 2016). Os autores concluíram 

que valores com foco pessoal podem influenciar a intenção de saída dos indivíduos. Uma vez 

percebidos como não realizados levariam as pessoas a pensarem, preferirem e quererem sair das  

organizações.    Mas,  a  Não  seria  a  importância  dos  valores  percebidos  como  não realizados 

algo levado em conta? 

 
Chama a atenção nos resultados, no entanto, o tipo motivacional de segunda ordem de 

Autopromoção, menos valorizado e considerado o menos realizado pelos participantes da 

amostra, ter se mostrado como o fator de RVP de maior influência na intenção de saída
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(SANTOS; DOMENICO, 2016), antes mesmo de Abertura à mudança. Por sua vez, nos estudos 

com RVP nos quais também foram mensurados valores pessoais, os tipos motivacionais de 

Autotranscendência e de Autopromoção foram apontados, em média, como o mais e menos 

importante, respectivamente. 

 
Este trabalho procura contribuir com as pesquisas sobre o construto de RVP  e de saída 

voluntária, de modo a entender melhor quais valores, em termos de importância, se não 

realizados poderão levar à intenção de saída. 

 
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Esta pesquisa empregou dados qualitativos, a partir de uma perspectiva funcionalista, para tentar 

aprofundar os resultados obtidos em pesquisas anteriores realizadas mediante métodos 

quantitativos. Nesta pesquisa, dados qualitativos foram coletados a partir de entrevistas 

semiestruturadas, considerando-se o método laddering utilizado por Bourne e Jenkins (2005) 

como forma de acessar o sistema de valores pessoais dos participantes. Segundo esses autores, 

é possível, partindo-se  de preferências concretas dos indivíduos,  apreender, por meio de 

questionamentos sequenciais e da contraposição de elementos, níveis mais abstratos, no caso, 

os valores pessoais. 

 
Os participantes, duas mulheres e seis homens (Quadro 3) foram selecionados de acordo com 

dois critérios principais: aplicação e aprovação do Programa de Trainee de uma instituição 

financeira nacional, aqui denominada Banco A, e a posterior saída voluntária dessa organização. 
 

Quadro 3 – Dados dos participantes 
 

 
Entrevistados 

 
Sexo 

 
Idade 

 
Estado Civil 

Tempo de 

experiência no 

mercado (anos) 

 
Escolaridade 

 
 
 

ENT1 

 
 
 

Feminino 

 
 
 

31 

 
 
 

Casado 

 
 
 

10 

Publicidade e Propaganda – UFG 

Pós-graduação em Marketing – 

Insper 

Master Internacionalização de 

Empresas - Universidade de 

Barcelona 

 
ENT2 

 
Feminino 

 
35 

 
Casado 

 
14 

Economia - USP Ribeirão Preto 

MBA em Finanças e Controladoria – 

USP 

 
ENT3 

 
Masculino 

 
32 

 
Solteiro 

 
9 

Economia - Insper 

MBA General Management – 

Michigan 

 
ENT4 

 
Masculino 

 
34 

 
Solteiro 

 
10 

Engenharia Mecânica - Unicamp 

Pós-graduação em Gestão 

Empresarial – FGV 

 
ENT5 

 
Masculino 

 
34 

 
Casado 

 
10 

Engenharia de Produção - UFSCAR 

Pós-graduação em Inteligência de 

Mercado – FIA 

 

continua
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Entrevistados 

 
Sexo 

 
Idade 

 
Estado Civil 

Tempo de 

experiência no 

mercado (anos) 

 
Escolaridade 

 
ENT6 

 
Masculino 

 
32 

 
Casado 

 
7 

Engenharia de Controle e 

Automação - UFMG 

MBA Insead - Singapura e França 
 

 
 

ENT7 

 

 
 

Masculino 

 

 
 

33 

 

 
 

Solteiro 

 

 
 

10 

Relações Internacionais - UNB 

Pós-Graduação em Administração de 

Empresas - FGV 

MBA Humber College – Toronto 
(Canadá) 

 

 
 

ENT8 

 

 
 

Masculino 

 

 
 

33 

 

 
 

Solteiro 

 

 
 

8 

Engenharia Mecânica - Poli USP 

Pós-graduação Administração - 

INSPER 

MBA Gestão de mercado de luxo - 

Bocconi (Itália) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

As entrevistas foram realizadas no primeiro semestre de 2017 e tiveram duração entre 45 

minutos a 1 hora e 40 minutos, utilizando Skype para propiciar flexibilidade de horário e 

facilidade de acesso (alguns participantes encontravam-se fora do Brasil). O áudio foi gravado 

sob autorização deliberada do(a) entrevistado(a). 

 
Foi proposto a cada participante, no início da entrevista, uma reflexão sobre sua trajetória 

profissional a partir da decisão de aplicar para o Programa Trainee do Banco A, do qual fez 

parte,  abordando-se  as  experiências  que  teve  em  diferentes  áreas  dessas  empresa  e, 

porventura, em outras organizações. O método de laddering foi utilizado quando se solicitou ao 

entrevistado para que comentasse sobre o que gostava e não gostava na empresa, explorando-se 

os porquês dessas atitudes, visando-se chegar aos valores a elas subjacentes. Quando surgia mais 

de uma resposta, geravam-se contraposições para que o participante escolhesse o que 

mais/menos preferia/importava, permitindo acessar os valores mais/menos importantes. A 

próxima etapa da entrevista tinha como objetivo analisar quais fatores levaram ao atrito dentro 

da organização, que culminou na migração para outras áreas/setores até a saída voluntária 

do Banco A e, a depender do participante, de outras organizações pelas quais passou depois. 

Dessa forma, percorreu-se a trajetória profissional de cada indivíduo, desde sua entrada no 

Programa de Trainee na instituição financeira até a experiência à época da realização da 

entrevista. Todas as trocas de áreas e saídas voluntárias de organizações foram exploradas. 
 

 
 

5  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Para analisar os dados coletados nas entrevistas foram feitas as transcrições literais e, em 

seguida, análise categorial, de acordo com Gibbs (2009). Como categorias iniciais de análise 

foram considerados os 19 tipos motivacionais de Schwartz (2012), visando-se identificar os 

valores pessoais mais e menos importantes dos entrevistados. Mediante inferência, foi 

identificado  e  analisado  em  que  medida  esses  valores  foram  ou  não  percebidos  como 

realizados pelos participantes durante o tempo em que ficaram nas respectivas empresas e se 

estiveram envolvidos no processo que culminou na saída espontânea. Outras categorias que não 

dizem respeito a valores e sua (não) realização, provenientes do referencial teórico, foram 

utilizadas para categorização dos dados As entrevistas foram analisadas individualmente a
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partir da trajetória profissional descrita pelo participante. Porém, em função do espaço 

permitido, apresentaremos apenas a análise consolidada. 

 
5.1 Valores Pessoais 

 
Ao analisar os textos originários das entrevistas, verificou-se que as metas motivacionais mais 

valorizadas pelos indivíduos eram as relacionadas aos tipos de valores de Abertura à mudança 

e Autopromoção, presentes nas falas da maioria dos participante. O grupo de entrevistados 

mostrou buscar seus próprios interesses intelectuais e emocionais, mesmo diante de incertezas 

provenientes de suas escolhas e/ou a procura pelo sucesso profissional frente aos padrões da 

sociedade (Quadro 4). 
 

Quadro 4 – Tipos motivacionais de primeira ordem mais importantes de cada entrevistado 
 

 
Entrevistado 

 

Valores pessoais 

(Schwartz, 2012) 

Dimensões de segunda ordem dos 
valores pessoais 

(Schwartz, 1992, 2005, 2012) 

 
ENT1 

Autodireção Abertura à mudança 

Realização Autopromoção 

 
ENT2 

Autodireção Abertura à mudança 

Realização Autopromoção 

 
 

ENT3 

Autodireção  
Abertura à mudança 

Estimulação 

Realização Autopromoção 

ENT4 Realização Autopromoção 

 
 

ENT5 

Autodireção  
Abertura à mudança 

Estimulação 

Realização Autopromoção 

 
ENT6 

Autodireção  
Abertura à mudança 

Estimulação 

 
ENT7 

Autodireção Abertura à mudança 

Segurança Conservação 

 
ENT8 

Autodireção Abertura à mudança 

Face Autopromoção 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Os entrevistados estavam em fases de vida semelhantes, pertenciam a uma mesma faixa 

etária; todos no grupo haviam realizado cursos de especialização em nível de pós-graduação 

lato sensu, portanto possuíam a mesma escolaridade. Dessa forma, as variáveis históricas- chave 

de idade e educação de Schwartz (2005) mantiveram-se constantes nesse grupo, o que justifica 

a busca por metas motivacionais semelhantes. 

 
Preferências relacionadas aos tipos motivacionais de Abertura à mudança e Autopromoção 

apresentaram-se já nas falas iniciais ao refletirem sobre a escolha e participação no Programa 

de Trainees oferecido pelo Banco A. Percebeu-se a busca por uma instituição financeira fora 

dos padrões do mercado financeiro, com uma hierarquia organizacional flexível, uma forma
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de  comunicação  com  os  clientes  diferente  da  oferecida  pelo  padrão  do  mercado,  e  que 

também pudesse oferecer oportunidade de crescimento acelerado na carreira por meio de 

treinamentos, desafios e novas chances de trabalho, ou seja, a possibilidade de sucesso 

profissional e direcionamento autônomo dos interesses próprios, intelectuais e emocionais. Esses 

resultados estão de acordo com Schwartz (2005), para quem no início da fase adulta, na qual os 

participantes desta pesquisa encontravam-se no princípio de suas trajetórias profissionais, a 

preocupação principal é firmar-se no mundo do trabalho e da família. 

 
Uma das metas motivacionais mais evidenciadas ao longo das falas dizem respeito ao tipo 

motivacional de primeira ordem Autodireção. O tipo motivacional de Estimulação, que também 

congrega metas de Abertura à mudança, foi notado em três participantes, que mostraram em 

seus relatos a constante procura por desafios em projetos e em tarefas nas organizações em que 

atuavam. Com relação ao tipo motivacional de Realização (Autopromoção), transpareceu nos 

relatos de cinco dos participantes. 

 
Segundo Schwartz (2005), quanto maior o grau de escolaridade do indivíduo, maior a 

valorização da experiência com a liberdade de ação, a solução de problemas complexos, o 

pensamento independente (Autodireção), maior a valorização de atividades novas e não 

rotineiras (Estimulação) e a busca constante do  alcance de metas socialmente aprovadas 

(Realização). Todas essas metas motivacionais foram identificadas nos relatos da maioria dos 

participantes deste estudo e consideradas como as mais importantes em suas trajetórias 

profissionais. 

 
O  tipo  motivacional  de  Face,  incluído  no  refinamento  da  teoria  de  valores  básicos  de 

Schwartz em 2012, que pode estar relacionado a metas tanto de Autopromoção, quanto de 

Conservação, pôde ser identificado como importante em apenas um dos entrevistados. Foi 

possível inferir a partir de diversas falas sobre a trajetória profissional que, no caso desse 

entrevistado, suas metas motivacionais estavam relacionadas ao tipo motivacional de segunda 

ordem de Autopromoção. Foi possível reconhecer também em apenas um dos entrevistados o 

a priorização de metas relacionadas à Segurança, pertencente ao tipo motivacional de 

Conservação. 

 
Em relação às metas motivacionais menos importantes identificou-se o tipo de valor 

Conformidade, mediante os relatos dos entrevistados, que se mostraram incomodados com 

relação à rotina e previsibilidade de algumas atividades que foram obrigados a cumprir em 

instituições financeiras, demonstrando como as características do grupo de participantes 

estavam voltadas ao oposto desse tipo de valor de segunda ordem, ou seja, à Abertura a 

mudança, corroborando a teoria de valores básicos (SCHWARTZ, 1992, 2012). 

 
5.2 Percepção de não-realização de valores pessoais no ambiente organizacional e saída 

voluntária 
 
Neste trabalho, buscou-se identificar a contribuição da não-realização de valores pessoais no 

ambiente organizacional no processo que leva à saída voluntária, uma vez que, segundo Maurino 

e Domenico (2012), permanecem nas organizações aqueles profissionais que percebem realizar 

suas metas motivacionais nas suas atividades cotidianas ao longo do tempo. Naquele estudo, no 

entanto, não foi discutido quanto à importância dada a diferentes valores. 

 
Na análise dos processos de saída voluntária dos participantes desta pesquisa não foi possível 

afirmar  que  eles  tinham  consciência  da  percepção  da  não-realização  dos  seus  tipos
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motivacionais na organização durante toda a trajetória ou se essa percepção era instigada a partir 

dos eventos, como choques propostos no modelo de Lee e Mitchell (1994). 

 
Um choque negativo, como o caso da vivência da fusão da organização em que os indivíduos 

trabalhavam com outra instituição financeira com cultura bastante diferente do Banco A, fez 

com os participantes fizessem mudanças laterais, para outras áreas, de forma a continuar 

buscando suas metas motivacionais na empresa. Como choque positivo, pôde-se nomear as 

propostas  recebidas  pelos  participantes  para  novos  empregos,  que  fizeram  com  que 

refletissem sobre o que não ia bem em sua trajetória profissional e a consequente insatisfação. 

Outro choque positivo identificado nos relatos dos entrevistados, mas não contemplados nos 

modelos que buscam explicar a saída voluntária, é a aprovação para realização de cursos de 

MBA fora do país. Quatro participantes saíram para deles participarem. Nesses casos, os 

entrevistados haviam planejado por alguns anos a aplicação para os cursos, que estavam entre 

os melhores do mundo, mediante a avaliação contínua do desenvolvimento de suas carreiras. 

Caso  não  identificassem  caminhos  que  lhes  possibilitassem  ir  ao  encontro  do  que 

valorizavam, ou seja, ao não perceberem a   realização de seus valores pessoais mais importantes  

(Autodireção e Realização) dentro da organização em que estavam,  buscaram ali permanecerem 

até conseguirem ser aprovados onde realmente queriam continuar a desenvolver-se 

profissionalmente. 

 
Ressalte-se que as inferências sobre a não-percepção dos valores mais importantes na 

organização ao longo do tempo em que estiveram no Banco A e nas outras empresas, ocorreu 

analisando-se todo a trajetória profissional e o processo de “desencantamento”, não apenas os 

eventos de choque, que serviram mais para trazer à consciência a insatisfação até aquele 

momento, fomentando a decisão de saída  em busca de outro ambiente que lhes permitissem 

realizar as metas de vida prioritárias, mediante a ocupação de novos e melhores cargos, obtenção 

de maiores ganhos salariais, de novos desafios e reconhecimento profissional. No caso deste 

estudo, quando ocorreram novas propostas de empregos, houve a escolha pela saída 

voluntária da empresa. Em vários casos, antes disso ocorrer, os participantes procuraram por 

um novo ambiente organizacional promissor em outras áreas da mesma organização, mediante 

políticas de movimentação interna. 

 
A pesquisa corroborou que a aceitação da proposta de emprego em uma nova organização, ou 

a  entrada  em  um  MBA  são  apenas  a  finalização  de  um  processo  com  diversas  etapas, 

conforme diferentes autores abordados no referencial teórico, a partir de Mobley (1977), 

defenderam. Entende-se aqui que a insatisfação pode ser gerada nos empregados pela não- 

percepção de realização dos seus valores mais importantes, culminando na saída voluntária de 

área ou de empresa. Houve dois participantes que deixaram as empresas nas quais atuavam 

sem ter nenhum evento que pudesse ser considerado como um choque, porque chegaram em um 

ponto de insatisfação em função da não-realização dos valores pessoais mais importantes dos 

participantes que não lhes permitia continuar lá, mesmo sem qualquer nova oportunidade em 

vista. 

 
No Quadro 5, são apresentados de forma sumarizada, os eventos eventos ocorridos nas 

trajetórias  profissionais  dos  participantes  e  os  tipos  de  valores  cuja  percepção  de  não 

realização contribui para o processo que resultou na saída espontânea do Banco A e, 

eventualmente, de outras empresas.
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Quadro 5 – Saída voluntária e os tipos motivacionais percebidos como não realizados pelos 

entrevistados ao longo de sua trajetória profissional 
 

 
Entrevistados 

 
Eventos 

Quantidade 

de saídas 

voluntárias 

 

Tempo do processo 

até a saída (anos) 

 

Não-realização dos 

valores pessoais (RVP) 

 
ENT1 

 
Aprovação MBA 

 
1 

 
4 

Autodireção 

Realização 

 
ENT2 

 

Nova oportunidade de 

emprego 

 
1 

 
1 

Autodireção 

Realização 

 

 
ENT3 

 

 
Aprovação MBA 

 

 
1 

 

 
6 

Autodireção 

Estimulação 

Realização 

ENT4 Sem evento 1 5 Realização 

 

 
 

ENT5 

 
 

Nova oportunidade de 

emprego 

 

 
 

2 

 

5 

(saída Banco B) 

Autodireção 

Estimulação 

3 
(saída Telecom) 

 

Realização 

 
ENT6 

 

Nova oportunidade de 

emprego 

 
1 

 
3 

Autodireção 

Estimulação 

 

 
 

ENT7 

 
Nova oportunidade de 

emprego 

 

 
2 

4 
(saída Banco B) 

 

 
Autodireção 

2 

(saída do Banco C) 

Aprovação MBA 1 2 Segurança 

 

 
ENT8 

Aprovação MBA 1 6 Autodireção 

 

Sem evento 
 

1 
1 

(saída Empresa C) 

 

Face 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este  estudo  visou  analisar  qual  a  contribuição  da  percepção  por  profissionais  da  não- 

realização de seus valores pessoais para a saída voluntária da organização. Diferentemente de 

outros  estudos  feitos  sobre  RVP,  este  foi  o  primeiro  que  propôs  o  uso  da  abordagem 

qualitativa para identificação dos valores pessoais, bem como da percepção de sua (não) 

realização em organizações. O uso do método de laddering (BOURNE; JENKINS, 2005), junto 

com as entrevistas semiestruturadas, permitiu evidenciar os tipos motivacionais mais (e menos) 

importantes, considerando-se a teoria de valores básicos de Schwartz (2012). 

 
Voltando ao estudo de Santos e Domenico (2016), referido no referencial teórico, que tratou 

da relação  entre RVP e intenção de saída,  duas coisas foram diferentes em relação aos 

resultados aqui obtidos. No estudo daqueles autores, o tipo motivacional menos importante
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para a amostra foi Autopromoção, enquanto metas motivacionais relacionadas a esse tipo de 

valor apresentaram-se como as mais importantes nos relatos dos entrevistados deste estudo. 

 
Por sua vez, em Santos e Domenico (2016), a percepção de realização do tipo de valor menos 

importante (Autopromoção) foi identificado como principal preditor de intenção de saída, 

enquanto neste estudo, a saída voluntária, que tem na intenção de saída sua principal proxy 

(SANTOS; DOMENICO, 2016), foi resultado de um processo no qual os valores mais 

importantes é que não foram percebidos como realizados. 

 
Neste  estudo,  procurou-se  atentar  para  a  participação  na  tomada  de  decisão  da  saída 

voluntária  dos  tipos  motivacionais  menos  importantes  para  os  entrevistados.  Apesar  dos 

relatos dos participantes terem permitido identificar o tipo motivacional de Conformidade como 

pouco valorizado e, de certa forma, realizado à medida que executavam atividades rotineiras 

com certa frequência (o que é comum em bancos), não ficou evidenciada sua contribuição nas 

decisões de mudança de área e de saída da organização. 

 
Portanto, é preciso continuar as pesquisas com outros tipos de perfis de profissionais de modo 

a entender melhor se isso aconteceu em função da amostra formada por ex-trainees, ou se as 

mensurações quantitativas para valores pessoais, realizadas anteriormente nos estudos de RVP 

(e em muitos outros, na área de valores), levam as pessoas a dar menos importância a 

Autopromoção por questões de desejabilidade social. Outra possibilidade é pensar que os 

indivíduos sentem-se mais confortáveis para explicitar a importância desse tipo de meta 

motivacional no ambiente organizacional, onde podem persegui-la mais abertamente (nos 

questionários de valores pessoais a mensuração remete a metas de vida em geral). 

 
Destaca-se ainda neste pesquisa, que os indivíduos levaram tempos diferentes até a tomada de 

decisão e efetivação de sua saída voluntária da organização. Nenhum dos entrevistados saiu 

imediatamente da organização após um choque negativo, considerado um dos caminhos 

possíveis segundo a teoria de Lee e Mitchell (1994). Ao contrário, todos deliberaram e alguns 

deles planejaram sua saída voluntária (script), buscando as oportunidades mediante iniciativa 

própria. 

 
Mobley (1977) já defendia em seu modelo que poderia haver diferenças entre os indivíduos 

em relação ao número e sequência de etapas, uma vez que nem todos vivem essa experiência 

de saída voluntária da mesma maneira. Pode-se levantar a hipótese de que as diferenças de 

tempo, etapas e comportamentos encontradas no grupo estejam ligadas ao sistema de valores de 

cada indivíduo, isto é, à hierarquia de valores e não somente aos valores mais e menos 

importantes, esses os únicos passíveis de identificação com o método de pesquisa aqui utilizado. 

Schwartz (2005) afirma que o comportamento dos indivíduos é resultante da importância 

relativa atribuída a todos os tipos de valores e não somente àqueles prioritários. 

 
Como limitação deste estudo está a coleta de dados sobre a trajetória profissional de forma 

retrospectiva, diferentemente do que foi sugerido por Holtom et al. (2008), ao indicarem estudos  

longitudinais  para  o  estudo  do  processo  de  saída  voluntária.  Portanto,  seria interessante 

seguir os participantes desta pesquisa (e outros) ao longo de suas vidas, em uma investigação 

mais ampla, o que permitirá investigar a percepção de realização dos valores pessoais nas 

organizações no tempo e sua relação com saída voluntária e outros construtos também 

identificados como seus preditores.
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Esta pesquisa contribui para os estudos de saída voluntária, apontando a percepção da não- 

realização de valores considerados como importantes ao longo do tempo como elementos do 

processo que leva à saída voluntária de profissionais das organizações em que atuam, inspirando 

gestores de pessoas para atentarem às condições oferecidas para que as metas motivacionais dos 

empregados possam ser realizadas. 
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