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INTRODUÇÃO 

 
Ao analisar o Cadastro de Reclamações Fundamentadas de 2013 (PROCON – SP, 

2014), de um total de 31.085 reclamações, cerca de 29.000 relacionam-se a serviços: assuntos 

financeiros (8.464 reclamações), serviços privados (4.838 reclamações) e serviços essenciais 

(5.298 reclamações), compondo praticamente 60% de todas as reclamações computadas. Em 

relação ao ano de 2012, houve um aumento de 4,7% nas reclamações (1.388 reclamações), o 

que demonstra que esse relacionamento apresenta deficiências e necessita ser revisto para 

estabelecer novos patamares de respeito e dignidade a partir de valores que não estejam 

ancorados somente na busca, às vezes inconsequente, de lucros, gerando conflitos e demandas, 

não só no PROCON, como também em outros órgãos de defesa do consumidor, muitas delas 

terminando no judiciário brasileiro. 

A compreensão da percepção do cliente para os Valores Organizacionais e a dignidade 

das empresas poderá sinalizar um novo horizonte nas relações de consumo. 

Guardani et al. (2013) identificaram que os Valores Organizacionais Percebidos pelos 

Clientes (VOPC) são capazes de explicar outros constructos, como a confiança que os clientes 

depositam nas organizações. 

O estudo de dignidade nas organizações teve suas origens a partir de estudos envolvendo 

empregados e tratando de temas como: manutenção da dignidade no trabalho (HODSON, 

2002); dimensões relacionadas às atividades no trabalho (NAUGHTON, 1993; BERG; FROST, 

2005); controle no trabalho (OTTENSMEYER; HEROUX, 1991); exploração no trabalho 

(AVERY et al., 2010); objetivação do trabalho (MARX, 2010); valorização do trabalhador 

(LEDUR, 1998) e influência do autorrespeito e dignidade do indivíduo na sua autoestima 

(CALHOUN, 2004). O conceito de dignidade nas organizações foi evoluindo até que passou a 

tratar da relação das empresas com os diversos elementos que fazem parte de seu ambiente, 

como empregados, clientes, acionistas, investidores, fornecedores, comunidade e órgãos 

públicos, chamados de stakeholders e vistos como grupos ou indivíduos que afetam ou são 

afetados pelos objetivos da corporação, contemplando a concepção de relações dignas entre 

organizações e stakeholders, sob a denominação de Dignidade Organizacional (TEIXEIRA, 

2008), a qual é expressa em Práticas de Dignidade Organizacional (TEIXEIRA et al., 2010). 

No estudo de Guardani (2008) e Guardani et al. (2013) verificou-se que um dos fatores 

de valores organizacionais  identificados tratou sobre Respeito aos stakeholders. Partindo-se 

do pressuposto de que a Dignidade Organizacional deve ser analisada considerando o 

relacionamento da organização com seus stakeholders, faz sentido supor que exista uma relação 

entre as práticas de Dignidade Organizacional e os Valores Organizacionais Percebidos pelos 

Clientes. 

Tendo em vista tais pressupostos, este trabalho investigou o seguinte problema de 

pesquisa: Qual a relação entre Valores Organizacionais e Práticas de Dignidade 

Organizacional sob o ponto de vista de clientes de empresas de serviços? 
O objetivo geral do trabalho consistiu em analisar a relação entre Valores 

Organizacionais e práticas de Dignidade Organizacional sob o ponto de vista dos clientes de 

empresas de serviços. 
Este trabalho espera contribuir com a geração de conhecimentos que permitam 

estabelecer uma relação, entre consumidores e empresas, baseada em práticas de dignidade 
pautadas por valores condizentes com uma sociedade ética e equilibrada, do ponto de vista 
teórico, buscou-se ampliar o conceito sobre a relação entre Valores Organizacionais e 
Dignidade. 
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Dignidade: diferentes significados 

 
Nordenfelt (2004) explica que não existe uma ideia única de dignidade. Para Gosdal 

(2006), dignidade é uma categoria aberta, que necessita ser definida em situações reais, não 

podendo ser entendida de maneira estática. 
A dificuldade na conceituação de dignidade humana reside nas diversas definições que 

o termo “humano” apresenta, podendo ser entendido como algo relacionado a todas as pessoas 
ou somente àquelas que apresentam os requisitos para tal, conforme a definição de Kant ou 
Locke (BRAGATO, 2010). 

Rabenhorst (2001) verifica que “a dignidade humana constituiria o fundamento da 
moralidade democrática” (p. 45), justificando-a pelo abandono da ideia do arbítrio por parte de 
um Deus. Complementa deduzindo que, em tal moralidade, todos teriam o mesmo direito em 
relação aos seus valores e do entendimento do bem, devendo ser tratados com respeito, sendo 
a igualdade uma regra de prudência sem conteúdo preciso. 

Sarlet (2011) cita Ernst Benda, que propôs um conceito de dignidade que extrapola os 
conceitos éticos e morais de Kant, buscando uma dimensão cultural para a dignidade como 
consequência do desenvolvimento histórico das sociedades que contribuíram para o conceito 
comum, devendo o Estado “preservar a dignidade existente, mas também promovê-la, criando 
condições para que se verifique, já que não se pode falar em vida digna sem a garantia das 
mínimas condições de existência.” (GOSDAL, 2006, p.100). 

Perlingieri (1997) estende o conceito de dignidade, ao falar em dignidade social, como 
sendo um instrumento que permite ao indivíduo o respeito relativo à qualidade de homem, 
colocando-o em condição de exercer suas aptidões pessoais, enfatizando o lado instrumental da 
dignidade. 

A dignidade social é gerada entre indivíduos, coletividades e  sociedades, estando 

dignidade social dividida em autodignidade, que é o respeito por si mesmo, e dignidade nas 

relações, que é a promoção ou violação do respeito, a partir dos relacionamentos individuais e 

coletivos (JACOBSON, 2009), ao observar que a dignidade se estabelece onde há relação de 

confiança entre os atores, com autorrespeito e respeito pelo outro. Diferentemente da visão 

tradicional que atribui dignidade unicamente à pessoa humana, a associou às organizações ao 

considerá-las como atores sociais, e suas relações com stakeholders. 

As organizações agem como atores porque a sociedade lhes atribui esse status, 

legalmente e na vida prática, o que também é decorrente do reconhecimento dos demais atores: 

indivíduos, Estado, interessados e o público em geral. Além disso, os atores também são capazes 

de agir com intencionalidade, que subsidia seu comportamento e as decisões tomadas (KING; 

FELIN; WHETTEN, 2009). 

Tratando-se da responsabilidade das organizações, King, Felin e Whetten (2009) 

verificaram que o status legal da organização como ator impõe responsabilidades, tendo em 

vista sua posição como tomador de decisões perante a sociedade. 

 
Dignidade organizacional 

 
Para entendermos a dignidade como um atributo de uma empresa, é necessário 

utilizarmos de elementos que a sociedade nos apresenta e que justificam essa premissa. Um 

desses elementos é o instituto da Responsabilidade Objetiva, utilizado no Direito e que vem se 

ampliando em sua aplicação em praticamente todas as suas áreas correlatas, sendo utilizado no 

Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Ambiental e, em recente 

julgado do STF, também no Direito Penal.
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Margolis (1997) foi um dos primeiros acadêmicos a tratar sobre a dignidade nas 

empresas. Para ele, as organizações impactam positivamente a dignidade humana quando 

promovem condições dignas de trabalho, através de contribuições à comunidade e ações éticas. 

Porém, quando as organizações utilizam os trabalhadores como instrumentos, geram impacto 

negativo na dignidade do trabalhador, podendo, inclusive, gerar reflexos negativos para a 

própria organização. O autor argumenta que o respeito à dignidade existe quando não há a 

violação da dignidade do trabalhador. Ainda segundo o autor, sua promoção exige ação da 

empresa, permitindo autonomia, oportunidades de crescimento e desenvolvimento e respeito às 

contribuições dos trabalhadores, dentre outras. 

O modelo de dignidade organizacional proposto pelo autor aborda dignidade a partir de 

um contexto interno à organização, buscando determinar quais as condições necessárias para o 

estabelecimento de políticas de dignidade para os funcionários de uma organização. 

No Brasil, Teixeira (2008) propõe um conceito de Dignidade Organizacional que inclui 

atores sociais que estão fora das fronteiras da organização, avançando em relação ao conceito 

proposto por Margolis (1997), pois observa a interação entre stakeholders também para o 

ambiente externo à organização. 

Teixeira (2008, p.90-91) apresenta cinco proposições sobre dignidade organizacional: 

a) Proposição 1: “A dignidade organizacional depende da congruência entre Valores 

Organizacionais esposados e compartilhados, traduzidos em práticas 

organizacionais”; 

b) Proposição 2: “As práticas organizacionais relativas aos stakeholders (empregados, 

clientes, fornecedores, governo e comunidade) refletem a dignidade organizacional 

praticada pela organização”; 

c) Proposição 3: “A dignidade organizacional está associada à cultura organizacional”; 

d) Proposição 4: “A dignidade organizacional depende – inclusive, mas não apenas – 

dos valores dos gestores e de sua visão de mundo”; 

e) Proposição 5: “A dignidade organizacional está associada à participação e acordos 

baseados no entendimento entre os membros da organização entre si, entre estes e 

outros stakeholders – acerca de decisões que afetam as suas vidas”. 

Teixeira e Domenico (2012) verificaram que existe a tendência do termo stakeholder ser 

utilizado para grupos e indivíduos que se relacionem de maneira recíproca com as organizações. 

Em relação à classificação dos stakeholders, conforme as autoras destacaram, Freeman (2004) 

delimitou os stakeholders em investidores, empregados, clientes, fornecedores e comunidade. 

 
Dignidade na relação entre empresa, consumidores e clientes 

 
Desigualdades nas relações entre profissionais e clientes são fontes geradoras de 

indignidade, tanto para uns quanto para os outros (SAYER, 2007). Desigualdades baseadas em 

políticas como tratar o consumidor como soberano ou, ao contrário, a submissão do cliente à 

vontade da empresa, geram sentimentos de indignidade. O autor verifica que profissionais de 

serviço, com habilidades sociais e inteligência emocional, podem exercer um atendimento de 

qualidade  genuína,  que  é  percebida  pelos  clientes.  A supressão  dessa  atitude  natural  do 

trabalhador pode resultar em indignidade para os trabalhadores e também para os clientes. 

Para permitir uma relação mais equânime entre empresas e consumidores foi elaborado 

o Código de Defesa do Consumidor (CDC) (BRASIL. Lei nº 8.078/90..., 2013). Ao definir o 

papel do consumidor e regras claras de relacionamento, o legislador buscou coibir abusos por 

parte das empresas.



Universidade Presbiteriana Mackenzie   

 

 

Ao observarmos as ações do Estado e da sociedade na direção de estabelecer regras para 

igualar as relações entre os consumidores e as empresas, podemos deduzir que a vulnerabilidade 

e a hipossuficiência são fatores de indignidade na relação entre o consumidor e as empresas. 

O estudo de Louback (2012) sobre dignidade e relações de poder entre empresas e 

consumidores/clientes, observou as resistências individuais destes em relação às ações das 

empresas e verificou que somente existem discursos de dignidade nessas relações quando o 

cliente percebe seus direitos. Ainda segundo o autor, dentro do acordado na relação, o cliente 

aceita falhas sem reclamar, pois percebe sua impotência frente ao contexto da cultura e 

sociedade em que está inserido. Conforme o autor, quando os clientes percebem que estão sendo 

“dirigidos” pela empresa, passam a exigir seus direitos através de reclamações, denúncias, 

cancelamentos de pedidos, reclamações em órgãos de defesa do consumidor, reclamações em 

jornais, instaurando processos judiciais e deixando de serem clientes das empresas que não 

respeitam seus direitos. 

Os discursos de dignidade apresentam-se quando se fala em recusas ou revoltas, e estão 

relacionados  às  exigências  acima,  versando  sobre:  direito  básico  à  informação,  direito à 

informação correta, direito a ser consultado nos casos em que é afetado, direito de ser respeitado 

como cliente, direito à devolução dos valores pagos, direito ao cumprimento dos prazos e direito 

à preservação dos momentos de consumo de sua vida social (LOUBACK,2012). O autor 

também observou tentativas de governo do cliente em relação à empresa, em que aquele 

expressa determinações a esta, exigindo recompensas e compensações financeiras, demissão de 

empregados,  agilidade, recusa de  pagamento,  dentre outras.  Seu  estudo verificou que  as 

empresas, com vistas a manter o governo do cliente, já preveem em sua gestão os discursos de 

dignidade, bem como a compensação por falhas. Porém, os discursos dos clientes produzem 

efeito quando levam ao rompimento da relação comercial, pois extrapolam o previsto pelas 

organizações, obrigando-as a mudar. 

Conforme observa Louback (2012), ao citar Jahansoozi (2006) e Foster e Jonker (2007), 

as sociedades querem das organizações uma nova atitude em relação aos stakeholders. 

Tendo em vista que o principal objetivo das organizações é atender às necessidades dos 

clientes, entende-se como um campo de estudos apropriado para o estudo da dignidade o 

segmento de serviços, que agrega grande parte das atividades das empresas em relação ao 

mercado. 

 
Valores Organizacionais Percebidos pelos Clientes 

 
Tem-se verificado, ao longo dos anos, a existência de diversos estudos sobre Valores, 

com preocupações diferentes em relação ao desenvolvimento e foco. Na primeira metade do 
século XX tiveram início os estudos empíricos sobre valores sociais, com Thomas e Znaniecki 
(2004), seguido dos estudos de valores pessoais, proposto por Allport (1954) e de valores 
culturais, de Kluckhohn e Stroedback (1961).   Os estudos sobre Valores Organizacionais, 
conforme revisão da literatura, ganham espaço na literatura científica na 2a metade do século 
XX adentrando o século XXI. 

Ferreira, Fernandes e Silva (2009) observam que, no Brasil, o grande impulso dos 
estudos de Valores Organizacionais ocorreu com as pesquisas de Tamayo e colaboradores. 

Baseados na concepção de Katz e Kahn (1976), de que os valores, conjuntamente com 
papéis e normas, formam os principais componentes da organização, Oliveira e Tamayo (2004) 

buscaram identificar que as organizações utilizam Valores Organizacionais como base para criar 

e desenvolver sua imagem e autoestima, conforme propuseram Tamayo e Borges (2001) 

(OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).
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Os estudos de Oliveira e Tamayo (2004) tiveram por base estudar os Valores 

Organizacionais a partir dos empregados. Guardani (2008) avançou na explicitação do conceito 

ao estudar os Valores Organizacionais do ponto de vista dos clientes. 

Tomando por base os trabalhos de Tamayo e Gondim (1996), Tamayo (1998), Tamayo, 

Mendes e Paz (2000) e Oliveira e Tamayo (2004), Guardani (2008) definiu que: 
os valores organizacionais percebidos pelos clientes são aqui entendidos como 
características de uma organização, que funcionam como princípios ou crenças, 
relacionadas às formas de se conhecer a realidade organizacional e às respostas aos 
problemas organizacionais; que são organizados hierarquicamente; que orientam as 

metas da organização, seu próprio funcionamento e a sua relação com o ambiente; que 

guiam o comportamento de seus membros; que são compartilhados por seus membros. 

(GUARDANI, 2008, p.56) 

Conforme indica Guardani (2008) os “valores refletem as características distintivas de 

cada cultura e orientam os indivíduos, na medida em que lhes proporcionam uma concepção 

organizada acerca da natureza, do lugar que nela corresponde ao ser humano.” (p.20). 

Para realizar o seu estudo, Guardani (2008) adequou o IPVO - Inventário de Perfis de 

Valores Organizacionais, desenvolvido por Oliveira e Tamayo (2004), gerando o VOPC – 

Valores Organizacionais Percebidos pelos Clientes, uma escala de 41 itens e cinco fatores: 

a) Respeito aos stakeholders – incluindo seus clientes, funcionários e organizações e a 

comunidade; 

b) Domínio e poder – com a busca de domínio frente ao mercado e sobre os empregados; 

c) Bem-estar dos empregados – com a valorização destes; 

d) Tradição e prestígio – reforçando as conquistas junto à sociedade e ao mercado; 

e) Aversão a mudanças – não proporcionando alterações em sua forma de trabalhar. 

A comparação entre os fatores correspondentes permite identificar que, do ponto de vista 

dos clientes, os Valores Organizacionais apresentam uma divisão diferente da resultante das 

análises feitas junto aos empregados, no estudo de Oliveira e Tamayo (2004). 
Os valores organizacionais de Respeito aos stakeholders contemplam, num mesmo 

fator: preocupação com a coletividade, conformidade, realização e autonomia, diferentemente 
dos valores relacionados ao Bem-estar dos empregados, apresentando uma percepção de que 
as organizações atuam de maneira diferenciada quando se trata do stakeholder empregado. 

Os valores percebidos de Tradição e Prestígio e de Domínio e Poder demonstram 
haver correspondência com os estudos anteriores e demonstram que os clientes identificam 
princípios diferentes no que tange à busca das organizações pela admiração e pelo prestígio e, 
por outro lado, na busca pelo domínio e pelo poder. 

O fator de Aversão às Mudanças demonstra a identificação dos clientes de princípios 
relacionados a uma manutenção do mercado e da forma de trabalhar das organizações. 

Embora com apenas cinco fatores, e não oito, como propuseram Oliveira e Tamayo 

(2004) ao estudarem os Valores Organizacionais na percepção dos empregados, os resultados 

encontrados por Guardani (2008) também refletem a teoria de valores básicos de Schwartz 

(1992), com as duas dimensões bipolares propostas pelo autor, de Autotranscendência versus 

Autopromoção e Abertura a mudança versus Conservação (Quadro 1).
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Quadro 1 – Comparação entre as Dimensões bipolares de Schwartz (1992) e os Fatores de Guardani (2008) 

Dimensões bipolares de Schwartz (1992) Fatores de Guardani (2008) 

Autotranscendência 

x 

Autopromoção 

Autotranscendência •   Respeito aos stakeholders 
 

Autopromoção 
•   Domínio e Poder 

•   Tradição e Prestígio 

Abertura a 
mudança x 

Conservação 

Abertura a 
mudança 

 

•   Bem-estar dos empregados 

 

Conservação 
 

•   Aversão às mudanças 

Fonte: Adaptado de Guardani (2008) 

 
Nos resultados de Guardani (2008), houve uma junção nas assertivas relativas ao valor 

Tradição e Prestígio de Oliveira e Tamayo (2004). Esta junção é cabível de acordo com 

Schwartz (1992), pois a adjacência entre valores indica motivações que podem se integrar, 

formando um fator motivacional em que as duas motivações formam um único conjunto. 

Conforme descreve Guardani (2008), os Valores Organizacionais Percebidos pelos 

Clientes são entendidos como características de uma organização, estando relacionados com a 

realidade enfrentada pela organização e orientando seu funcionamento e sua relação com o 

ambiente, sendo, dessa forma, percebidos pelos clientes. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A pesquisa realizada foi descritiva, tendo por objetivo identificar a relação entre Valores 

Organizacionais e Práticas de Dignidade Organizacional sob o ponto de vista de clientes de 

empresas de serviços. 
Foram utilizadas a escala de práticas de Valores Organizacionais Percebidos pelos 

Clientes (VOPC), elaborada por Guardani (2008) e a Escala de Práticas de Dignidade 
Organizacional (EPRADO) proposta por Teixeira et al. (2012), desenvolvida para ser utilizada 
pelos diversos stakeholders relacionados à organização e que, no presente trabalho, será 
aplicada para identificar as práticas de Dignidade Organizacional Percebidas pelos Clientes. 

Os sujeitos de pesquisa consistiram em clientes de empresas de serviços, aos quais foram 
submetidas às escalas descritas anteriormente. Foi utilizada amostragem não probabilística por 
conveniência e acidental, em que os elementos são selecionados conforme a conveniência do 
pesquisador (AAKER; KUMAR; DAY, 2008). 

Do total de pessoas que receberam a pesquisa, obteve-se o retorno de 205 questionários 
válidos para análise. Do total de 205 respondentes, 58,5% eram do sexo masculino e 41,5% do 
sexo feminino. Em relação à idade, observou-se uma distribuição equilibrada entre os 
participantes, com 23,3% de participantes na faixa de 17 a 25 anos, 26,2 % na faixa de 26 a 35 
anos, 15,8% na faixa de 36 a 45 anos, 22,8% na faixa de 46 a 55 anos, 8,4% na faixa de 55 a 
65 anos e 3,5% na faixa de 66 a 73 anos. Em relação ao grau de escolaridade, verificou-se uma 
predominância de respondentes com escolaridade superior (completa ou incompleta) de 
aproximadamente 98,5% dos respondentes. Essa predominância é explicada, em parte, em 
função do universo de respondentes a que o pesquisador teve acesso, implicando em pessoas 
de seu relacionamento pessoal e profissional, com formação acadêmica de nível superior na 
maioria dos casos. 

Para a análise dos dados referentes à Dignidade Organizacional, utilizou-se a Análise 

Fatorial Exploratória, tendo em vista que o instrumento utilizado inicialmente foi elaborado a 

partir da percepção de empregados, havendo a necessidade de verificar-se sua validade em 

relação à percepção do cliente. Já para a análise de dados da escala VOPC foi empregada a 

análise fatorial confirmatória (AFC), por meio da aplicação do software Partial Least Square
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(PLS), uma vez que essa escala já contava com um conjunto de fatores resultantes do estudo de 

Guardani (2008). 

O primeiro aspecto observado no modelo de mensuração (AFC) foram as Validades 

Convergentes, obtidas pelas observações das Variâncias Médias Extraídas (Average Variance 

Extracted - AVE). Utilizou-se o critério de Fornell e Larcker (HENSELER et al., 2009), isto é, 

os valores das AVEs devem ser maiores que 0,50 (AVE > 0,50). A avaliação da Validade 

Discriminante (VD) é entendida como um indicador de que os construtos ou variáveis latentes 

são independentes um dos outros (HAIR et al., 2005). O critério de Fornell e Larcker (1981): 

Comparam-se as raízes quadradas dos valores das AVEs de cada constructo com as correlações 

(de Pearson) entre os construtos (ou variáveis latentes). As raízes quadradas das AVEs devem 

ser maiores que as correlações entre os dos construtos. 

Para analisar as relações entre os Valores Organizacionais Percebidos pelos Clientes e 

Práticas de Dignidade Organizacional Percebidas pelos Clientes foi realizada a análise de 

Equações Estruturais mediante a aplicação do PLS. 

 
RESULTADOS 

 
Este capítulo foi organizado de acordo com os objetivos específicos de validação da 

escala de Práticas de Dignidade Organizacional percebidas pelos Clientes e de teste e validação 

da escala de Valores Organizacionais Percebidos pelos Clientes, bem como do objetivo 

principal de identificar a relação entre as práticas de Valores Organizacionais e as Práticas de 

Dignidade Organizacional, a partir da percepção do cliente. 

 
Validação  da  escala  de  Práticas  de  Dignidade  Organizacional  Percebidas  pelos 

Clientes 

 
Para validar a escala PDOC, foram necessárias várias “rodadas” de análise fatorial 

exploratória, devido à presença de cargas fatoriais elevadas dos itens em diferentes fatores. 

Ao efetuar a rotação Promax, pelo método de Fatoração do Eixo Principal, observou-se 

um KMO em 0,92, cinco fatores e uma variância explicada de 60,99%. 

Verificando-se a confiabilidade dos fatores individualmente, o fator DO1 obteve alfa de 

Cronbach de 0,92; o fator DO2, 0,89; o fator DO3, 0,86; o fator DO4, 0,76; e o fator DO5, 0,86, 

tendo a escala PDOC resultado em 26 itens, distribuídos em cinco fatores. 

A Tabela 1 demonstra que os fatores de práticas de Dignidade Organizacional estão 

correlacionados. 

 
                                                       Tabela 1 –  Matriz de Correlação dos Fatores                         

 

Fatores                                                         DO1 DO2 DO3   DO4   DO5 

DO1-Práticas de promoção do desenvolvimento participativo do empregado 1,00     

DO2-Práticas de responsabilidade com clientes e sociedade ,64 1,00    

DO3-Práticas de respeito aos direitos do empregado ,58 ,57 1,00   

DO4-Práticas não enganosas com relação aos stakeholders ,54 ,48 ,28 1,00  

DO5-Práticas de valorização do desempenho ,69 ,55 ,54 ,40 1,00 

Fonte: dados da pesquisa      
 

O fator Práticas de promoção do desenvolvimento participativo do empregado 

refere-se a ações que permitem aos empregados a evolução e participação dentro da empresa, 

de forma a evoluírem e compartilharem das ações para a melhoria das atividades produtivas. 

Tais práticas aparentam refletir o reconhecimento da empresa acerca das contribuições que os
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empregados  podem  fornecer,  valorizando  aspectos  de  mérito  técnico  e  administrativo  e 

evitando interferências políticas nas atividades produtivas. 

O fator Práticas de responsabilidade com clientes e sociedade, apresenta preocupação 

com atividades que favoreçam a comunidade e os indivíduos da sociedade, demonstrando uma 

preocupação com o bem-estar público, através da produção de bens de qualidade e cooperação 

na manutenção de um ambiente mais saudável. 
O fator Práticas de respeito aos direitos dos empregados é relacionado ao 

compromisso da empresa no cumprimento das normas legais e financeiras, demonstrando o 
respeito e cumprimento dos acordos legais. 

O fator Práticas não enganosas com relação aos stakeholders é relacionado 
negativamente a ações que buscam sobrepor o interesse da empresa aos interesses dos 
funcionários e da sociedade, através de práticas de exploração dos profissionais internos e de 
não pagamento de impostos. 

O fator Práticas de valorização do desempenho dizem respeito a procedimentos das 
empresas voltados para a melhoria da qualidade do serviço prestado internamente como meio 
para a oferta de produtos e serviços melhores externamente. 

 
Teste e validação da escala de Valores Organizacionais Percebidos pelos Clientes 

 
A análise das respostas ao questionário de Valores Organizacionais, por tratar-se de uma 

escala desenvolvida com práticas de Valores Organizacionais especificamente para clientes, foi 

feita a partir da Análise Fatorial Confirmatória (AFC). 

Ao final obteve-se uma escala com 26 itens distribuídos em 5 fatores atendendo aos 

critérios de validade convergente (Tabelas 2 e 3) e índices de confiabilidade variando entre 0,62 

e 0,94 que tiveram carga fatorial inferior a 0,7 e foram excluídos. 
Comparando-se a raiz quadrada do AVE com as correlações das variáveis latentes, 

verifica-se que todas as correlações estão abaixo do AVE, conforme a literatura recomenda 
(Tabelas 2 e 3). 

 

 
 

                             Tabela 2 –  Índices de confiabilidade dos Fatores de Valores Organizacionais       

FATORES                     AVE       Confiabilidade Composta     Alfa de Cronbach        Raiz AVE 
 

Respeito aos stakeholders 0,63 0,95 0,94 0,79 
 

Domínio e Poder 
 

0,64 
 

0,84 
 

0,72 
 

0,80 

Bem-estar dos empregados 0,65 0,90 0,87 0,81 

Tradição e Prestígio 0,60 0,88 0,84 0,78 

Aversão a mudanças 0,72 0,84 0,62 0,85 

Fonte: dados da pesquisa     
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                      Tabela 3 –  Índices dos Fatores de Valores Organizacionais em comparação com AVE    
 

 

 
FATORES 

 
Respeito aos 

stakeholders 

  
Domínio 

e Poder 

 

Bem-estar 

dos 

empregados 

 
Tradição e 

Prestígio 

  
Aversão a 

mudanças 

 

Respeito aos stakeholders 
 

0,79 
      

 

Domínio e Poder 
 

0,53 
 

 

0,80 
    

 

Bem-estar dos empregados 
 

0,78 
  

0,38 
 

0,81 
   

 

TP Tradição e Prestígio 
 

0,57 
 

 

0,58 
 

0,51 
 

0,78 
  

 

Aversão a mudanças 
 

-0,20 
 

 

0,03 
 

-0,22 
 

0,14 
 

 

0,85 

Fonte: dados da pesquisa 
Obs.: Os valores na diagonal (em negrito) são a raiz quadrada da AVE. 

Conforme descrito por Bido et al. (2011, p.74), a validade discriminante pode ser 

avaliada utilizando o critério sugerido por Chin (1998), através da observação das correlações 

entre as variáveis latentes (VL) e das raízes quadradas da AVE. Se verificar-se que as 

correlações entre as VL são menores que as raízes quadradas, confirma-se que há validade 

discriminante, pois a relação dos indicadores com sua VL é mais forte do que com as demais. 

 
Identificar a relação entre as práticas de Valores Organizacionais e as Práticas de 
Dignidade Organizacional, a partir da percepção dos clientes 

 
Após efetuar a análise individual da escala PDOC e VOPC procedeu-se à análise das 

relações entre esses constructos. 
Observando-se as relações entre os fatores de Valores Organizacionais e os fatores de 

práticas de Dignidade Organizacional, verificou-se que algumas relações não apresentaram 
cargas significativas, ficaram abaixo de 1,96 (em negrito) e foram retiradas (Tabela 4). 

 
      Tabela 4 –  Índices das relações entre os fatores de Valores Organizacionais e Dignidade Organizacional   

 

Fatores DO1  DO2  DO3  DO4  DO5 

Respeito aos stakeholders 6,03  3,00  2,29  5,05  2,22 

Domínio e Poder 0,67  1,06  0,99  1,09  1,94 

Bem-estar dos empregados 2,91  2,38  1,25  0,58  4,64 

Tradição e Prestígio 1,56  3,54  0,63  0,12  0,76 

Aversão a mudanças 0,13  1,07  0,39  2,92  0,32 

Fonte: dados da pesquisa 
Fatores: 

DO1 Práticas de promoção do desenvolvimento participativo do empregado 
DO2 Práticas de responsabilidade com clientes e sociedade 

DO3 Práticas de respeito aos direitos do empregado 

DO4 Práticas não enganosas com relação aos stakeholders 
DO5 Práticas de valorização do desempenho 

Obs.: Os valores em negrito representam as relações que foram retiradas, por estarem abaixo de 1,96.
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Figura 1 – Relações e percentual de contribuição dos fatores de Valores Organizacionais com relação aos fatores 

de práticas de Dignidade Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
A Tabela 5 apresenta as relações entre os fatores de Valores Organizacionais e os fatores 

de práticas de Dignidade Organizacional e os valores percentuais que explicam a contribuição 

dos fatores de Valores Organizacionais em relação aos fatores de práticas de Dignidade 

Organizacional.
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Tabela 5 – Relações e percentuais de contribuição dos Fatores de Valores Organizacionais em relação 

                           aos Fatores de Práticas de Dignidade Organizacional                

Fator   
            DO1                       DO2                       DO3                       DO4                       DO5   

                  Relação         %        Relação         %        Relação         %        Relação         %        Relação         %  
 

VO1        0,49 
 
 

47,0 

 

0,27 
 

0,45        20,3       -0,47 
 

0,26 
 
 

38,6

VO3        0,23                        0,23 
 

VO4                                       0,24 

41,0  
30,6 

0,39

 

VO5                                                                                                     0,20 

Fonte: dados da pesquisa 
Fatores: 
VO1 Respeito aos stakeholders 

VO3 Bem-estar dos empregados 

VO4 Tradição e Prestígio 

VO5 Aversão a mudanças 

DO1 Práticas de promoção do desenvolvimento participativo do empregado 
DO2 Práticas de responsabilidade com clientes e sociedade 
DO3 Práticas de respeito aos direitos do empregado 

DO4 Práticas não enganosas com relação aos stakeholders 

DO5 Práticas de valorização do desempenho 

 
Observando-se os resultados da tabela 5, verificamos que os fatores de valores 

organizacionais relacionados a Respeito aos stakeholders e a Bem-estar dos empregados 

justificam 47% da existência do fator Práticas de promoção do desenvolvimento 

participativo do empregado, de Dignidade Organizacional. Em relação ao fator de Dignidade 

Organizacional Práticas de responsabilidade com clientes e sociedade, os fatores de VO 

Respeito aos stakeholders, Bem-estar dos empregados e Tradição e Prestígio justificam 

41%. O fator Práticas de respeito aos direitos do empregado é justificado em 20,3% pelo 

fator de VO Respeito aos stakeholders, o fator Práticas não enganosas com relação aos 

stakeholders justifica-se por 30,6% pelos fatores Respeito aos stakeholders e Aversão a 

mudanças e o fator Práticas de valorização do desempenho é justificado em 38,6% pelos 

fatores Respeito aos stakeholders e Bem-estar dos empregados. 

 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
A validação da escala de Práticas de Dignidade Organizacional percebidas pelos clientes, 

aplicada originariamente aos empregados efetivou-se em diversas etapas. Dos 31 itens iniciais, 

26 restaram e foram distribuídos em cinco fatores relacionados à Dignidade Organizacional, 

sendo três deles com o mesmo significado da pesquisa anterior e dois fatores novos. 

O fator de Práticas de responsabilidade com clientes e sociedade, relacionado às 

atividades voltadas ao favorecimento da comunidade, dos indivíduos da sociedade e de 

preocupação com o bem-estar público para geração de um ambiente mais agradável e produtos 

de qualidade, juntamente com o fator de Práticas de valorização do desempenho, voltado à 

melhoria da qualidade do serviço prestado através da qualificação dos empregados, não estavam 

presentes na pesquisa feita com empregados, levando à percepção de que o cliente percebeu 

algumas práticas de maneira  diferente da pesquisa feita com empregados. Os fatores de 

Práticas não enganosas com relação aos stakeholders, Práticas de respeito aos direitos do 

empregado e Práticas de promoção do desenvolvimento participativo do empregado se 

mantiveram nas duas pesquisas, com empregados e com clientes.
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A aplicação da escala de Valores Organizacionais aos clientes trouxe alguns elementos 

para seu aprimoramento. A escala foi confirmada em 26 dos 41 itens iniciais. O fato de ser uma 

escala adaptada do IPVO de Oliveira e Tamayo (2004) torna aconselhável que sejam feitos 

novos estudos qualitativos em busca de novos itens para melhoria da escala, de modo a torná- 

la mais fidedigna com as expectativas dos diversos stakeholders envolvidos no relacionamento 

com as empresas, permitindo estabelecer critérios mais precisos de avaliação e identificação dos 

valores organizacionais envolvidos no ambiente organizacional. 

Os valores relacionados ao fator Respeito aos Stakeholders se relacionaram com todos 

os fatores de Práticas de Dignidade Organizacional, demonstrando que a visão de Dignidade 

Organizacional a partir do relacionamento com stakeholders apresenta-se correta e deve ser 

aprofundada através de pesquisas com outros stakeholders além dos empregados e clientes. 

Os valores relacionados ao fator de Bem-estar dos empregados apresentaram 

coerência, pois se relacionam com os fatores de Práticas de Dignidade Organizacional que 

tratam de empregados, como Práticas de promoção do desenvolvimento participativo e a 

Práticas de valorização do desempenho. O fator de Práticas de Responsabilidade com 

clientes e sociedade, voltado para o bem-estar da comunidade e qualidade de produtos 

aparentemente trouxe satisfação aos empregados, provavelmente em função da percepção 

positiva de seu trabalho em uma empresa que tem práticas sociais valorizadas pela sociedade. 

O não relacionamento com as Práticas não enganosas com relação aos stakeholders e 

Práticas de respeito aos direitos dos empregados também é compreensível, pois estão 

associadas a valores de Hedonismo, voltados ao desenvolvimento do próprio prazer, em 

oposição ao prazer do “outro”. 

A relação do fator de Tradição e Prestígio com as Práticas de responsabilidade com 

clientes e sociedade demonstra que, na visão do cliente, a manutenção de práticas tradicionais 

e que apresentam respaldo social demonstram a preocupação da empresa em relação à sociedade 

e aos seus clientes. 
Valores ligados à Aversão a mudanças aparecem relacionados somente a Práticas não 

enganosas com relação aos stakeholders, demonstrando que, na visão do cliente, a manutenção 
de valores consolidados corrobora práticas aceitas pelo consumidor. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As relações entre os Valores Organizacionais Percebidos pelos Clientes e a Dignidade 

Organizacional Percebida pelos Clientes apresentaram-se presentes na pesquisa efetuada, 

atendendo aos objetivos propostos na execução deste trabalho. 

As análises feitas e os resultados alcançados comprovaram a relação entre Valores 

Organizacionais e Dignidade Organizacional na perspectiva do cliente, levando a confirmação 

de quatro fatores relacionados a Valores Organizacionais e identificação de cinco fatores ligados 

à Dignidade Organizacional, três dos quais também identificados na pesquisa com empregados. 

A influência dos Valores Organizacionais em relação à Dignidade Organizacional foi 

corroborada através da constatação de que fatores que agrupam os Valores relacionados ao 

respeito aos stakeholders se relacionam com todos os fatores ligados à Dignidade 

Organizacional, permitindo determinar uma sólida relação entre esses fatores. 

A proposta de Teixeira (2008), de um conceito de Dignidade Organizacional que inclui 

atores  sociais  que  extrapolam a  fronteira  da  organização,  mostrou-se  válida  na  pesquisa 

efetuada com empregados e clientes. A expansão de tal estudo para outros grupos de 

relacionamento com as organizações, como investidores, fornecedores, a comunidade do 

entorno e, porque não, o Estado, que atua junto ao mercado, pode trazer grandes benefícios para
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a melhoria das relações dentro e fora das empresas, identificando elementos capazes de interferir 

positiva ou negativamente na performance das organizações. 

A compreensão de que a empresa deve buscar um ambiente mais equilibrado e que tenha 

ações junto aos empregados e as pessoas a ela relacionadas para aumentar a satisfação 

ambiental, financeira e relacional é o ponto de partida para a melhoria contínua da dignidade 

na empresa. 
Observa-se que grandes empresas que surgiram nas últimas décadas apresentam 

resultados financeiros e mercadológicos muito superiores às empresas mais tradicionais de 
mercado, atuando principalmente em novas maneiras de relacionamento com seus 
colaboradores. Essas empresas partem do pressuposto de que trabalhar com funcionários 
preparados e motivados aumenta a qualidade e a criatividade da organização. Tais ações levam 
à percepção do cliente de que tais organizações são locais melhores para trabalhar, traduzindo 
o respeito e a preocupação da empresa em relação aos seus colaboradores e parceiros. 

Confirmando tais percepções, verificamos que valores organizacionais relacionados ao 
Respeito aos stakeholders se relacionaram com todas as práticas de Dignidade Organizacional, 
influenciando a visão que o cliente tem em relação à Organização. 

Também valores voltados ao Bem-estar dos empregados foram relacionados a práticas 
de promoção de desenvolvimento participativo e de valorização do desempenho, além de 
relacionarem-se com práticas de responsabilidade com clientes e sociedade, demonstrando que 
a identificação de tais valores e práticas têm efeito positivo no dia-a-dia da empresa. 

Outros valores relacionados a Tradição e Prestígio tiveram relacionamento com práticas 
de responsabilidade com clientes e sociedade, o que demonstra que o cliente quer produtos 
inovadores, mas que valoriza a tradição e o prestígio das organizações nas práticas relacionadas 
à responsabilidade com seus clientes e a sociedade. 

Valores relativos à aversão a mudanças aparecem relacionados a práticas não enganosas 
com relação aos stakeholders, demonstrando que o cliente busca empresas que têm valores 
consolidados em relação às práticas junto aos diversos elementos que se relacionam com a 
organização. 

A pesquisa apresentou alguns limitadores, como um número reduzido de respondentes, 
predominância de pessoas com formação universitária e do sexo masculino, que podem ter 
influenciado no resultado obtido. 

A extrapolação dos resultados também não é possível, tendo em vista que a pesquisa em 
questão foi não probabilística. 

Outro limitador foi o tamanho do questionário, considerado excessivo por parte dos 
pesquisados, o que deve ter contribuído para diminuir a taxa de respostas. Em conversa com 
parte dos respondentes verificamos que o fato do questionário ter mais de 70 questões afetou a 
qualidade das respostas e, em outros casos, levou à desistência do preenchimento, por ser 
considerado muito grande e levar tempo demais para ser finalizado. 

Alguns respondentes também alertaram para a existência de questões que pareciam ser 
mais adequadas a uma pesquisa com empregados do que clientes, alegando dificuldades em 
responder as questões na perspectiva do cliente. Esse fato pode ser indicativo da necessidade de 
uma pesquisa quantitativa para identificação de itens mais aderentes aos demais stakeholders. 

Não foram comprovadas algumas relações encontradas na pesquisa anterior a partir dos 
empregados, como os valores relacionados a domínio e poder, o que reforça a necessidade de 

continuidade das pesquisas e adaptação das escalas utilizadas, bem como a ampliação dos 

estudos sobre Dignidade Organizacional para depurar os elementos que permitirão balizar a 

implantação de políticas e procedimentos empresariais que levem a uma Dignidade 

organizacional nas organizações.
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A criação de elementos que permitam estabelecer o grau de Dignidade Organizacional 

de uma empresa permitirá um ganho de qualidade e de reciprocidade junto ao mercado. 

A ausência de Dignidade na relação organizacional traz malefícios que podem até 

destruir um trabalho de excelência na área de produção ou de apoio de uma empresa, como 

temos observado em matérias recentes da imprensa, em que ações não éticas têm levado a perdas 

milionárias nas ações de empresas que se utilizam dessas práticas. 
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