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RESUMO 
 

O desemprego é um cenário que se agravou no Brasil após o ano de 2014. Nenhuma 

das classes laborais ficaram privadas de passar pelo racionamento de postos de trabalho, nem 

mesmo a classe executiva. No processo de desemprego o individuo tende a sofrer, além de 

restrições financeiras, com problemas emocionais e sociais. Dentro deste contexto, este estudo 

justifica-se pela necessidade de avaliar os possíveis impactos causados aos indivíduos 

demitidos. Para isso, o questionário deste estudo foi aplicado em 34 executivos, buscando 

compreender a existência da possível mudança dos valores Básicos utilizando a Escala de 

Valores Básicos (QVB) de Gouveia (2008). O objetivo desta pesquisa foi compreender a 

existência ou não de um rearranjo dos valores básicos a partir da experiência do desemprego, 

e, ainda se estes valores estarão inalterados quando o indivíduo retornar ao mercado de trabalho. 
 

Palavras Chaves: Desemprego. Valores Básicos.  QVB. 
 

 
 
 

1.   Introdução 
 

A função laboral representa é responsável por trazer aos indivíduos diversos efeitos 

psicológicos que vão muito além da necessidade de se manter financeiramente. De acordo com 

Gouveia (2008), grande parte dos valores pessoais estão intrinsecamente ligados a função 

laboral/ trabalho. 

 

Neste contexto, faz-se mister esclarecer as terminologias adotas e seus significados 

dentro das abordagens desta pesquisa. Assim, se optou por abordar a função laboral 

desempenhada na terminologia de “emprego”, e, por sua vez, o desemprego, como sendo a perda 

e/ou não obtenção de um posto de trabalho regulamentar, seguida de procura de novos postos 

de trabalho, estando o profissional apto para o exercício das funções pretendidas. 

 

Já, os valores humanos básicos, são vistos como um conjunto de princípios 

fundamentais que transcendem situações específicas, e que são aprendidos por pessoas de 

determinada cultura, sociedade e instituições, influenciando em atitudes, julgamentos, escolhas, 

atribuições e ações dos indivíduos (Gouveia, 2003). 

 

Na questão do exercício de sua atividade profissional, os executivos, tem por natureza 

dos seus respectivos cargos exercerem funções de liderança, além de outras atividades de alta 

complexidade que exigem responsabilidade extrema, incluindo decisões que impactam direta
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ou indiretamente a vida da empresa, bem como a vida de centenas, e talvez milhares de pessoas. 

Dentro destas atividades desenvolvidas são necessários que valores sejam construídos e/ou 

trabalhados. No entanto, quando estes passam por um processo de demissão, se veem dentro de 

impotência, e, seus valores pessoais tendem a sofrer alterações. 

 

As experiências vividas pela pessoa no âmbito cultural, social e pessoal podem exercer 

influência para que ocorra a mudança ou reordenação dos valores, como, a exemplo do grau de 

internalização de valores culturais e institucionais e a identificação política (Gouveia, 1998). 

Assim, a justificativa deste estudo está relacionada a necessidade de compreensão dos possíveis 

reflexos do desemprego na vida destes indivíduos através da investigação de suas mudanças de 

valores. 

 

2.   Referencial Teórico 
 

 

2.1 Valores Humanos 
 

Uma das definições mais conhecidas do constructo valores é que “um valor é uma 

crença duradoura de que um modo específico de conduta ou estado último de existência é 

pessoal ou socialmente preferível a um modo de conduta ou estado final de existência oposto 

ou inverso” (Rokeach, 1973). 

 

Nesta mesma direção, Schwartz (1994) define os valores como “metas desejáveis e 

transituacionais, que variam em importância e servem como princípios na vida de uma pessoa”. 

 

Rohan (2008) faz uma revisão ao trabalho de Schwartz e apresenta conceitos pelos 

quais, as prioridades de valor possam explicar as decisões comportamentais e atitudes das 

pessoas, considerando dois importantes constructos, que são visão de mundo e ideologia. 

 

Os valores são passados de geração para geração, o que sugere que a sociedade tem 

uma natureza autorreguladora (Gouveia, 2012). Ademais, são aprendidos por meio de processos 

de socialização, levados a cabo por pais, professores, cultura, sociedade e instituições, 

influenciando atitudes, julgamentos, escolhas, atribuições e ações (Ros, 2006). 

 

Também, a partir de Schwartz (2008), no âmbito da teoria funcionalista dos valores, 

Gouveia (2011), alude que os valores são compreendidos como aspectos psicológicos que 

cumprem o papel de guiar os comportamentos e representar cognitivamente as necessidades 

humanas.
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Esta nova teoria parte do modelo anteriormente proposto por Schwartz e Bilsky (1987, 
 

1990), a qual visava oferecer uma tipologia universal dos valores humanos, pretendendo que 

este conjunto de valores fossem universais (Schwartz 2006). 

Para facilitar a discussão a respeito do conceito de valores, foram identificadas e 

apresentadas no quadro 1 as definições dos quatro autores que serão abordados neste artigo. 
 

 

Autor                                  Conceito 
 

 

Rokeach (1973)                São crenças duradouras que “guiam e determinam atitudes em relação a objetos e 

situações, ideologia, apresentação do self a outros, avaliações, julgamentos, 

comparação de si com os outros e tentativas de influenciar os outros”. 

 
Rohan (2000)                    “Valor:  é um princípio  analógico  implícito  construído  a partir de julgamentos 

sobre a capacidade das coisas, pessoas, ações e atividades para prover a melhor 

forma de vida possível”. 
 

Schwartz (2006)               “Metas desejáveis e transituacionais,  que variam em importância, servem como 

princípios na vida de uma pessoa ou de outra entidade social”. 

 
Gouveia (2008)                 “Admitimos as seguintes características consensuais para a definição de valores: 

- São conceitos sobre estados desejáveis de existência; - transcendem  situações 

específicas;  - assumem  diferentes  graus de importância;  - guiam a avaliação  e 

seleção  de  comportamentos;  e – representam  cognitivamente  as  necessidades 

humanas. 
 

Quadro 1- Resumo de definições teóricas dos autores 

 
Fonte: Autor 

 
 

 
Dentro das perspectivas de valores individuais de Rokeach, Schwartz e Rohan, bem 

como na Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998, 2003, 2012), foram 

baseadas tanto os paradigmas para construção do instrumento de investigação, quanto para 

interpretação e discussão dos dados obtidos. 

 
 
 
 

3.   Metodologia 
 

Os dados foram obtidos em duas etapas com participação do mesmo público durante 

um intervalo de 15 dias. A coleta de dados se organizou prioritariamente pela identificação dos 

valores vigentes durante o processo em que estavam / estão vivendo de transição de emprego / 

desemprego, e o segundo, remetendo ao passado, onde ocupavam posição executiva, 

desfrutavam de vantagens e segurança, para os fins de comparação. Foram investigados 34
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executivos, de empresas de médio e grande porte, em processos de mudança ou transição de 

emprego e desfrutando de uma política de Recursos Humanos que contempla tratamento 

diferenciado para ocupantes de cargos de liderança, oferecendo apoio para a transição de 

carreira. Não houve balanceamento entre gênero, cargo, idade ou tempo de experiência, tendo 

os participantes feito adesão aleatoriamente e de acordo com sua disponibilidade, mas 

destacamos análises entre homens (16 participantes) e mulheres (18) participantes. 

 

Foi adotado o questionário dos valores básicos (QVB), como instrumento de pesquisa, 

que foi elaborado inicialmente em português e espanhol, com 66 itens (GOUVEIA, 1998). 

Posteriormente, desenvolveu-se uma versão abreviada apenas em português, com 24 itens 

(GOUVEIA, 2003) e, mais recentemente, a que tem sido mais amplamente empregada, formada 

por 18 itens (GOUVEIA et al., 2008), pautando-se na parcimônia, versão esta respondida por 

todos os participantes deste estudo. 

 

Os dados foram obtidos em duas etapas com participação do mesmo público durante 

um intervalo de 15 dias. A coleta de dados se organizou prioritariamente pela identificação dos 

valores vigentes durante o processo em que estão vivendo de transição de emprego / 

desemprego, e o segundo, remetendo ao passado, onde ocupavam posição executiva, 

desfrutavam de vantagens e segurança, para os fins de comparação. 

 

Para análise dos dados utilizamo-nos de programas estatísticos para um teste não 

paramétrico, como o Mann Whitney. Porem utilizamos o teste de hipóteses t para dados 

pareados (emparelhados, do tipo antes e depois), pois a variável estudada tem seus dados na 

forma dependente, através do  Minitab *17, adotando o padrão de 95% de confiança. 

 

Para cada item, são apresentados dois descritores, de modo a representar o conteúdo 

inerente do valor. Por exemplo, saúde é descrito em termos de “preocupar-se com sua saúde 

antes de ficar doente” e “não estar enfermo”; tradição sugere “seguir as normas sociais de seu 

país” e “respeitar as tradições de sua sociedade”. Esses valores são distribuídos equitativamente 

nas seis subfunções valorativas previamente descritas. Com o fim de responder aos itens, o 

participante deve ler cada um e avaliar sua importância com um princípio-guia na sua vida, 

utilizando escala de sete pontos: de 1 (totalmente não importante) a 7 (totalmente importante). 

 

Respeitada a teoria funcionalista dos valores humanos, aceitamos os quatro 

pressupostos: (1) assume a natureza benevolente do ser humano, considerando, portanto, que 

todos os valores são positivos e desejáveis (Kluckhon, 1951); (2) considera os valores como
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princípios que guiam os indivíduos (Rokeach, 1973); (3) reconhece sua base motivacional 

(Inglehart, 1977); e (4) considera apropriado tratá-los como terminais (Rokeach, 1973), ou seja, 

expressam um propósito em si mesmo e representam metas superiores que vão além daquelas 

que surgem biologicamente (Gouveia et al., 2011). 

 

Adotamos a formulação de Gouveia (1998) que formula a seguinte definição: os 

valores humanos básicos são “a) categorias de orientação, b) consideradas como desejáveis, c) 

baseadas nas necessidades humanas e nas pré-condições para satisfazê-las, d) adotadas por 

atores sociais, e) podendo variar em suas magnitudes e nos elementos que as definem” (Gouveia, 

1998, p. 293). 

 

Categorias de orientação: ao utilizar o termo “categoria”, Gouveia (1998) deixa claro 

que considera os valores como algo diferente de conceitos outros como crenças, atitudes, 

necessidades e ideais (Gouveia, 2003). 

 

Consideradas como desejáveis: neste ponto, um adendo merece ser feito. Um valor não 

é apenas algo desejável pelo indivíduo, implicando em algo correto e justificável; é também algo 

que a cultura contribui para que o indivíduo dê uma maior importância a determinado conjunto 

de valores. 

 

Baseadas nas necessidades e nas pré-condições para satisfazê-las: diferentemente de 

Rokeach (1973) e Schwartz (1992) que assumem que as necessidades podem ser “transformadas 

em valores”, Gouveia (1998, 2003) considera apenas que são representações cognitivas de 

necessidades e pré-condições para satisfazê-las, que correspondem aos valores que guiam o 

comportamento no sentido de evitar a predominância de interesses estritamente pessoais em 

questões que possam ameaçar a harmonia social (Gouveia, 1998, 2003). 

 

Adotadas por atores sociais: ao assumirem padrões desejáveis, as pessoas concebem os 

valores como sendo parte do seu repertório cognitivo. Eles são, deste modo, assumidos racional 

e/ou moralmente pelos indivíduos e não construídos por eles, fato este que justifica o caráter 

desejável ou preferível dos valores mediante outras pessoas (Gouveia, 1998, 2003). 

 

Podendo variar em suas magnitudes e nos elementos que as definem: não é quanto aos 

valores que as pessoas se diferenciam. Os valores são os mesmos de qualquer cultura, época ou 

clero, mudam-se, na verdade, as prioridades ou magnitudes dadas a eles.
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As subfunções adotadas correspondem às 6 subfunções valorativas Gouveia (1998, 
 

2003; Gouveia et al., 2009). Lembrando que as subfunções são as mesmas em qualquer lugar, 

mas os itens podem variar. Por exemplo, para representar a subfunção interativa, como tratada 

posteriormente, costuma-se utilizar os valores apoio social, convivência e afetividade; poder- 

se-ia pensar em valores diferentes para esta mesma subfunção, como amizade, carinho e amor. 

 

As subfunções estão aqui analisadas sob as perspectivas das duas funções que a 

determinam: 1) aquelas que guiam as ações do homem (tipo de orientação; Rokeach, 1973) e 

expressam suas necessidades (tipo de motivador; Inglehart, 1977), e com foco intrapessoal – ou 

social – indivíduos centrados na sociedade, que enfatizam o grupo e com foco interpessoal. Os 

valores pessoais são subdivididos em valores de experimentação e realização, enquanto os 

valores sociais subdividem-se em interativos e normativos. Não obstante, Gouveia (1998, 2003; 

Gouveia et al., 2009) inova ao apresentar um terceiro grupo, que se situa entre e são compatíveis 

com os valores pessoais e sociais: os valores centrais. Estes valores são a base organizadora ou 

espinha dorsal dos outros, e podem ser subdivididos em valores de existência e suprapessoais; 

2) expressão de suas necessidades básicas – os valores podem ser classificados como 

materialistas (pragmáticos), os quais dizem respeito a ideias práticas, orientação para metas 

específicas e regras normativas, ou humanitários (idealistas), os quais expressam uma orientação 

universal, baseada em ideais e princípios abstratos (Gouveia et al., 2009; Inglehart, 

1977). 
 

 

O cruzamento dos eixos origina uma estrutura 3x2, composta por seis subfunções dos 

valores, distribuídas de forma equitativa: interativa, normativa, suprapessoal, existência, 

experimentação e realização. 

 

As análises deste estudo, consistiram em comparar as médias para cada uma das 

subfunções valorativas e identificar a existência ou não na hierarquização dos valores durante 

a fase de transição de emprego, ou seja, as pessoas mudam a importância atribuída aos valores 

definidos em cada uma das subfunções. 

 

Analisando-se cada um dos 18 valores, podemos constatar individualmente uma 

diferença ainda maior que as apresentadas por subfunções, que deverá ser fruto de um outro 

estudo no mesmo tema. 
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4.   Resultados e Discussões 

Para que uma concepção sobre a natureza dos valores seja cientificamente fértil, é 

necessário que ela seja intuitiva e, ao mesmo tempo, passível de ser definida operacionalmente. 

Com base nisso, ele estabelece cinco pressupostos básicos, a saber: (1) o número de valores que 

uma pessoa possui é relativamente pequeno; (2) as pessoas possuem os mesmos valores 

independentemente da cultura; (3) os valores são organizados em sistemas de valores; (4) os 

antecedentes dos valores podem ser determinados pela cultura, sociedade, instituições e 

personalidade de cada indivíduo; e (5) as manifestações dos valores são dadas em fenômenos 

considerados dignos de serem estudados e entendidos pelos pesquisadores das Ciências Sociais. 

(Rokeach,1973). 

 

Quanto aos elementos definidores dos valores, devido ao fato de eles serem construtos 

latentes, como concebe a teoria, podem ser operacionalizados em diferentes itens; as subfunções 

são as mesmas em qualquer lugar, mas os itens podem variar. Por exemplo, para representar a 

subfunção interativa, como tratada posteriormente, costuma-se utilizar os valores apoio social, 

convivência e afetividade; poder-se-ia pensar em valores diferentes para esta mesma subfunção, 

como amizade, carinho e amor. 

 

Fundamentalmente, a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, tal como o nome 

sugere, foca nas funções que os valores exercem. Apesar de serem escassos os estudos que 

enfocam as funções dos valores, Gouveia (1998, 2003; Gouveia et al., 2009) identificou duas 

delas que parecem ser consensuais: guiam as ações do homem (tipo de orientação; Rokeach, 

1973) e expressam suas necessidades (tipo de motivador; Inglehart, 1977). A primeira função 

refere-se a uma dicotomia conhecida na literatura, principalmente, refletida nas ideias de 

individualismo-coletivismo (Hofstede, 1984). Os valores guiam o comportamento do indivíduo 

em uma orientação pessoal – indivíduos centrados neles mesmos, egocêntricos, e com foco 

intrapessoal – ou social – indivíduos centrados na sociedade, que enfatizam o grupo e com foco 

interpessoal. Os valores pessoais são subdivididos em valores de experimentação e realização, 

enquanto os valores sociais subdividem-se em interativos e normativos. Não obstante, Gouveia 

(1998, 2003; Gouveia et al., 2009) inova ao apresentar um terceiro grupo, que se situa entre e 

são compatíveis com os valores pessoais e sociais: os valores centrais. Estes valores são a base 

organizadora ou espinha dorsal dos outros, e podem ser subdivididos em valores de existência 

e suprapessoais. 

 

Quanto à segunda função – expressão de suas necessidades básicas – os valores podem 

ser classificados como materialistas (pragmáticos), os quais dizem respeito a ideias práticas, 

orientação para metas específicas e regras normativas, ou humanitários (idealistas), os quais
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expressam uma orientação universal, baseada em ideais e princípios abstratos (Gouveia et al., 
 

2009; Inglehart, 1977). 
 

A combinação das duas dimensões funcionais dos valores forma uma estrutura com 

configuração duplex, com duas facetas axiais. O eixo horizontal representa a primeira faceta, e 

corresponde ao tipo de orientação (social, central ou pessoal), enquanto a segunda faceta é 

representada pelo eixo vertical, o qual corresponde ao tipo de motivador (materialista ou 

humanitário). O cruzamento dos eixos origina uma estrutura 3x2, composta por seis subfunções 

dos valores, distribuídas de forma equitativa: interativa, normativa, suprapessoal, existência, 

experimentação e realização. Estas compõem seis quadrantes: social-humanitário, social- 

materialista, central- humanitário, central-materialista, pessoal-humanitário e pessoal- 

materialista. 

 

Das possibilidades de conduta de tratamento de dados conforme apresentado acima, 

foram consideradas 6 subfunções: 1- Experimentação; 2-   Suprapessoal; 3- Interativa; 4- 

Realização; 5- Existência; 6- Normativa. 

 

A figura 1, expressa os dados gerais das subfunções dentro da amostra investigada. 
 

 

 
 

 
Figura 1- Padrão Guia de Comportamentos 

 
Fonte: Autor
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Na figura acima é possível observar que a expressão das necessidades dentro de um 

Padrão Guia de Comportamentos, podem ser conceituadas como necessidades materialistas, ou 

idealistas. Lembra-se que a primeira aplicação foi no processo de desemprego, e a segunda 15 

dias depois a partir de um exercício de busca pelos sentimentos e lembranças dos sentimentos 

e valores envolvidos em um momento de auge vivenciado no emprego. 

 

A subfunção experimentação (pessoal-humanitário) remete a necessidade de 

satisfação fisiológica por meio do princípio de prazer (ex: emoção, prazer e sexualidade). A 

subfunção experimentação, que apresentou (tcalculado= -3,7567), traz como conjunto de seus 

valores, na subfunção experimentação (pessoal-humanitário), aquilo que remete a necessidade 

de satisfação fisiológica por meio do princípio de prazer (ex: emoção, prazer e sexualidade). 

Fazendo uma análise por gênero, as subfunções experimentação e interativa são onde os homens 

mais se distanciam das mulheres em termos das diferenças apresentadas, estando as mulheres 

mais próximas da normal nestas duas subfunções. Especialmente na experimentação, onde a 

necessidade de satisfação fisiológica é a base, o grupo masculino se apresenta com maior 

diferença significativa, tendo o valor sexualidade apresentado a maior média para os homens, 

e a menor média para as mulheres. O valor que apresentou menor média tanto para homens 

como para mulheres, é o valor emoção, sendo o valor prazer, o mais significativo para as 

mulheres desta amostra analisada. 

 

A subfunção suprapessoal (central-humanitário) representa as pessoas que costumam 

pensar de forma mais abrangente e abstrata, tomando decisões e se comportando a partir de 

critérios universais (ex: beleza, conhecimento e maturidade) (Gouveia, 2012). A subfunção 

suprapessoal (tcalculado = 0,4894), sendo, portanto, a única subfunção que não demonstrou 

diferença significativa no combinado de seus 3 valores, tendo variado em cada valor, e 

estabilizado na média da subfunção valorativa. A subfunção suprapessoal (central-humanitário) 

representa as pessoas que costumam pensar de forma mais abrangente e abstrata, tomando 

decisões e se comportando a partir de critérios universais (ex: beleza, conhecimento e 

maturidade). É possível encontrar maior diferença entre gêneros, onde a base feminina, apesar 

de apresentar-se com uma diferença também não significativa, ter uma distância importante se 

comparada à base masculina. 

 

Nestes grupos, Conhecimento representa a maior média para o público masculino e 

maturidade, o maior para o público feminino. Para ambas as amostras, a beleza apresenta a 

menor média, sendo bastante distante das médias dos outros dois valores. Esta subfunção, se
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analisada apenas pelos seus valores internos, apontaria diferença significativa em todos os 3 

valores, mas a combinação na subfunção distorce a análise, pelo equilíbrio apresentado. 

 

A subfunção interativa (social-humanitário) compreende as necessidades de pertença, 

amor e filiação (ex: afetividade, apoio social e convivência) (Gouveia, 2012). A subfunção 

interativa, que apresentou (tcalculado = -3,1178), e, portanto, a segunda maior diferença 

encontrada, traz como conjunto de seus valores, na subfunção interativa (social-humanitário), 

aqueles valores que compreendem as necessidades de pertença, amor e filiação (ex: afetividade, 

apoio social e convivência). Parece fazer sentido que este conjunto de valores apareça com 

maior significado, pois a perda do emprego representa muitas vezes a sensação de perda destes 

principais valores. 

 

Nesta subfunção, a afetividade é igualmente mais importante, com as maiores médias, 

tanto para a amostra de homens, como a das mulheres. Já, nos valores de apoio social e 

convivência, as médias se invertem para as amostras de homens e mulheres, tendo como mais 

relevante a convivência para a amostra masculina, e o valor de apoio social para a amostra 

feminina. 

 

A subfunção realização (pessoal-materialista) representa um princípio que guia os 

indivíduos à busca de realizações materiais, interações sociais prósperas e funcionamento 

institucional adequado (ex: êxito, poder e prestígio). A subfunção realização, que apresentou 

(tcalculado = -2,4193), traz o conjunto de valores, na subfunção realização (pessoal- 

materialista), e que representa um princípio que guia os indivíduos à busca de realizações 

materiais, interações sociais prósperas e funcionamento institucional adequado (ex: êxito, poder 

e prestígio).  Esta subfunção de realização foi a única que manteve as médias e a hierarquia 

entre os valores associados, igualando as amostras tanto masculina quanto feminina, onde êxito 

representa a maior atenção e, portanto, a maior média, seguidos bem distante por prestígio e 

poder. 

 

Nas amostras por gênero, apesar de uma diferença muito pequena nas médias, para os 

homens, poder aparece em segundo foco e prestígio em último, e, na amostra feminina, inverte- 

se, também com diferença irrelevante das médias, mas prestígio vem à frente de poder no caso 

da amostra feminina.
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Neste caso, a amostra feminina se apresenta com uma diferença significativa maior que 

a apresentada na amostra masculina, o que necessita maior entendimento, partindo do 

entendimento de que êxito, prestígio e poder, são valores de ordem masculino. 

 

Já a subfunção existência (central-materialista) refere-se às necessidades fisiológicas 

(como, comer, beber e dormir) e à necessidade de segurança (ex: estabilidade pessoal, saúde e 

sobrevivência). Neste estudo, a   subfunção existência, apresentou (tcalculado = -2,7168), 

trazendo o conjunto de valores, na subfunção existência (central-materialista), e refere-se às 

necessidades fisiológicas como comer, beber e dormir, e à necessidade de segurança (ex: 

estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência). 

 

Esta subfunção também manteve as médias e a hierarquia entre os valores associados, 

muito similares as amostras tanto masculinas quanto femininas, tal qual na subfunção 

realização, onde saúde representa a maior preocupação e, portanto, a maior média, seguidos de 

sobrevivência e estabilidade pessoal. 

 

Neste caso, a amostra feminina se apresenta com uma diferença significativa maior que 

a apresentada na amostra masculina, podendo-se extrapolar para os instintos maternos de defesa 

das próximas gerações, versus um instinto masculino mais imediatista.   Importante registrar 

que na comparação das amostras masculinas e femininas, esta subfunção foi a que apresentou 

maior diferença de resultado, estando a amostra masculina quase próximo à normalidade e a 

feminina no extremo máximo de diferença entre as primeiras respostas, e as respostas da fase 

II. 

 

Por fim, a subfunção normativa (social-materialista) representa o controle e as pré- 

condições indispensáveis à satisfação das necessidades, indicando a importância de preservar 

normas, tradições e culturas (ex: obediência, religiosidade e tradição) (Gouveia, 2012). Neste 

estudo a subfunção normativa, que apresentou (tcalculado = -2,8828), traz o conjunto de 

valores, na subfunção normativa (social-materialista), a qual representa o controle e as pré- 

condições indispensáveis à satisfação das necessidades, indicando a importância de preservar 

normas, tradições e culturas (ex: obediência, religiosidade e tradição). 

 

Esta subfunção apresenta também, uma forte diferenciação entre as amostras 

masculinas e femininas, seja na comparação com a amostra masculina, onde a diferença entre 

primeira e segunda rodadas, são quase normais, sendo fortemente puxada para uma diferença 

significativa pela amostra feminina. Observa-se também, não apenas as diferenças, mas as
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atribuições de importância (1 a 7), comparativamente com a amostra masculina, onde a 

diferença entre as notas efetivamente dadas, demonstram baixo foco de importância da amostra 

masculina aos temas como religiosidade e tradição, e, ao contrário, os altos valores atribuídos 

pela amostra feminina para o valor religiosidade. 

 
 
 
 

5.   Considerações Finais 
 

Dentro da teoria funcionalista dos Valores Humanos, com foco na compreensão dos 

valores de executivos que passaram pelo desemprego, este estudo investigou as possíveis 

mudanças de valores, tendo como base 34 executivos. 

 

A primeira expressão dos resultados apresentou uma mudança significativa, 

aplicando-se o teste t de student a cada uma das amostras de 34 participantes, a partir da média 

dos valores em cada subfunção, excetuando-se apenas a subfunção suprapessoal. 

 

Assim, a subfunção valorativa “Experimentação”, aparece com a maior diferença 

no teste (tcalculado = -3,7567), seguida de “Interativa” (tcalculado = -3,1178), “Normativa” 

(tcalculado = -2,8828), “Existência” (tcalculado = -2,7168), “Realização” (tcalculado = - 

2,4193), e a subfunção “Suprapessoal” (tcalculado = 0,4824), não tendo apresentado diferença 

significativa no teste aplicado. 

 

Analisando-se cada um dos 18 valores, podemos constatar individualmente uma 

diferença ainda maior que as apresentadas por subfunções, levando a crer que exista sim 

diferença nos valores dos executivos após a demissão. Este objeto que deverá ser fruto de um 

outro estudo no mesmo tema, buscando compreender como estariam hierarquizados esses 

valores antes e após o processo de demissão, e dai surge as limitações deste estudo, especificadas 

a seguir. 

 

 
 
 

6.   Limitações de Estudo 
 

Algumas limitações devem ser consideradas neste estudo, sendo elas o tamanho da 

amostra, que para a continuidade deverá ser mais ampla. A aplicação do exercício de buscar um 

exemplo de sucesso no passado não distante, para em seguida aplicar a segunda fase do 

questionário foi realizado eletronicamente (online), o que pode não exercer influência suficiente
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para remeter os participantes ao momento de sucesso profissional, o que pode sofrer viés pelo 

tempo em que o executivo está participando do programa, seja ele recém demitido ou em longo 

tempo de transição. 

 

Recomenda-se avançar no estudo, analisando detalhadamente cada um dos valores 

e cada uma das subfunções em si. Ainda, com uma amostra mais adequada, fazer análises de 

cortes com base em gêneros (masculino e feminino), tempo (meses/anos) em transição de 

emprego, faixa etária, cargos ocupados, empresas nacionais e multinacionais, etc. 
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