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AULA 4  

VALORES, ATITUDES E 
SATISFAÇÃO NO TRABALHO

Empregabilidade

Valores - conceito

Valores são o conjunto de características de
uma determinada pessoa ou organização, que
determinam a forma como a pessoa ou
organização se comportam e interagem com
outros indivíduos e com o meio ambiente.

Valores

Os valores têm importância para o Comportamento
Organizacional porque influenciam a percepção dos
indivíduos, suas atitudes e seus comportamentos. As
pessoas entram numa organização com noções
preconcebidas de “certo” e “errado”, do que “devem”
ou “não devem” ser. A partir da concepção individual
de que determinados resultados são mais importantes
do que outros, os valores podem eventualmente
comprometer a racionalidade e a objetividade.

Atitude - conceito

• Atitude é uma norma de procedimento que
leva a um determinado comportamento.

• É a concretização de uma intenção ou
propósito.

Atitudes

• componente cognitivo: constatação de valor
que diz o que é certo e errado.
• componente afetivo: é o segmento emocional
ou sentimental de uma atitude.
• componente comportamental: refere-se a
uma intenção de comportar-se de uma certa
maneira com alguém ou alguma coisa.

Atitude
Por exemplo: uma pessoa crê na igualdade entre as pessoas
(cognitivo); naturalmente, poderá não gostar de alguém que
demonstre preconceitos (afetivo), e provavelmente evitará
relacionar-se com esta pessoa (comportamental). As atitudes
estão relacionadas aos valores, porém são menos estáveis.
Atitudes podem ser eficientemente influenciadas e alteradas.
Uma pessoa crê na igualdade entre as pessoas (cognitivo);
naturalmente, poderá não gostar de alguém que demonstre
preconceitos (afetivo), e provavelmente evitará relacionar-se
com esta pessoa (comportamental). As atitudes estão
relacionadas aos valores, porém são menos estáveis. Atitudes
podem ser eficientemente influenciadas e alteradas.



15/03/2019

2

Tipo de atitudes relacionadas ao 
trabalho

• Satisfação no trabalho: atitude geral do indivíduo em 
relação a seu emprego.
• Envolvimento com o trabalho: mede o grau em que 
uma pessoa se identifica psicologicamente com seu 
trabalho.
• Compromisso organizacional: um estado em que um
empregado identifica-se com uma organização e deseja
manter-se ligado a esta organização.

Satisfação - conceito

• Satisfação, do latim satisfactĭo, é a ação e o
efeito de satisfazer ou de se satisfazer. Este
verbo refere-se a cumprir o que é
devido/prometido, saciar um apetite ou um
desejo, satisfazer exigências ou expectativas,
compensar um mérito ou resolver
problemas/reclamações.

Satisfação no trabalho
É a atitude geral de um indivíduo em relação ao
seu trabalho.
A estimativa de um empregado de quão
satisfeito ou insatisfeito ele está com seu
trabalho é um somatório complexo de vários de
elementos do seu trabalho.

Abordagens para se medir a 
satisfação no trabalho

• classificação global única: consiste em simplesmente
perguntar ao funcionário “quanto V. está satisfeito com
o seu trabalho?”, numa escala de respostas (por
exemplo, 5 = muito satisfeito, 0 = muito insatisfeito).
• soma de pontuação: uma sofisticação do método
anterior, identifica elementos- chave (natureza do
trabalho, remuneração, relacionamento com a chefia,
etc), avaliando-os individualmente segundo uma escala
padronizada.

Principais fatores para a satisfação 
no trabalho

• Trabalho desafiador
• Recompensas justas
• Boas condições de trabalho
• Bom ambiente de trabalho
• Ajuste personalidade-cargo

Vídeo: você é feliz no trabalho?


