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RESUMO

Esse artigo apresenta um estudo buscando averiguar uma possível relação entre felicidade organizacional e valores pessoais no intuito de 
investigar a seguinte questão: - Existem valores pessoais associados à felicidade nas organizações? Para responder esta pergunta, foi proposto 
como objetivo geral analisar a felicidade organizacional com base em valores pessoais e felicidade dos funcionários. Os objetivos específicos 
elencados foram: i) Medir o grau de felicidade individual/bem-estar subjetivo dos profissionais da instituição, com base nas dimensões que 
compõe o FIB (indicador de Felicidade Interna Bruta); ii) Identificar os valores pessoais dos empregados utilizando PVQ-21; iii) Mapear valores 
pessoais comuns entre os funcionários, em especial dos profissionais com maior grau de felicidade. Visando atender os objetivos propostos foi 
utilizada uma pesquisa exploratória descritiva quantitativa do tipo survey. O instrumento para medir os valores, optou-se pela utilização do 
PVQ-21. O instrumento para medir a felicidade foi elaborado a partir de questões envolvendo as dimensões do FIB: bem-estar psicológico, saúde, 
uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, meio ambiente, governança, padrão de vida, próprias para calcular o bem-estar 
subjetivo em função de sua presença na vida das pessoas. A pesquisa teve por população-alvo funcionários de duas empresas do setor hoteleiro 
cuja amostra retratou 182 entrevistados. Empregados de ambas as empresas tiveram a mesma oportunidade de responder a pesquisa, 
caracterizando uma amostra aleatória simples. O cálculo da felicidade organizacional, ou FIB Empresarial, foi resultado da média dos índices de 
felicidade de seus funcionários. A Empresa A obteve 87,37 pontos e a Empresa B 90,52 pontos: status de muito feliz. Em se tratando de duas 
empresas bem sucedidas, a felicidade de seus funcionários provavelmente é uma das forças importantes na conquista de bons resultados. Entre 
os principais achados dessa pesquisa está a identificação de que não há diferença significativa entre os valores dos respondentes muito felizes e 
dos felizes. Contudo, os valores dos respondentes com índice de felicidade satisfatório são diferentes dos demais. Os valores relacionados a 
felicidade dos funcionários felizes e muito felizes nas Empresas A e B são os mesmos: hedonismo, universalismo e benevolência, bem como à 
dimensão bipolar autotranscedência. Já entre os entrevistados com nível de felicidade satisfatória os valores entre as empresas A e B também 
mudam. Os entrevistados na Empresa A, com status de felicidade satisfatória, apresentaram como tipos motivacionais mais importantes a 
conformidade e a dimensão bipolar da autotranscedência. Na Empresa B, os tipos motivacionais foram o hedonismo; autodeterminação, 
estimulação e segurança, com dimensões bipolares para abertura a mudanças, autotranscedência e autopromoção. A análise bivariada 
comprovou a existência de correlação entre os valores e a felicidade, porém os resultados obtidos não permitem assumir os valores pessoais dos 
respondentes como sendo proxies de seu índice de felicidade, nem afirmar que um explique o outro. Essa é uma das limitações do estudo que 
poderá ser aprimorada futuramente buscando aplicar análises multivariadas como Cluster, no intuito de aprofundar a investigação buscando 
responder a seguinte questão: - Existe algum valor pessoal específico relacionado à felicidade?
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