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Prefácio:

Todo mundo, em todo lugar, toma decisões 
por uma simples razão: satisfazer as suas 
próprias necessidades ou dos seus entes 
queridos. Nós expressamos nossas necessi-
dades por meio daquilo que valorizamos ou, 
em outras palavras, nossos valores. Se uma 
pessoa está se esforçando para sobreviver, 
estará atribuindo maior valor a questões 
como segurança ou saúde financeira. Se 
uma pessoa está sozinha ou precisando de 
apoio, colocará no topo de sua escala de 
valores a família e as amizades.  Se uma 
pessoa tem dúvidas sobre sua autoestima 
ou está insegura sobre si mesma, valorizará 
a busca pelo sucesso e o reconhecimento 
pelos outros. 
Uma vez que tenhamos satisfeitas nossas 
necessidades básicas em relação à sobre-
vivência, relacionamentos e autoestima, 
focaremos nossa atenção nas necessidades 
que nos permitirão crescer e desenvolver 
– necessidades tais como autonomia, liber-
dade, igualdade, justiça, abertura e trans-
parência. Estas necessidades nos ajudam 
a desenvolver um senso de coesão interna, 
não apenas em nós mesmos, mas também 
dentro da comunidade à qual pertencemos.  
À medida que nos desenvolvemos, passa-
mos a enfatizar aspectos como fazer a dife-
rença na vida dos outros e melhorar nosso 
meio ambiente. Assim que fazer a diferença 

Satisfazendo as necessidades da população brasileira

torna-se um modo de vida, começamos a 
nos preocupar em como podemos satisfazer 
as necessidades da sociedade e criar um 
futuro sustentável, não apenas para nós 
mesmos, mas sim para todos, inclusive para 
as futuras gerações.

A Pesquisa
Esta pesquisa procura analisar o que a popu-
lação do Brasil valoriza neste momento. Três 
grupos de valores foram identificados: 1) os 
valores que são importantes para os brasilei-
ros, em suas vidas pessoais; 2) os valores 
que os brasileiros enxergam no Brasil de 
hoje – ou como os brasileiros percebem a 
cultura atual do País; e 3) os valores que os 
brasileiros gostariam de ver presentes no 
País – portanto, os valores que represen-
tariam a cultura desejada do Brasil no futuro.
Este relatório também analisa o que não 
está funcionando bem no Brasil, a partir 
dos valores potencialmente limitantes que 
as pessoas observam no seu dia a dia, tais 
como corrupção, pobreza, crime / violência, 
etc. Esses são valores que impedem que os 
brasileiros tenham suas necessidades satis-
feitas e acabam representando um desperdí-
cio para a economia do País. O percentual de 
votos atribuídos a esses valores em relação 
ao total de votos é conhecido como entropia 
cultural. De acordo com os resultados desta 

pesquisa, o nível de entropia cultural no 
Brasil é de 51%. Em outros países nos quais 
a pesquisa também foi realizada neste ano, 
o nível de entropia mostrou-se igualmente 
alto: 34% na Suécia, 58% nos Estados 
Unidos e 63% na Islândia.  

Olhando O Futuro
Os resultados da pesquisa que constam 
deste relatório representam uma visão 
instantânea e estatisticamente válida sobre 
um conjunto de percepções dos brasileiros 
sobre seus próprios valores, o que eles 
percebem no País de hoje e os que eles 
gostariam de enxergar no País futuramente. 
Após a apresentação destes resultados, o 
próximo passo é aprofundar o diálogo com 
os brasileiros de forma que os valores dese-
jados possam ser amplamente refletidos 
nos debates políticos e constituam uma 
plataforma para as decisões sobre as futuras 
prioridades de desenvolvimento do Brasil. 
Certamente, isso será muito importante para 
o País.

Richard Barrett
Fundador do Barrett Values Centre
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É com grande satisfação que apresenta-
mos a Pesquisa Marcondes Valores 
Brasil – 2010, primeira edição desse 
estudo feito no País e uma iniciativa integral 
da Marcondes Consultoria. Nas próximas 
páginas, você verá um retrato que mostra 
como os brasileiros se definem, o que pen-
sam sobre a situação do Brasil hoje e o que 
esperam para o futuro do País.

A origem desse estudo remete ao ano de 
2008, quando a Marcondes Consultoria 
fez uma parceria com o britânico Richard 
Barrett. Hoje a empresa disponibiliza para 
o mercado ferramentas e soluções que 
permitem a análise e a gestão da cultura de 
equipe, organizações e países.  

Essa pesquisa foi feita com base em valores 
pessoais vistos como os mais importantes 
por entrevistados de várias cidades do ter-
ritório nacional. Além das diferentes regiões, 
foram considerados outros parâmetros dis-
tintos entre os participantes para se produzir 
uma análise mais abrangente, como renda, 
classe social e formação escolar, entre 
outros.

Definir a imagem que o cidadão tem de si e 
sua percepção sobre a realidade que o cerca 
é fundamental para que mudanças sejam 
promovidas na sociedade. Isso pode, tam-
bém, resultar em uma melhoria do próprio 
indivíduo. Sem um retrato como esse, 

torna-se mais difícil realizar transformações 
sociais por não haver um mapeamento real 
das necessidades, carências e, principal-
mente, prioridades de uma comunidade. 
Essa é a proposta básica de estudos analíti-
cos como o que apresentamos neste livro.

A Pesquisa Marcondes Valores Brasil 
– 2010 é inédita no País, mas já encon-
tra similares desenvolvidos na América 
do Norte, América do Sul, Ásia, Europa 
e Oceania, em alguns locais, a iniciativa 
recebe patrocínio e apoio de grandes com-
panhias de setores variados. Como se pode 
perceber, conhecer a realidade não apenas é 
importante para o cidadão, mas é estratégico 
para que  organizações públicas e privadas 
possam alinhar seus escopos de atuação. 
Essa é uma das muitas evidências de que 
o âmbito corporativo, hoje, está cada vez 
mais consciente de seu papel social e da 
importância do seu relacionamento com as 
pessoas, embora esse quadro ainda possa  
(e precise) evoluir muito.

Em síntese, trata-se de um estudo que pode 
ser de grande valia para qualquer ator da 
sociedade, já que todos são responsáveis 
por fazer um país cada vez melhor. Para 
tanto, é necessário desenvolver o protago-
nismo, estimular que as pessoas adotem 
uma atitude próativa e, evidentemente, saber 
por onde começar.

Boa leitura!

Caio Brisolla
Diretor-Executivo da

Marcondes Consultoria

Apresentação

conhecer a realidade não apenas 

é importante para o cidadão, mas 

é estratégico para as organiza-

ções públicas e privadas alinha-

rem seus escopos de atuação



BRASIL2010PESQUISA MARCONDES

8

Sobre o Modelo dos Sete 
Níveis de Consciência 

A metodologia aplicada para interpretar os dados coletados pelo Instituto Datafolha foi o 
Modelo dos Sete Níveis de Consciência, criado pelo britânico Richard Barrett, fundador e 
presidente do Barrett Values Centre. Richard Barrett é consultor especialista em liderança, 
valores e culturas social e empresarial, além de autor e palestrante internacionalmente recon-
hecido. Atua junto a líderes e executivos seniores na América do Norte, Europa e Austrália para 
direcionar a cultura organizacional a consolidar o capital humano, desempenho financeiro e 
o desenvolvimento sustentável. É também o criador das Transformation Tools® (Ferramentas 
de Transformação Cultural), utilizadas por mais de duas mil organizações e três mil líderes de 
cerca de 50 países para promover suas transformações.

O Método Barrett é justamente uma dessas Ferramentas de Transformação Cultural criadas 
pelo consultor britânico. Tem como base o Modelo dos Sete Níveis de Consciência, represen-
tado abaixo: 

O modelo pode ser aplicado para mapear valores e analisar tanto o plano individual quanto 
o organizacional (podendo ser uma empresa, uma sociedade ou diversos outros tipos de 
coletividade). Esse é um dos principais diferenciais do método, pois permite análises em tem-
pos e planos diferentes. Embora o Modelo dos Sete Níveis de Consciência possa apresentar 
resultados analíticos de grande profundidade, compreender o seu funcionamento não é difícil. 
Com a definição de qual quadro se pretende estudar, são elaboradas as seguintes questões 
para um determinado grupo de pessoas:

1
2
3
4
5
6
7

Estabilidade financeira

Satisfação dos clientes

Melhores práticas

Melhoria contínua

Visão compartilhada

Colaboração
Bem 

Comum

Interesse
Próprio

Transformação

Servir à Humanidade

Sobrevivência

Relacionamentos

Autoestima

Transformação

Coesão Interna

Coesão Externa

Viabilidade a longo prazo
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O estudo, inédito no Brasil,

mas já realizado em outros 

13 países/regiões em quatro 

continentes, utilizou uma metodologia 

consagrada mundialmente, baseada 

no Modelo dos Sete Níveis de 

Consciência, de autoria de Richard 

Barrett, consultor e pesquisador 

britânico (www.valuescentre.com). 

Dentro desse Modelo, Barrett distribui 

os valores em sete categorias (níveis 

de consciência) voltadas para o 

interesse próprio, à transformação e 

ao bem comum.

Níveis de Consciência 
Pelo fato de o Método Barrett ter como proposta analisar tanto a cul-
tura de uma pessoa quanto de uma organização considerando seus 
valores e associando-os a um nível de consciência específico, deve-
se ressaltar que cada um destes pode ser classificado como “Nível 
de Consciência Pessoal” e “Nível de Consciência Organizacional/
Nacional”, como se pode verificar na próxima página. 
Os resultados dessa análise identificam o grau de alinhamento de uma 
pessoa com a cultura da organização em que está inserida por meio 
da correspondência entre os seus valores pessoais e organizacionais 
na atua-lidade e no futuro. Assim, esse mapeamento de valores:

• Demonstra a percepção individual de alguém sobre seus próprios 
valores e os da organização.

• Não aponta de forma alguma para um perfil ideal, algo como certo 
ou errado, mas reflete exclusivamente o que é importante para 
alguém hoje.

Alguns valores são centrais para cada pessoa e outros evoluem no 
curso da vida. Espera-se que o perfil de valores apresente alguma 
alteração ao longo do tempo. Se isso não ocorrer, pode ser um 
indício de que o entre-vistado não experimentou um crescimento 
significativo no período considerado.

a) como o respondente se define; 

b) como ele define a cultura da organização em que está inserido; 

c) como define a cultura que gostaria que a organização praticasse no futuro. 

Para responder a essas perguntas, são apresentadas duas listas com valores, que podem 
variar dependendo da organização que se está analisando. Uma dessas relações reúne valores 
pessoais e a outra, organizacionais – no caso desta pesquisa, foram considerados valores 
nacionais. Para responder à primeira questão, o entrevistado deve selecionar da lista os dez 
valores com os quais mais se identifica. Para responder às demais, o entrevistado escolhe os 
dez valores que percebe como mais notáveis hoje e desejáveis futuramente.

Um valor só pode ser associado a um nível de consciência específico. Com as respostas, 
pode-se constatar em que nível de consciência está o respondente, a organização da qual faz 
parte e o que espera que ela alcance.

De acordo com Richard Barrett, a cultura é a fonte emergente mais poderosa de valor para uma 
organização ou um país, uma vez que ela define as atitudes e ações de todos os integrantes 
do grupo em questão, especialmente dos líderes. A cultura, portanto, define o comportamento 
corporativo ou dos cidadãos que vivem em uma determinada nação.

Exatamente por isso, o objetivo do uso do Método Barrett é mapear os valores para definir as 
culturas individual e organizacional relacionadas ao entrevistado. Com essas informações, 
pode-se comparar a diferença entre como é a cultura da organização e como deve ser para 
que haja harmonia entre ela e seus integrantes. Assim, torna-se viável orientar as lideranças 
sobre quais ações devem ser adotadas para que a coletividade seja desenvolvida. Segundo o 
consultor britânico, “a transformação organizacional começa com uma mudança nos valores 
e comportamentos da liderança. Corporações não se modificam, mas pessoas, sim. Portanto, 
transformação corporativa (e de países) significa fundamentalmente transformação pessoal”.
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Índice de Distribuição (BTI) - identifica a 
proporção de todos os valores de acordo com as categorias: 
Bem Comum(B), Transformação(T) e Interesse Próprio(I).

Classificação dos Valores  - indica o nível de cons-
ciência correspondente a cada valor e demonstra graficamente a 
concentração dos valores ou o foco que orienta a atuação pessoal 
ou da organização.

Índices de Valor

Índice de Saúde - mede a presença dos valores positivos 
e dos potencialmente limitantes. A presença de valores potencial-
mente limitantes indica a existência de entropia cultural, que é a 
quantidade de energia consumida em trabalho improdutivo.  

O Método Barrett também utiliza índices de valores para fazer uma 
análise mais abrangente. São os seguintes:

Níveis de Consciência Nacional

Bem 
Comum

Interesse
Próprio

Transformação

1
2
3
4
5
6
7Servir à Humanidade

Sobrevivência

Relacionamentos

Autoestima

Transformação

Coesão Interna

Coesão Externa

Prosperidade, Saúde, Defesa , Segurança Social.
Corrupção, Violência, Pobreza.

Desigualdade, Discriminação, Intolerância. 

Burocracia, Controle Central, Elitismo. 

Igualdade, Liberdade de Expressão, 
Consenso, Adaptabilidade, Responsabilidade.

Valores Compartilhados, Justiça.

Colaboração Regional, Consciência Ambiental,  
Qualidade de Vida.

Direitos Humanos, Futuras Gerações,  Resiliência 
Ecológica.

Foco Positivo
Foco Excessivo

Sustentabilidade Global

Alianças Estratégicas

Forte Identidade Nacional

Estabilidade Social

Estabilidade Econômica

Processo Democrático

Servir à Humanidade

Sobrevivência

Relacionamentos

Autoestima

Transformação

Coesão Interna

Coesão Externa
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 Sobre a pesquisa

O levantamento de dados foi feito pelo Instituto Datafolha por meio 
de entrevistas realizadas com 2.544 pessoas distribuídas por 160 
municípios de todos os estados do território nacional e também 
Distrito Federal  entre os dias 27 e 30 de julho de 2010. A margem de 
erro decorrente desse processo de amostragem é de 2 pontos percen-
tuais para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 
95%. Para se levantar quais os valores os respondentes acreditavam 
que os definiam, quais eles percebiam presentes no Brasil de hoje e 
quais gostariam que fossem mais comuns no futuro do País, foram 
formuladas as três perguntas abaixo, uma associada a cada plano que 
se pretendia analisar:

Quais destes valores são os mais representativos de quem você é?

Quais destes valores são os mais representativos de como o Brasil opera hoje?

Quais destes valores são os mais representativos de como o Brasil deveria operar no futuro?

Para responder a essas perguntas, foram apresentadas aos entre-
vistados duas listagens, uma contendo valores pessoais e outra 
com valores relacionados à cultura do País. Em cada uma delas, 
os respondentes deveriam selecionar os dez valores mais impor-
tantes para eles e para o Brasil (neste caso, no momento atual e no 
futuro). Deve-se enfatizar, portanto, que os valores fazem referência 
a questões de ordem pessoal e também sobre a sociedade em um 
mesmo levantamento. 
Com relação aos valores associados ao Brasil, que poderiam ser 
mencionados como respostas para a segunda e terceira questões, 
foram listados 54 no total. Importante ressaltar que, da lista, dez 
itens deveriam ser indicados como respostas para cada pergunta 

e há possibilidade de um ou mais coincidirem, ou seja, um ou mais 
valores podem ter sido citados pela mesma pessoa nas duas 
questões.
A partir das respostas dos entrevistados, todos os dados foram 
tabulados e classificados segundo critérios específicos, o que 
permitiu uma leitura ainda mais abrangente dos resultados da pes-
quisa, estratificada em “Grupos Demográficos” e que considerou 
as seguintes características dos 2.544 respondentes: sexo, renda 
mensal, grau de escolaridade, região em que vive, idade e classe 
social, sendo esta última definida com base nos critérios do Instituto 
Nacional de Pesquisa (INP). As tabelas a seguir fornecem um perfil 
dos entrevistados segundo informações demográficas: 



 Sobre a pesquisa

51,4% 
eram mulheres

48,6% 
eram homens

amizade
família
honestidade
alegria
humildade
saúde
justiça
esperança
paciência
responsabilidade
coragem
confiança
aprender sempre
ética
generosidade
disposição em ajudar
honra
perdão
competência
atitude positiva
Cidadania
diálogo
cuidado
independência
perseverança
capacidade de se adaptar
segurança
bemestarcriatividade
compaixão
autodisciplina
sucesso
crescimento profissional
sabedoria
iniciativa
eficiência
orgulho
controle
estabilidade no emprego
clareza

apoiar/orientar  os outros
visão
crescimento pessoal
disposição para escutar
tocar seu próprio negócio
comprometimento
integridade
realização pessoal
preocupação com gerações futuras
qualidade
zelo
medo de correr riscos
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Quais destes valores são os mais representativos de 
como o Brasil deveria operar no futuro?
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Quais destes valores são os mais representativos de 

como o Brasil opera hoje?
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Quais destes valores e são os mais representativos de quem você é?

Em três listas 
os respondentes 
deveriam selecionar 
os dez valores mais 
importantes para 
eles e para o Brasil

de 16 a 24 anos

23,0%

de 25 e 34 anos

13,0% 

60 anos ou mais

Com idade de:

24,9%

19,9%

de 35 e 44 anos

19,2%

de 45 e 59 anos
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Resultados
A seguir, são apresentados os principais resultados da pesquisa, tomando-se por 
base a associação dos valores aos Sete Níveis de Consciência do Método Barrett. 

os resultAdos MostrAM que o brAsileiro:

Quais destes valores são os mais representativos de quem você é?

• Tem consideração pelos outros e procura contato próximo com as pessoas;
• Gosta de compartilhar alegria e confiança em suas interações;
• Possui uma natureza modesta e esperança no que o futuro lhe reserva;
• Valoriza o seu bem-estar físico.
Os valores mais ressaltados reforçam a imagem do brasileiro como indivíduo 

gregário, amigável, honesto, alegre e humilde.

1 2 4

5

7

9

3 6 8 10

Servir à Humanidade

Sobrevivência

Relacionamentos

Autoestima

Transformação

Coesão Interna

Coesão Externa
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AMizAde e fAMíliA: 
estes são os vAlores MAis iMportAntes pArA os brAsileiros



BRASIL2010PESQUISA MARCONDES

16

Quais destes valores são os mais representativos 
de como o Brasil opera hoje?

o brAsileiro ACreditA que o pAís enfrentA grAndes difiCuldAdes:

• Baixa credibilidade nas instituições e nos seus líderes;

• Falta de oportunidades e carência de necessidades básicas;

• Hostilidade que pode afetar o sistema social e a vida das pessoas;

• Insegurança sobre o futuro.

O brasileiro tem consciência dos problemas e uma visão crítica da situação do País. O nível de 
entropia é de 51%. Entropia Cultural é a quantidade de energia que em uma organização ou 
cultura é consumida em trabalho improdutivo. É a medida da fricção e da frustração reprimida 
que existe no grupo.

8

1 2 3 4 6 9

5 7 10
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os resultAdos MostrAM que o brAsileiro quer viver eM uM pAís eM que:

• Sejam satisfeitas as suas necessidades físicas e financeiras;

• Existam oportunidades de trabalho e a sua saúde seja preservada;

• A opinião das pessoas seja considerada, independentemente de idade e classe social;

• Existam condições que assegurem o Bem Comum dos cidadãos: paz, justiça e qualidade de vida.

O brasileiro vislumbra a solução de problemas básicos e possui aspirações de níveis mais elevados.
Em linhas gerais, os três perfis podem ser comparados para se verificar o grau de alinhamento cultural entre eles. Dessa forma, é possível 
constatar as diferenças entre cada um dos cenários no que se refere às concentrações de valores nos níveis de consciência, colocando-os 
em grupos relacionados que tangem ao interesse próprio, à transformação e ao bem comum. Também pode-se verificar o nível de entropia. 
Essa análise é o que torna possível diagnosticar as ações que devem ser realizadas para se fazer as transformações necessárias e alcançar a 
cultura desejada. A figura a seguir mostra essa abordagem em relação às respostas dadas pelos entrevistados para a Pesquisa Marcondes 
Valores Brasil – 2010.

Quais destes valores são os mais representativos 
de como o Brasil deveria operar no futuro?

1

2

9

4 73 6

8

5 10
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A alta concentração do 
nível de consciência da 
“coesão interna” indi-
ca que os brasileiros 
buscam significado 
em suas vidas, recon-
hecem a importância 
de compartilhar e de 
trabalhar em grupo.

Neste plano ficam 
evidentes as prin-
cipais carências do 
brasileiro em rela-
ção à satisfação de 
necessidades bási-
cas, a ponto de com-
prometer a agenda 
de ações em prol do 
bem comum.

A concentração de 
valores nos níveis de 
consciência do “bem 
comum” sinaliza uma 
grande transforma-
ção cultural desejada 
pelos brasileiros e que 
demandará de todos 
muita energia. 

Como se pode constatar, quando se com-
param os valores pessoais com os valores 
desejados para o futuro do País, há pouca 
diferença na concentração de valores em 
determinados níveis de consciência, bem 
como nos níveis de entropia. No entanto, 
isso não significa obrigatoriamente que os 
valores citados nesses dois gráficos sejam 
exatamente os mesmos, o que pode ser per-
cebido em uma análise mais aprofundada. 
É o que ocorre neste caso ao se observar 
os dez itens mais citados para responder às 

perguntas 1 e 3. 
Já a cultura percebida no Brasil de hoje (e, 
principalmente, a entropia) apresenta uma 
discrepância considerável para as demais 
situações. Deve-se ressaltar, ainda, que o 
gráfico acima considera as respostas dadas 
por todos os entrevistados e não apenas as 
dez mais citadas. Isso explica porque na 
cultura atual também são percebidos valores 
relativos à transformação e ao bem comum, 
ainda que com uma presença bem menos 
marcante do que os limitantes. 

14%
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17%
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Comparação entre valores

Valores 
Pessoais
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Cultura Atual

Valores da
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O brasileiro vislumbra a 
solução de problemas básicos 
e possui aspirações de níveis 
mais elevados.

Servir à Humanidade

Sobrevivência

Relacionamentos

Autoestima

Transformação

Coesão Interna

Coesão Externa

8%

16%
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Análise pelos 20 valores mais citados

Embora o perfil traçado pela Metodologia Barrett com o uso do 
Modelo dos Sete Níveis de Consciência pressuponha que sejam con-
siderados os dez valores mais citados, outras leituras são possíveis 
se considerado um número maior de valores no mesmo modelo. Essa 
perspectiva pode ser extremamente útil para se verificar se uma situa-

Valores pessoais • Sob essa perspectiva, aumentam a energia para transformação e o desejo de servir.  
O grau de autoestima ainda é questionável e a propensão para a colaboração e a realização de alianças é baixa.

Cultura atual • Aqui, a consciência sobre os problemas sociais e a percepção de que a estabilidade 
econômica está na agenda torna-se ainda mais evidente.

ção tem alto potencial para ser modificada e melhorada ou se tende a 
permanecer estagnada em sua condição atual e até mesmo regredir. 
Recorrendo-se a esse expediente, ampliamos a “lente de análise” e 
identificamos os 20 valores mais citados. Os resultados podem ser 
verificados nas ilustrações a seguir:

Servir à Humanidade

Sobrevivência

Relacionamentos

Autoestima

Transformação

Coesão Interna

Coesão Externa

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
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Além de viabilizar uma análise mais 
abrangente por abordar três planos dife-
rentes (valores pessoais, cultura no pre-
sente e desejados para o futuro), o Método 
Barrett permite complementar o diagnós-
tico com a consideração dos valores menos 
citados dentre todos os que são sugeridos 
nas entrevistas. Embora não constem dos 
quadros anteriormente apresentados , que 
relaciona apenas os dez mais lembrados 
pelos respondentes, cada um deles também 
está associado a um nível de consciência e 
sua baixa votação pode nos ajudar a com-
preender melhor a cultura de um país e seu 
povo.

Cultura desejada • Futuramente, a tendência é que a valorização da democracia seja ainda maior 
(inclusão), assim como o desejo de que o País tenha uma identidade e seja sustentável.

Descrição por valores menos votados

Valores pessoais menos votados 

Diversidade (4,0%) Inclusão Social (4,0%)

Inovação (4,0%) Ser considerado (4,0%)

Poder (4,0%) Envolvimento comunitário (4,0%)

Viver na incerteza (3,0%) Interdependência (3,0%)

Riqueza (3,0%) Tradição (3,0%)

Abertura (2,0%) Excelência (2,0%)

Recompensa (2,0%) Resolução de conflitos (2,0%)

Tomar riscos (2,0%)

Dentre os valores menos citados, de acordo com o Método Barrett, ressaltam-se 
aqueles relacionados ao protagonismo individual e às características do indivíduo 
empreendedor, como resolução de conflitos, aceitação de riscos e inovação. Portanto, 
pode-se dizer que o brasileiro é pouco protagonista. Logo, tende a não direcionar 
muitos esforços para solucionar adversidades que interferem em sua rotina e que a 
tornem menos produtiva e/ou transformadora. Outros três valores com votação baixa, a 
exemplo de abertura, diversidade e interdependência, indicam dificuldades de negociar 
ou construir coletivamente.
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Valores menos votados na cultura atual do Brasil

Ser prestativo (4,0%) Espiritualidade (4,0%) Foco de longo prazo (4,0%)

Fazer a diferença (4,0%) Alianças estratégicas (4,0%) Realização pessoal (4,0%)

Interdependência (4,0%) Sustentabilidade (4,0%) Autoconfiança (4,0%)

Eficácia governamental (4,0%) Transparência (3,0%) Paternalismo (3,0%)

Resolução de conflitos (3,0%) Honra (3,0%) Senso de comunidade (3,0%)

Perdão (3,0%) Foco de curto prazo (3,0%) Integridade (2,0%)

Visão compartilhada (2,0%)

Os valores menos citados nesse perfil demonstram um quadro de poucas expectativas para a busca de soluções coletivas para os 
problemas nacionais, pois fazem parte desta lista: alianças estratégicas, interdependência, transparência, resolução de conflitos, 
senso de comunidade e visão compartilhada. A importante presença de valores nos níveis de consciência do “Bem Comum” 
pode indicar uma preferência do brasileiro pela resolução de problemas de forma individual, de acordo com os seus interesses 
próprios.

Valores menos votados na cultura desejada para o futuro do Brasil

Poluição ambiental (4,0%) Poderio militar (4,0%) Diversidade (4,0%)

Crime / violência (4,0%) Interdependência (4,0%) Desemprego (4,0%)

Tradição (4,0%) Burocracia (3,0%) Corrupção (3,0%)

Desperdício de recursos (3,0%) Dependência de serviços públicos (3,0%) Pobreza (3,0%)

Preconceito por conta de sexo (2,0%) Foco de longo prazo (2,0%) Incerteza sobre o futuro (2,0%)

Necessidades materiais (2,0%) Autoritarismo (2,0%) Materialismo (2,0%)

Culpa (2,0%) Agressividade (2,0%) Foco de curto prazo (2,0%)

Paternalismo (1,0%) Elitismo (1,0%) Vingança (1,0%)

Aqui os valores menos citados resumem os principais problemas nacionais, pois os brasileiros desejam viver em um país livre 
dessas dificuldades. Portanto, pode-se inferir que há esperança e otimismo dos entrevistados quanto ao futuro. No entanto, é 
notável a baixa votação em valores como interdependência e diversidade que, novamente, apontam para uma limitação em se 
alcançar soluções coletivamente.
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Com a estratificação dos entrevistados para essa pesquisa em “Grupos Demográficos” definidos por sexo, renda mensal, grau de escolaridade, 
região, idade e classe social, além de perfis gerais, também é possível identificar os valores que definem especificamente alguns desses gru-
pos, como cada um deles percebe a cultura atual do País e qual desejam para o futuro. Para isso, as respostas dos integrantes foram separadas 
de cada grupo e associados seus valores aos Sete Níveis de Consciência do Método Barrett.

Os próximos tópicos mostram alguns resultados:

Análise Demográfica

Análise por renda familiar mensal
Com relação aos valores pessoais:

• Quanto mais alta a renda, maior o foco em valores 
como honestidade, justiça e ética;

• Valores relacionados ao próximo (disposição em ajudar 
e generosidade) são pouco citados entre os que têm 
menor renda.

• Nas menores faixas de renda, os valores pessoais são 
semelhantes. A amizade é o valor dominante;

52,80%

44.70%

38.30%

35.70%

39.80%

35.70%

30.10%

26.20%

29.70%

26.60%

51,2%
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24,8%

26,3%

29,7%

49,1%
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40,2%

36,3%

31,1%

35,0%

28,9%

29,3%

25,2%

23,6%

43,1%

40,1%

49,3%

35,1%

27,4%

27,6%

26,5%

32,4%

15,1%

19,6%

de R$ 1.021,00 até 
R$ 1.530,00 

de R$ 1.021,00 até 
R$ 1.530,00 

de R$ 2.551,00 até 
R$ 5.100,00 

de R$ 2.551,00 até 
R$ 5.100,00 

até R$ 1.020,00

até R$ 1.020,00

A partir de 
R$ 5.101,00 

A partir de 
R$ 5.101,00 

de R$ 1.531,00 até 
R$ 2.550,00 

de R$ 1.531,00 até 
R$ 2.550,00 
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%

           Com relação aos valores 
percebidos na cultura atual:

de R$ 1.021,00 até 
R$ 1.530,00 

de R$ 1.021,00 até 
R$ 1.530,00 

de R$ 2.551,00 até 
R$ 5.100,00 

de R$ 2.551,00 até 
R$ 5.100,00 

até R$ 1.020,00

até R$ 1.020,00

A partir de 
R$ 5.101,00 

A partir de 
R$ 5.101,00 

• Para aqueles que recebem até dois salários mínimos, pobreza é o 
mais preocupante;
• Corrupção é destaque entre todas as faixas de renda; vingança 
tem pouca relevância entre as faixas de renda acima de dois salários 
mínimos.

Corrupção

Pobreza

Crime 

Desemprego

Analfabetismo

Poluição ambiental

Burocracia

Agressividade

Incerteza sobre o futuro

Desperdício de recursos
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%

Com relação aos valores da cultura 
desejada no Brasil

de R$ 1.021,00 até 
R$ 1.530,00 

de R$ 1.021,00 até 
R$ 1.530,00 

de R$ 2.551,00 até 
R$ 5.100,00 

de R$ 2.551,00 até 
R$ 5.100,00 

até R$ 1.020,00

até R$ 1.020,00

A partir de 
R$ 5.101,00 

A partir de 
R$ 5.101,00 

• Na faixa de renda acima de R$ 5 mil, igualdade de oportunidades e 
justiça social são valores muito relevantes;
• É interessante observar que entre os que possuem menor renda, os 
cuidados com a saúde assumem grande importância.

Justiça

Redução da pobreza

Moradia confortável

Cuidado com pessoas idosas

Oportunidades de emprego

Cuidados com a saúde

Respeito

Qualidade de vida

Justiça social

Paz
43,7%

29,0%

25,7%

26,1%

28,6%

28,1%

27,1%

25,1%

23,1%

21,2%

27,2%

25,8%

23,2%

25,2%

26,4%

28,4%

24,2%

27,8%

39,6%

30,5%

30,3%

22,8%

24,8%

25,1%

22,9%

23,8%

30,9%

30,5%

33,6%

30,5%

28,6%

22,8%

27,4%

25,7%

23,4%

29,1%

23,8%

28,2%

36,2

26,0%

29,2%

21,3%

22,5%

24,6%

22,4%

21,7%

22,9%

de R$ 1.531,00 até 
R$ 2.550,00 

de R$ 1.531,00 até 
R$ 2.550,00 

Honestidade

Solidariedade

Direitos humanos

Cuidado com pessoas
menos favorecidas

Oportunidades de educação

Consciência ambiental

Igualdade de oportunidades

Estabilidade econômica

Cidadania

Preocupação com gerações futuras
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Com relação aos valores pessoais:

Para o sexo feminino, a amizade e a família 
são valores mais importantes do que para 
os homens;

Alegria e esperança também são valores que 
recebem mais destaque entre mulheres;

Já competência é mais valorizada pelos 
homens. De acordo com a Pesquisa, esse 
valor é o de menor relevância para o público 
feminino, enquanto para o masculino é o 
perdão;

Ética e honra são valores apontados como 
mais importantes por homens do que por 
mulheres.

Análise por sexo

47,7%

39,6%

38,8%

36,8%

35,1%

29,2%

26,5%

30,4%

26,8%

48,7%

40,1%

39,4%

35,8%

32,6%

34,3%

29,4%

26,7%

22,6%

25,1%

Amizade

Família

Honestidade

Respeito

Alegria

Humildade

Saúde

Justiça

Esperança

Paciência

52,9%
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Com relação aos valores percebidos 
na cultura atual:

De acordo com os resultados da Pesquisa, 
fica evidente a grande preocupação das 
mulheres com valores como corrupção, 
pobreza, crime e desemprego;

Os homens consideram estes valores como 
os mais relevantes, mas com índices bem 
menores do que as mulheres;

Talvez por questões culturais, o preconceito 
por conta de sexo é mais relevante para 
mulheres do que para homens;

Oportunidades de emprego é o valor menos 
importante para elas; 

A vingança também tem mais relevância para 
as mulheres do que para os homens.

56,6%

57,3%

55,2%

55,3%

39,6%

38,7%

29,1%

32,2%

29,6%

24,6%

51,5%

46,8%

47,9%

41,5%

36,2%

32,1%

29,1%

23,3%

24,2%

23,2%

Corrupção

Pobreza

Crime / violência

Desemprego

Analfabetismo

Poluição ambiental

Agressividade

Incerteza sobre o futuro

Desperdício de recursos

Burocracia
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Com relação aos valores da cultura  
desejada no Brasil:

Para as mulheres, paz, redução da pobreza, 
moradia confortável e cuidado com pessoas 
idosas são os valores mais importantes na 
cultura desejada;

Já os homens valorizam mais paz, justiça, 
redução da pobreza e oportunidades de 
emprego como prioridades para o futuro;

A estabilidade econômica tem menor 
relevância para o sexo feminino do que para 
o masculino.

42,8%

28,0%

29,4%

28,6%

28,3%

26,8%

28,5%

25,1%

23,2%

23,4%

38,6%

28,9%

25,5%

24,6%

24,4%

25,2%

22,8%

24,2%

25,7%

24,0%

Paz

Justiça

Redução da pobreza

Moradia confortável

Cuidado com pessoas idosas

Oportunidades de emprego

Cuidados com a saúde

Respeito

Qualidade de vida

Justiça social
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Análise por escolaridade

Amizade
Família
Honestidade
Respeito
Alegria
Humildade
Saúde
Justiça
Esperança
Paciência

52
,1

%

46
,6

%

42
,0

%

38
,2

%

31
,9

%

35
,1

%

31
,1

%

24
,6

%

27
,4

%

26
,1

%

Colegial completo

51
,6

%

38
,9

%

31
,5

%

42
,2

%

38
,3

%

34
,2

%

28
,3

%

25
,7

%

24
,9

%

24
,3

%

Colegial Incompleto

39
,5

% 44
,2

%

39
,2

%

35
,6

%

30
,6

%

40
,2

%

22
,4

% 28
,0

%

19
,1

%

21
,2

%

Superior incompleto

59
,7

%

40
,6

%

41
,0

%

36
,4

% 42
,9

%

34
,4

%

26
,8

%

21
,4

%

31
,4

%

30
,2

%

Analfabeto/ 
Primário incompleto

55
,0

%

43
,7

%

39
,5

%

34
,7

% 38
,3

%

37
,3

%

31
,5

%

28
,6

%

27
,8

%

26
,4

%

Primário completo/ 
Ginasial incompleto

44
,1

% 47
,5

%

37
,5

%

35
,9

%

36
,0

%

28
,9

% 35
,1

%

30
,1

%

29
,8

%

27
,9

%

Ginásio completo

44
,6

%

45
,9

%

47
,0

%

34
,7

%

21
,8

%

29
,6

%

20
,9

%

32
,4

%

19
,0

% 25
,7

%

Superior completo

27
,3

%

48
,6

%

36
,5

%

36
,6

%

16
,6

% 24
,4

%

26
,5

%

39
,6

%

18
,7

0%

17
,2

%

Pós-graduação

Com relação aos valores pessoais (1 a 10):

O valor amizade é menos citado quanto maior for a escolaridade do indivíduo;

Família é um valor defendido igualmente nos segmentos menos escolarizados; 

Alegria é o valor mais importante quanto menor é o acesso à educação formal;

Generosidade é o valor menos importante para aqueles que possuem maior nível de escolaridade;

Ética tem menor relevância para aqueles que têm menos anos de estudo.
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Com relação aos valores pessoais (11 a 20):

O valor amizade é menos citado quanto maior for a escolaridade do indivíduo;

Família é um valor defendido igualmente nos segmentos menos escolarizados; 

Alegria é o valor mais importante quanto menor é o acesso à educação formal;

Generosidade é o valor menos importante para aqueles que possuem maior nível de escolaridade;

Ética tem menor relevância para aqueles que têm menos anos de estudo.

Colegial completo Superior incompleto

Analfabeto/ 
Primário incompleto

Primário completo/ 
Ginasial incompleto

Ginásio completo

Superior completo Pós-graduação

Colegial incompleto

Responsabilidade
Coragem
Con� ança
Aprender sempre
Ética
Generosidade
Disposição em ajudar
Honra
Perdão
Competência
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Corrupção é o principal valor apontado quanto maior o acesso à educação formal;

Pobreza é o valor mais importante para aqueles que têm menos anos de estudo; 

Vingança é o valor menos importante para os que possuem maior nível de escolaridade.

50
,9

% 58
,2

%

52
,8

%

48
,4

%

37
,5

%

27
,3

%

23
,8

% 28
,9

%

30
,3

%

13
,8

%

Analfabeto/ 
Primário incompleto

44
,6

%

47
,2

%

44
,8

%

42
,7

%

31
,6

%

25
,5

%

21
,1

% 25
,1

%

23
,9

%

16
,5

%

Primário completo/ 
Ginasial incompleto

51
,7

%

52
,3

%

51
,8

%

47
,9

%

31
,3

% 37
,9

%

30
,7

%

32
,7

%

19
,5

%

19
,3

%

Ginásio completo

54
,7

%

52
,8

%

50
,1

%

52
,7

%

42
,6

%

39
,9

%

27
,2

%

29
,4

%

23
,8

%

23
,6

%

Colegial Incompleto

57
,3

%

54
,5

%

53
,7

%

50
,2

%

41
,7

%

40
,7

%

31
,1

%

28
,8

%

29
,7

%

26
,3

%

Colegial completo

66
,3

%

52
,5

% 59
,5

%

51
,4

%

43
,3

%

38
,7

%

40
,5

%

24
,1

% 29
,1

%

39
,6

%

Superior incompleto

60
,9

%

45
,5

% 52
,6

%

47
,9

%

34
,4

%

37
,1

% 41
,1

%

23
,8

% 29
,9

%

40
,7

%

Superior completo

59
,3

%

39
,2

0%

56
,2

%

42
,0

%

29
,6

%

39
,6

%

34
,8

%

28
,8

% 35
,3

%

29
,5

%

Pós-graduação

Corrupção
Pobreza
Crime / violência
Desemprego
Analfabetismo
Poluição ambiental
Burocracia
Agressividade
Incerteza sobre o futuro
Desperdício de recursos

Com relação aos valores percebidos na cultura atual (1 a 10):
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Com relação aos valores percebidos na cultura atual (11 a 20):

Colegial completo Superior incompleto

Analfabeto/ 
Primário incompleto

Primário completo/ 
Ginasial incompleto

Ginásio completo

Superior completo Pós-graduação

Colegial incompleto

Discriminação racial
Democracia
Necessidades materiais
Preconceito por conta de sexo
Redução da pobreza
Religião
Solidariedade
Vingança
Materialismo
Oportunidades de emprego
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44
,4

%

27
,6

%

28
,0

%

24
,6

%

23
,6

%

23
,9

%

26
,1

%

26
,3

%

25
,1

%

22
,3

%

Colegial Incompleto

46
,1

%

28
,5

%

21
,9

%

23
,0

%

35
,1

%

26
,3

% 30
,3

%

23
,2

%

21
,2

% 24
,6

%

Analfabeto/ 
Primário incompleto

42
.9

%

27
,8

%

26
,8

%

24
,7

% 30
,3

%

28
,5

%

24
,3

%

27
,5

%

22
,8

%

20
,6

%

Primário completo/ 
Ginasial incompleto

38
,5

%

24
,5

%

27
,4

%

22
,0

%

24
,6

%

23
,6

%

24
,6

%

21
,5

%

24
,6

%

19
,9

%

Ginásio completo

40
,2

%

29
,8

%

28
,7

%

29
,5

%

24
,5

%

24
,7

%

25
,8

%

24
,9

%

25
,6

%

24
,2

%

Colegial completo Superior incompleto

34
,6

%

31
,1

%

29
,7

%

31
,1

%

25
,7

%

26
,2

%

21
,2

%

21
,4

% 27
,6

% 33
,4

%

25
,5

%

22
,6

% 27
,0

% 31
,7

%

23
,0

%

32
,8

%

15
,6

%

17
,0

% 24
,3

%

22
,1

%

Pós-graduaçãoSuperior completo

34
,4

%

30
,7

%

32
,2

%

30
,2

%

18
,1

%

32
,0

%

28
,2

%

24
,4

%

24
,8

%

26
,4

%

Paz é o principal valor apontado, com exceção dos que possuem maior nível de esco-
laridade. Para os pós-graduados, os principais valores são consciência ambiental, 
preocupação com gerações futuras, cuidado com pessoas menos favorecidas e mora-
dia confortável, nessa ordem;

Quanto menor o tempo de estudo, o cuidado com as pessoas idosas se torna um valor 
mais importante; 

Quanto menor o tempo de estudo, menos as pessoas consideram a preocupação com 
gerações futuras como um valor dominante.

Com relação aos valores da cultura desejada no Brasil (1 a 10):

Paz
Justiça
Redução da pobreza
Moradia confortável
Cuidado com pessoas idosas 
Oportunidades de emprego 
Cuidados com a saúde
Respeito
Qualidade de vida
Justiça social
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Com relação aos valores da cultura desejada no Brasil (11 a 20):

Colegial completo Superior incompleto

Analfabeto/ 
Primário incompleto

Primário completo/ 
Ginasial incompleto

Ginásio completo

Superior completo Pós-graduação

Colegial incompleto

Honestidade
Solidariedade
Direitos humanos
Cuidado com pessoas menos favorecidas
Oportunidades de educação
Consciência ambiental
Igualdade de oportunidades
Estabilidade econômica
Cidadania
Preocupação com gerações futuras
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Um recorte específico: Geração Y

Pelo fato de os entrevistados para a 
Pesquisa Marcondes de Valores 
Brasil 2010 pertencerem a quatro gerações 
distintas:

“veteranos” entre 1920 e 1944

“baby boomers” entre 1945 e 1964

“Geração X” entre 1965 e 1976

“Geração Y” entre 1977 e 2000 

compreende-se que estas são determina-
das pelas especificidades das características 
ambientais, políticas, tecnológicas e cientí-
ficas da época em que cresceram e que, por 
sua vez, influenciaram seu modo de ser.
A presença de quatro gerações diferentes 
se deve ao aumento da expectativa de 
vida, que nas últimas décadas teve um 
crescimento notável em relação aos índices 
verificados até meados do século pas-
sado. Como cada um desses grupos foi 
criado em contextos sociais e culturais 
bastante distintos, marcados por transições 
e mudanças de costumes, seus valores 
são bastante específicos, o que forma uma 

sociedade culturalmente heterogênea nos 
dias de hoje. Essa diversidade é ainda 
mais evidente ao se analisar a “Geração Y” 
e perceber que seus integrantes possuem 
princípios e posturas sensivelmente diferen-
tes se comparados às anteriores, tanto em 
relação à vida profissional quanto em comu-
nidade, fruto da educação que receberam e 
do meio em que cresceram. Muitas pessoas 
desse grupo são filhos de casais separados, 
enquanto em gerações anteriores a mesma 
situação era pouco comum. Soma-se a isso 
o fato de terem crescido na chamada Era da 
Informação, com um compartilhamento de 
ideias e experiências extremamente diversi-
ficadas em uma rapidez e dinâmica jamais 
vistas. Por se tratar de uma geração com 
mais oportunidades e informações do que as 
que vieram anteriormente, sua autoestima é 
mais elevada e ela também é capaz de execu-
tar várias atividades simultaneamente.
A análise da Geração Y nessa pesquisa é 
fundamental não apenas pelo fato de cor-
responder a quase 47% do espaço amostral 
de respondentes, mas principalmente porque 

está entrando ou se estabelecendo no merca-
do de trabalho agora. Portanto, será respon-
sável direta pelas definições dos principais 
rumos e tendências nos âmbitos econômico, 
político e social em poucos anos. 
Por demonstrar um estilo mais dinâmico 
e imediatista, os chamados “Y” estão mais 
atentos aos seus valores e procuram atuar 
em consonância com eles, o que exige mais 
flexibilidade das organizações no processo 
de harmonização com esse grupo. Hoje, 
sabe-se que quando os integrantes dessa 
geração estão envolvidos em um projeto ou 
algo do gênero e não se sentem realizados 
ou de acordo com seus valores, a tendência 
é que busquem alternativas.
Com relação aos resultados verificados pela 
Pesquisa Marcondes Valores Brasil – 
2010, pode-se afirmar que a percepção que 
a “Geração Y” tem da cultura atual do Brasil 
é a mesma expressa pelo resultado geral 
do estudo. Suas particularidades são mais 
evidentes em relação aos seus valores pes-
soais e a cultura que desejam para o país no 
futuro, como se pode verificar a seguir:
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CoM relAção Aos vAlores pessoAis:

CoM relAção Aos vAlores dA CulturA desejAdA no brAsil:

A predominância de valores nas categorias Bem Comum e 
Transformação indica grande potencial para a transformação, busca de 
significado em suas vidas e valorização de princípios elevados (ética, 
humildade, honestidade, justiça);

Por outro lado, também valorizam a saúde e os relacionamentos. 
Respeitam e querem ser respeitados pela competência;

Valorizam a independência, a iniciativa e a coragem. Estão dispostos a 
correr riscos, porém com responsabilidade e conhecimento. Esperam 
evoluir e acreditam em sua capacidade de evolução;

Nasceram e cresceram em um ambiente de abertura familiar, política, 
social e tecnológica. Por isso, valorizam a honestidade, a confiança e 
a justiça nas relações;

Entendem e valorizam a importância da generosidade e estão dispostos 
a ajudar;

Possuem valores de uma cultura de alto desempenho e valorizam 
relacionamentos verdadeiros. Querem aprender, evoluir, buscam sig-
nificado e pensam na comunidade.

55% dos valores são relacionados ao Bem Comum: acreditam que o 
Brasil pode ter uma cultura sustentável. Por outro lado, têm consciên-
cia de que o País ainda precisa resolver questões básicas, já que 35% 
dos valores são relacionados ao interesse próprio;

Para esta geração, o Brasil precisa fortalecer valores de segurança 
física e financeira, que garantam a sobrevivência de seus cidadãos;

Como valorizam a competência e o aprender sempre, demonstram que 
o Brasil deve ter uma cultura que priorize a igualdade de oportunidades 
e a justiça social;

Desejam uma cultura que valorize mais a honestidade e a transparência 
para que haja congruência entre palavras e ações;

Entendem que é preciso valorizar e disseminar a cidadania e a cons-
ciência ambiental para criar um forte senso de comunidade que eleve a 
qualidade de vida;

Há uma preocupação com evolução e melhoria da qualidade de vida das 
pessoas por meio do desenvolvimento sustentável. No entanto, enten-
dem que ainda é preciso resolver questões ligadas aos níveis básicos 
de sobrevivência.

Servir à Humanidade

Sobrevivência

Relacionamentos

Autoestima

Transformação

Coesão Interna

Coesão Externa

1

1

1

2

2

3

4

4

5

5

6 7 8

9

9

10

7

3 6 8 10
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Distribuindo-se os 20 valores mais citados pelos integrantes da Geração Y que respon–
deram à Pesquisa Marcondes Valores Brasil – 2010 pelo Modelo dos Sete Níveis de 
Consciência, o resultado é o seguinte:

os 20 vAlores MAis CitAdos pelA gerAção Y

Como se pode ver, 15 dos principais valores pessoais relacionam-se 
à transformação e ao bem comum, ou seja, trata-se de uma geração 
que apresenta potencial para desenvolver senso de comunidade e um 
“DNA comportamental” propenso a mudanças. A maior presença de 
princípios relacionados ao bem comum (45%) em comparação aos 
de interesse próprio (25%) indica também que há uma percepção de 
que o modelo predatório atual de extrema competitividade beneficia 
poucas pessoas.

Todos os valores são do tipo individual e relacional, o que estão 
assumindo a responsabilidade por suas vidas a partir de suas 
próprias condutas (individual) e que valorizam relacionamentos 
(relacional). Eles estão preocupados em atuarem como protagonistas 
de suas vidas. 
Em linhas gerais, pode-se dizer que, para cada nível de consciência, 
o foco da Geração Y esta voltado para as seguintes questões:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Justiça

Oportunidades de educação 

Estabilidade econômica

Redução da pobreza

Moradia confortável

Honestidade

Transparência

Igualdade de oportunidades

Preocupação com  gerações futuras

Solidariedade

Respeito

Direitos humanos

Cuidados com a saúde

Cidadania

Oportunidades de emprego

Justiça social

Sustentabilidade

Paz

Qualidade de vida

Consciência ambiental

37,8%

34,4%

31,7%

30,3%

30,1%

29,7%

29,4%

26,4%

24,4%

24,3%

23,7%

23,7%

23,4%

23,1%

22,7%

21,9%

21,4%

20,5%

19,9%

19,5%

Valores Pessoais Cultura Desejada
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Crença na necessidade de valorizar a humildade e a ética para a humanidade ter uma con-
tinuidade sustentável, especialmente por conta das complexas redes de interrelações entre as 
pessoas. No entanto, é importante considerar que as questões éticas se desenvolvem a partir 
da educação e do estilo de vida, portanto, precisam ser consideradas dentro do contexto da 
geração em análise e não comparativamente aos costumes de outras anteriores. 

Nível 7 - Servir à
     Humanidade

O fato de não haver nenhum valor neste nível de consciência pode indicar que as questões 
coletivas precisam ter uma maior prioridade na agenda da geração Y.

Nível 6 – Coesão Externa

Por ter nascido e crescido em um ambiente de abertura familiar, política, social e tecnológica, 
valoriza a honestidade, a confiança e justiça nas relações e reconhece a importância de com-
partilhar e trabalhar em equipe. Os “Y” consideram que seu interesse próprio será bem mais 
satisfeito se apoiarem o bem de todos. Por isso, valorizam a disposição em ajudar e a gene-
rosidade. E apesar de estudos apontarem que esse grupo tem como uma de suas característi-
cas mais marcantes a pressa em conquistar posições mais elevadas no ambiente de trabalho, 
a paciência aparece como o oitavo valor mais lembrado, o que significa uma percepção de que 
essa velocidade nas mudanças pode causar certo estresse.

Nível 5 – Coesão Interna

A Geração Y tem iniciativa e não teme o novo. Sente-se capaz de realizar o que lhes é atribuído 
e lida com novos desafios e riscos sem receio, mas considerando a importância da respon-
sabilidade e do conhecimento. Também acredita que o futuro pode ser melhor e valoriza a 
independência. 

Nível 4 – Transformação

A geração Y Valoriza a competência e busca respeito e compensação pelo reconhecimento de 
seus méritos. Ocasionalmente, esse comportamento pode ser entendido como arrogância.

Nível 3 – Autoestima

Esta é uma geração fundamentalmente relacional independentemente da distância entre as 
pessoas. Diferentemente de seus pais, que quando estavam na mesma faixa etária, não par-
ticipavam de decisões de família e deviam mostrar respeito por qualquer figura de autoridade 
e pessoas mais velhas. Foi também a primeira geração criada sob a proteção específica da 
lei – Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).

Nível 2 – Relacionamentos

Maior preocupação com a saúde e a segurança física do que com a financeira, uma vez que 
esta última pode causar complicações relacionadas à saúde, pelo aumento dos níveis de 
estresse, por exemplo. 

Nível 1 – Sobrevivência
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Comparação com resultados de outros países
Com relação aos valores pessoais:

CoM relAção Aos vAlores perCebidos  nA CulturA AtuAl:

Servir à Humanidade

Coesão Externa

Coesão Interna

Transformação

Autoestima

Relacionamentos

Sobrevivência

Família

Zelo  

Honestidade 

Alegria 

Compaixão 

Responsabilidade 

Amizade  

Respeito 

Accountability 

Independência 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

Dinamarca Estados Unidos Brasil

Amizade

Família 

Honestidade

Respeito 

Alegria 

Humildade

Saúde

Justiça

Esperança

Paciência

Servir à Humanidade

Coesão Externa

Coesão Interna

Transformação

Autoestima

Relacionamentos

Sobrevivência

Liberdade de expressão  

Oportunidade de educação 

Prosperidade 

Processo democrático  

Liberdade pessoal

Tradição

Burocracia

Materialismo 

Corrupção

Culpa  

Burocracia 

Crime/Violência 

Incerteza sobre o futuro

Materialismo  

Desemprego 

Pobreza 

1

2

3

4

5

6

7

Dinamarca Estados Unidos Brasil

Corrupção

Pobreza

Crime / Violência

Desemprego

Analfabetismo

Poluição ambiental

Burocracia

Agressividade

Incerteza sobre o futuro

Desperdício de recursos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

88

99

1010

1

2 3

4 6

7

8

9

5 10

3 6

2 9

1 4 5 7 8 10

5 7 10

8

1 2 3 4 6 9

2 3 5 8 10

4

1 6 97

10

6

3 5 8 10

9

1 2 4

7
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Com relação aos valores da cultura desejada nos paises

Servir à Humanidade

Coesão Externa

Coesão Interna

Transformação

Autoestima

Relacionamentos

Sobrevivência

Accountability

Preocupação com o futuro  

Oportunidade de emprego 

Cuidado com os idosos 

Moradia acessível 

Paz 

Cuidado com menos favorecidos  

Qualidade de vida 

Redução da pobreza 

Liberdade de expressão

Responsabilidade Social

Oportunidade de educação

Direitos humanos

Paz 

Processo democrático  

Justiça Social

Liberdade pessoal

Qualidade de vida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dinamarca Estados Unidos Brasil

Paz  

Justiça  

Redução da pobreza  

Moradia confortável  

Cuidado com pessoas idosas 

Oportunidades de emprego 

Cuidados com a saúde

Respeito  

Qualidade de vida 

Justiça social  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 6

91 2 7 8

3

5

2 6

9

1 4 7

3 5 8 10

1

9

2

5 10

8

3 4 6 7
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Assim como ocorreu na apresentação de 
resultados, as conclusões da Pesquisa 
Marcondes Valores Brasil – 2010 tam-
bém podem ser divididas nos três planos 
que o estudo pretende analisar com o uso 
do Método Barrett. No entanto, é evidente 
que devem ser compreendidas em conjunto 
e relacionadas entre si para uma descrição 
completa do quadro que se propõe.

Acerca da imagem que o brasileiro tem de 
si mesmo, segundo os valores mais e os 
menos citados pelos entrevistados, pode-
se definir que o cidadão do País valoriza 
o contato, a proximidade em suas relações 
pessoais, a honestidade, alegria, bem-estar 
físico e tem natureza humilde. Com essas 
características, tende a agregar pessoas, o 
que é um fator importante para se elabo-
rar soluções em conjunto. No entanto, é 
importante ressaltar que essas relações, 
na maioria das vezes, não são profundas, 
ou seja, o brasileiro preza pela amizade e 
contato, mas não faz isso de forma aberta. 
Assim, não há um efetivo compartilhamento 
de situações ou mesmo de valores, o que 
dificulta a construção de uma solução em 
grupo.

Já o fato de ter esperança no que o futuro 
reserva para ele e a baixa menção a valores 
como resolução de conflitos, aceitação de 
riscos e inovação mostra que o brasileiro 
precisa desenvolver seu protagonismo. Isso 
significa que precisa orientar seus esforços 
de maneira mais efetiva para solucionar 
as questões que tornam sua rotina menos 
transformadora e produtiva. Além disso, a 
pouca citação de valores como diversidade, 
abertura e interdependência sugere que o 

brasileiro tem dificuldades em negociar e 
construir coletivamente, ainda que busque 
a coesão e conexão com as pessoas. Isso 
também demonstra como a população é 
pouco protagonista, pois transfere respon-
sabilidades de transformação para terceiros 
e acredita que isso é que impede as mudan-
ças desejadas.

A percepção dos entrevistados sobre a cul-
tura atual deixa isso ainda mais evidente. O 
quadro nacional é visto de maneira bastante 
crítica e realista, apontando-se problemas 
estruturais no Brasil de hoje. A população 
está ciente de que o País está avançando, 
com o PIB nacional crescendo mais de 7% 
em 2010 e que a distribuição de renda me-
lhorou (aumento de 1,5% ao ano da renda 
per capita dos 10% mais ricos e de 6,8% ao 
ano dos 10% mais pobres). Sabe, também, 
que na última década foram gerados 10 mi-
lhões de empregos formais e o tempo médio 
de escolaridade passou de cinco anos em 
1992 para 7,3 anos em 2008. No entanto, 
ele acredita que ainda há muito a ser feito do 
ponto de vista estrutural e, principalmente, 
em relação ao aprimoramento de valores. 
Portanto, há consciência da realidade atual 
e pode-se inferir que o brasileiro atribui a 
responsabilidade por isso também a ter-
ceiros, da mesma forma que ocorre com as 
transformações necessárias para melhorar 
a situação do País, pois a imagem que tem 
de si mesmo é bastante discrepante da que 
percebe no Brasil. A pouca menção a valores 
como alianças estratégicas, interdependên-
cia, transparência, resolução de conflitos, 
senso de comunidade e visão compartilhada 
reforçam esse entendimento.

Considerações Finais
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Por fim, a cultura desejada para o País futu- 
ramente sintetiza o que foi visto nos dois per-
fis anteriores. Os respondentes projetaram 
como um lugar melhor para viver algo que 
seja próximo de seus próprios valores. 
Como o brasileiro se mostra consciente das 
limitações estruturais do quadro nacional 
hoje, uma das aspirações que ele projeta é 
a amenização ou mesmo resolução desses 
problemas. Ao mesmo tempo, há uma preo-
cupação com valores mais “nobres”, também 
voltados para fortalecimento da democra-
cia e sustentabilidade. Novamente, pode-se 
mencionar que há esperança e otimismo dos 
entrevistados quanto ao futuro, mas a baixa 

referência a valores como interdependência 
e diversidade apontam para uma restrição 
em se alcançar soluções coletivamente.

Os resultados também parecem apontar para 
uma característica do brasileiro que precisa 
ser desenvolvida: sua autoestima. Isso se 
torna mais perceptível com a comparação 
dos resultados gerais dos três quadros. 
No primeiro e terceiro perfis, a menção de 
valores relacionados ao terceiro nível de 
consciência é muito baixa em comparação a 
outros níveis, a ponto de não haver nenhum 
deles entre os dez mais votados e, portanto, 
não estarem presentes na aferição de resul-
tados pelo Método Barrett. Já na percepção 

da cultura atual, o Modelo dos Sete Níveis de 
Consciência aponta que há valores vincula-
dos à autoestima, mas os mais destacados 
são limitantes, o que contribui para que o 
nível de entropia atual seja de 51%, que 
pode ser considerado muito alto. No caso 
de uma sociedade, esse porcentual indicaria 
tendências de a população não obedecer 
aos princípios estabelecidos pela sociedade 
civil, o que acarretaria em instabilidade 
social. Embora esse quadro possa ser per-
cebido pontualmente no Brasil de hoje, ele 
não atinge a proporção imaginada para esse 
parâmetro, o que pode ser mais uma demons- 
tração do baixo protagonismo do brasileiro 
em geral.

Valores Pessoais Valores da Cultura Atual Valores da Cultura Desejada
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Os resultados da Pesquisa Marcondes 
Valores Brasil 2010 indicam, pelo menos, 
três grandes desafios para os brasileiros: 
aumentar o seu grau de protagonismo; forta-
lecer sua autoestima; e ampliar as possibili-
dades da cooperação. Os três desafios estão 
totalmente imbricados, de modo que falar de 
um é falar de todos. Entretanto, examinare-
mos cada um deles.

A Pesquisa mostrou que o brasileiro tem 
uma visão crítica da realidade. Ele vê o Brasil 
como um país injusto ao mesmo tempo 
em que reconhece os inúmeros aspectos 
que causam esta situação. Entretanto, sua 
consciência ainda é parcial, pois sua auto-
percepção expressa nos valores pessoais 
– totalmente positiva – contradiz a realidade 
(os valores da cultura atual). Assim, a per-
gunta que deve ser feita é: quem somos nós 
e o que é o Brasil? Se somos pessoas com 
valores tão positivos, por que razão vemos 
o Brasil de uma forma negativa? Por que 
motivo o brasileiro não se vê como constru-
tor de um país que vem dando certo? As 
coisas podem não ser tão simples: nossos 
valores podem não ser tão positivos, e o país 
não tão injusto. Em ambos os casos está 
faltando consciência, que é elemento chave 
no desenvolvimento do protagonismo.

A outra hipótese é a de que temos ainda 
presente na nossa cultura a manifestação 
do fenômeno detectado há décadas por 
Roberto Da Matta: segundo ele, o Brasil é 
dividido culturalmente em dois mundos, o 
da casa e o da rua, com seus respectivos 

valores. “A rua é o espaço público. Como 
é de todos, não é de ninguém, logo, tem-
se ali um espaço hostil onde não valem as 
leis e os princípios éticos, a não ser sob a 
vigilância da autoridade. A convivência na 
rua depende de uma negociação constante, 
entre iguais e desiguais. A casa, considerada 
num sentido amplo, é o espaço privado por 
excelência, onde estão ´os nossos´, que 
devem ser protegidos e favorecidos.” Para 
conviver com essa cisão, desenvolvemos o 
mecanismo ponte conhecido como jeitinho, 
uma forma de juntar esses mundos tão dis-
tintos. Entretanto, o jeitinho é um paliativo, 
uma forma de evitar o confronto que poderia 
reduzir a distância entre esses dois mundos. 
Além disso – e essa é sua face mais cruel – 
o jeitinho é privilégio de uma minoria e o seu 
uso perpetua injustiças àqueles que não têm 
as moedas de troca para acessar os recursos 
e serviços a que teriam, legitimamente, 
direito.

Se quisermos nos aproximar de outras cul-
turas onde essa distância é mínima, vamos 
ter que aumentar o nosso protagonismo.

Mas, afinal, o que é protagonismo?

A expressão designa o comportamento 
do protagonista, figura central do primi-
tivo teatro grego. Portanto, o protagonismo 
supõe a existência de três elementos bási-
cos: um palco, um ator e uma ação.

Para nós, hoje, o palco é a realidade brasilei-
ra; os atores, todos nós; e a ação só será efe-
tiva se duas condições estiverem presentes 

na mente e no coração do ator: a consciência 
da realidade e a determinação para agir.

Portanto, do ângulo do protagonismo, a 
conta não fecha e qualquer que seja a hipó-
tese, algo precisa ser feito e já.

A distância entre esses dois mundos pode 
ser examinada, também, do ângulo do outro 
desafio, a autoestima do brasileiro. Do ponto 
de vista individual, a medida da autoestima é 
representada pela distância que existe entre a 
pessoa que eu sou e a pessoa que eu almejo 
ser. Quanto maior a distância, mais baixa 
é a autoestima. O mesmo se pode dizer de 
um país.

Quando examinamos os valores da cultura 
atual do Brasil e os comparamos com os da 
cultura desejada, a distância é imensa. É difí-
cil identificarmo-nos com o retrato do Brasil 
atual. Uma evidência sempre presente dessa 
cisão está presente no anedotário nacio-
nal: quando nos comparamos com outras 
nacionalidades, a autoimagem é negativa, 

Os grandes desafios do brasileiro
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depreciativa; o personagem brasileiro é o 
malandro, esperto, enfim, o Macunaíma.

Melhorar a autoestima contribuirá para o 
protagonismo porque agir implica correr 
riscos e ele, o protagonista, no limite, 
poderá contar apenas consigo mesmo. 
Nessas horas solitárias, a coragem para 
mudar vem da autoestima.

O outro desafio, a cooperação, só é possível 
quando o indivíduo pára de olhar apenas 
para si mesmo. Significa um grau de 
desprendimento somente possível quando 
há uma transcendência de valores que 
privilegiam unicamente o interesse próprio 
para o nível do bem comum. Em outros 
termos, quando as questões de autoestima 
já estão adequadamente encaminhadas.

Quem está operando – país, organização 
ou pessoa – nos níveis mais baixos de 
consciência, ainda não é, genuinamente, 
generoso para abrir mão de interesses 
individuais em prol da coletividade ou da 
humanidade.

As empresas, por exemplo, lutam para 
serem reconhecidas como as melhores do 
país, quando desejarão ser as melhores 
empresas para o país?

Sabe-se que um processo de transforma-
ção cultural em uma empresa é tarefa para 
quatro, cinco anos, às vezes mais. Para 
mudar um país, a unidade de tempo é a 
década, ou a geração. 

Se as organizações buscam hoje um mode-

lo de gestão baseada em valores, propomos 
levar essa questão para a única instituição 
que poderá universalizar o tema e dar a 
ele a força transformadora necessária: a 
escola. Uma educação baseada em valores, 
cortando transversalmente o currículo, tra-
zendo desde cedo a reflexão e a prática que 
poderão transformar o país.

Historicamente comprometida em apoiar 
o aumento da consciência e da determina-
ção, ao realizar a Pesquisa, a Marcondes 
Consultoria deseja contribuir para uma 
grande discussão sobre a transformação 
cultural do Brasil. Neste contexto, interessa-
nos contribuir para criação de uma agenda 
onde possamos discutir: qual é a nossa 
realidade? Quem nós somos? Quem nós 
queremos ser? E o que vamos fazer?

Em síntese, o que a Pesquisa Marcondes de 
Valores Brasil 2010 revela pode ser resu-
mido na seguinte colocação do sociólogo 
e escritor norte-americano Lewis Mumford, 
em sua obra A Condição de Homem: “Todos 
visavam a segurança; ninguém aceitava a 
responsabilidade. O que estava nitidamente 
ausente, muito antes das invasões bárbaras 
terem feito seu trabalho, muito  antes de os 
deslocamentos econômicos ficarem graves, 
era um mergulho interior. A vida de Roma 
era então uma imitação da vida: uma simples 
espera. Segurança era a senha – como se a 
vida conhecesse outra estabilidade que não 
fosse pela mudança constante, ou alguma 
forma de segurança que não proviesse da 
disposição constante de assumir riscos.”

  Odino Marcondes
Sócio-fundador da 

Marcondes Consultoria
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A Marcondes Consultoria foi fundada 
em 1977 por Odino Marcondes com o 
objetivo de preparar consultores técnicos 
para trabalhar na área de Treinamento e 
Desenvolvimento (T&D). Ao longo de sua 
trajetória, a empresa modificou seu core 
business com a incorporação de ferramen-
tas e metodologias distintas. Hoje, dedica-
se ao apoio à Transformação Humana e 
Organizacional com base na Gestão de 
Valores. 

Em 1982, a Marcondes disponibilizou 
para o mercado consultoria especializada 
em assuntos relacionados à Negociação, 
como treinamentos, e coaching indivi-
dual. A partir de 1994, passou a atuar com 
metodologia “The Human Element” para 
apoiar o desenvolvimento, a compati-
bilidade de times e o processo decisório. 
Quatro anos depois, aprimorou as meto-
dologias de Coaching com o intuito de 
promover Treinamento e coachings indi-
vidual e coletivo. Em 2003, incorporou o 
Método LIFO, modelo inovador de gestão 
de forças, utilizado em processos de 
Coaching Executivo e Desenvolvimento 
de Lideranças. Em 2008, incorporou o 
Método Barrett às suas metodologias 
para apoiar processos de Transformação 
Cultural nas Organizações. Neste ano, 
agregou ao seu portfólio o tema de 
Governança Corporativa. 

As soluções atualmente disponibilizadas ou 

oferecidas pela Marcondes Consultoria são:

• Assessoria a Processos de Transformação;

• Desenvolvimento de Liderança e Coaching;

• Consultoria de Processos;

• Palestras e Workshops;

• Pesquisas e Diagnósticos;

• Instrumentos de Autoconhecimento.

Sobre a Marcondes Consultoria

A empresa também dispõe de ferramentas 
para acompanhar e monitorar as mudanças 
e transformações que se propõe a adotar em 
seus clientes por entender que processos 
de mudança devem ter continuidade para se 
consolidar.

Milhares de pessoas em mais de 900 empre-
sas já foram beneficiadas por seus progra-
mas. Hoje, a Marcondes Consultoria atende 
a clientes de diversos setores e segmentos, 
como indústrias de alimentos, automotiva, 
química, petroquímica e farmacêutica, insti-
tuições financeiras; companhias de energia, 
comunicações e telecomunicações; varejo e 
organizações sociais e de classe. 

Saiba mais em 
www.marcondes.net consultoria

Marcondes


