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RESUMO 
Este estudo propôs o desenvolvimento e a adaptação de uma escala de valores formativos de engajamento. Conhecendo-se os valores de 

uma pessoa pode-se prever como ela se comportará em determinadas situações e como impulsionar o envolvimento do indivíduo. Para 

testar a escala desenvolvida foi utilizado o contexto de doação de agasalhos e cobertores. Metodologicamente, dividido em: 1ª Fase 

qualitativa (n = 50) investiga os principais elementos de engajamento, por meio de análise de conteúdo, subisidiando um instrumento de 

pesquisa composto por 35 itens de verificação; 2ª Fase quantitativa (n = 256) por meio da fatorial exploratória (AFE), variância média 

extraída (AVE) e fatorial confirmatória (AFC) reduziram a escala de engajamento para 21 itens e 4 construtos, Experiência, Ação, 

Divulgação e Estratégia. A 3ª Fase quantitativa (n = 224) utiliza a escala proposta relacionando-a com o Portrait Values Questionnaire 

(PVQ_21), escala de Valores de Schwartz (2005), constituída por 21 itens, que refletem 10 valores. Concluiu-se após explicar as 

covariâncias, as correlações entre as variáveis e a redução por meio da analise fatorial de componentes principais, que as dimensões de 

engajamento e de valores motivacionais revelam índices satisfatórios de validade e confiabilidade, sugerindo sua utilização em campanhas 

que buscam ampliar o engajamento voluntário. 

PALAVRAS-CHAVE: Engajamento. Valores pessoais. Construção de escalas. Doação Voluntária. Comportamento do Consumidor. 

 

ABSTRACT 
This study proposed a development and na adaptation of a scale aimed a formative proposition of values of engagement. Knowing a person's 

values can see how he behaves in situations and how to stimulate or involve the individual. To test a developed scale, the context of clothing 

and blankets donation was used. Methodologically, divided: 1st Qualitative Phase (n = 50) investigates the main elements of engagement, 

through content analysis, subisidiando a research instrument composed of 35 items of verification; (N = 256) by means of the exploratory 

factorial (AFE), mean extracted variance (AVE) and confirmatory factorial (AFC) reduced the engagement scale to 21 items and 4 

constructs, Experience, Action, Disclosure and Strategy. The 3rd Quantitative Phase (n = 224) uses the proposed scale relating it to the 

Portrait Values Questionnaire (PVQ_21), Schwartz Values scale (2005), consisting of 21 items, which reflect 10 values. It is concluded 

after explaining the covariance, correlation between the variables and reduction through the factorial analysis of main components, that the 

dimensions of engagement and motivational values reveal satisfactory indexes of validity and reliability, suggesting their use in campaigns 

that seek to increase voluntary donors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Compreender o engajamento e os valores pessoais em trocas não monetárias é um 

desafio. Segundo estudos clássicos da Teoria de Marketing, as trocas vão muito além de 

objetivos puramente comerciais, em muitos casos podem ser simbólicas e emocionais (Houston 

& Gassenheimer, 1987). Apesar de a literatura apontar que o indivíduo é motivado pelas 

promessas de ganhos, poucos estudos apresentam algum instrumento validando o conceito de 

Engajamento do Consumidor (EC), e os que o fazem, aprofundam-se em conceituar as 

relações, sem de fato, testes empíricos (So, Ceridwyn & Sparks, 2012) suas dimensionalidades 

são inconsistentes e seus resultados controversos (Kuvykaitė & Asta, 2015). 

 Há uma distinção na literatura quando se parsenta o conceito de EC. Alguns autores 

associaram o conceitos de Engajamento do Consumidor à uma interpretação de “lealdade” 

(Hollebeek, Shrivastava & Chen, 2017) como um construto comportamental e também 

multidimensional (Brodie et al., 2011) e que envolveria os aspectos psicológicos e 

comportamentais que definem o  “envolvimento” de altos níveis de relacionamento entre a 

empresa e o consumidor, há uma transformação do cliente em fã (Van Doorn, Lemon, Mittal, 

Nab, Dores, Pirner & Verhoef, 2010) ou ainda como a ação que fortalece  “vínculos” e o 

relacionamento com uma marca ou causa (Hollebeek, 2011a). 

 Neste estudo “Engajamento” refere-se, aos níveis elevados de intensidade da forma 

como o indivíduo se envolve em determinadas atividades e/ou com determinados objetos 

(Vivek, Beatty & Morgan, 2012; Brodie, Hollebeek, Juric & Ilic, 2011). Contribuindo para que 

a compreensão do “porquê” que, muitas vezes as pessoas deixam de fazer algo para si, em prol 

de satisfazer necessidades de outras pessoas. 

 Segundo Hollebeek, Shrivastava & Chen, (2017) medir empiricamente as dimensões 

abstratas de “engajamento” por meio de indicadores não é um processo simples. É necessário 

operacionalizar o conceito e a distinção nomológica de variáveis e suas relações. Sendo possível 

assim compreender o “porquê” de doadores se engajarem em campanhas de doação de 

agasalhos. 

Segundo Chernenko e Sunderam (2011) estratégias de marketing que por meio da 

compreensão das decisões, preferências ou motivações de “consumidores” em diferentes ações 

de doação ou engajamento em uma causa refletem em mudanças na sociedade e em melhorias 

sociais.  

 A proposta de estudo neste artigo se concentrou na intensidade de internalização ou o 

nível no qual um indivíduo permite envolver em atividades que ocorrem em contextos 



93 

 

coletivos/colaborativos é uma função do grau de sua percepção de que compartilha valores e 

aquele contexto (Bagozzi & Lee, 2002). Como já foi apontado por Kelman (1958) o indivíduo 

adota determinado comportamento em função da coerência com o seu próprio sistema de 

valores. 

Segundo Schwartz (2011) valores auxiliam a aumentar o poder preditivo de 

comportamentos. A bondade, a satisfação, o prazer em ajudar, a solidariedade e o orgulho 

emergem quando as pessoas entram em contato com os que estão fora de seu do grupo primário 

ampliado, reconhecendo a interdependência grupal e conscientizando-se (Schwartz, 2011), ou 

seja, ser bem-visto, ser considerado um exemplo a ser seguido em determinado grupo, são 

valores pessoais presentes na sociedade. 

Desta forma, os objetivos deste trabalho são: (1) apresentar a construção, o 

desenvolvimento e a adaptação de uma escala de pesquisa que venha a preencher esta lacuna, 

verificando sua capacidade psicométrica, na proposição de itens formativos do engajamento; 

(2) Verificar a relação entre Valores Pessoais e o Engajamento na doação de agasalhos, 

detalhando os passos para adaptação, refinamento e os testes da escala. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Compreender “o porquê” que, muitas vezes as pessoas deixam de fazer algo para si, em 

prol de satisfazer necessidades de outras pessoas, de grupos nos quais não estão inseridos, pode 

estar diretamente ligado aos: valores pessoais de cada indivíduo (Long & Schiffman, 2000) e 

ao engajamento identificado como impulsionadores do envolvimento (Pansari & Kumar, 

2017). 

Para desenvolver medidas que mensuram o engajamento do consumidor (EC), o 

domínio do construto envolveu apontar suas dimensões foi realizada uma revisão da literatura, 

para que seja possível identificar definições. 

2.1 Engajamento  

Apesar da distinção nomológica, alguns autores apresentam o conceito de EC como 

“lealdade” (Hollebeek, Shrivastava & Chen, 2017) como um construto comportamental e 

multidimensional (Brodie et al., 2011) que envolveria os aspectos psicológicos e 

comportamentais ou como “envolvimento” onde altos níveis de relacionamento entre a 

empresa e o consumidor, transformando o cliente em fã (Van Doorn, Lemon, Mittal, Nab, 

Dores, Pirner & Verhoef, 2010) criando assim “vínculos” (Hollebeek, 2011a). 
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No entanto, mesmo apresentando diferentes facetas no campo de estudos do marketing, 

poucas pesquisas se aprofundam no conceito de EC, em conceituar as relações sem de fato 

realizar testes empíricos (So, Ceridwyn & Sparks, 2012) e também não se  diferenciam do 

conceito relacionando temas específicos (Hollebeek, 2011b). Os estudos sobre engajamento do 

consumidor e sua dimensionalidade na literatura das ciências sociais são inconsistentes e seus 

resultados, controversos (Kuvykaitė & Asta, 2015). 

Assim, a renovação deste conceito integrando comportamentos não monetários, seria 

investigado, concomitantemente, com as dimensionalidades relacionadas com por exemplo,  de 

retenção de clientes, recomendação, boca-a-boca, apoio a outros clientes e também de cocriação 

(Kumar & Pansari, 2016). A amplitude conceitual de engajamento integra valores 

comportamentais para "além da compra" (Vivek, Sharon & Morgan, 2012) e com a 

possibilidade de ampliar as interações com a organização, com clientes existentes ou clientes 

potenciais (Brodie et al., 2011). 

Nessa perspectiva, a busca pela compreensão de engajamento, implicaria em envolver 

um indivíduo, um contexto e uma conexão. Segundo Brodie et al. (2011) engajamento do 

consumidor é um estado psicológico que ocorre em virtude de experiências interativas e 

cocriativas do cliente com um agente/objeto focal (por exemplo, um contexto) e ocorre sob um 

conjunto específico de condições dependentes gerando diferentes níveis de EC. 

A proposta por Van Doorn et al. (2010) afirma que altos níveis de relacionamento entre 

a empresa e o consumidor podem contribuir para o sucesso do negócio, ao transformar o cliente 

em fã. Um processo dinâmico e interativo e que cocria valor. EC desempenha um papel central 

que rege relações (por exemplo, de envolvimento de lealdade) antecedentes e/ou consequentes 

em processos EC iterativos (Brodie et al., 2011).  

Segundo So, Ceridwyn e Sparks, (2012) a conceituação de engajamento do consumidor 

(EC) confirma as afirmações de Brodie et al. (2011, p. 9) de que EC é um construto sujeito a 

uma expressão específica do contexto e/ou do indivíduo ou grupo de interesse, de dimensões 

cognitivas, emocionais e/ou comportamentais relevantes.  

Outra forma de compreender o engajamento, em contextos mais atuais, é identificá-lo 

como “impulsionador do envolvimento” (Pansari & Kumar, 2017) ou como conceito da 

“fortificador da  lealdade” (Hollebeek, Shrivastava & Chen, 2017) e influenciado por novos 

canais, inclusive digitais, que possibilitam a conexão entre consumidores (So, Ceridwyn & 

Sparks, 2012). 

Mesmo em outras áreas, que não a mercadológica com a perspectiva do consumidor, 

cliente, buscaram medir engajamento na Sociologia, Ciência Política, Psicologia e 
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Comportamento Organizacional (Brodie et al. 2011). Mas as diferentes abordagens não se 

alinham no construto em si (Abdulghani; Hyde; Marshall, 2010) e se distribuem como, por 

exemplo: nas proposta de Engajamento como Lealdade, Vínculo ou Envolvimento. 

Segundo Hollebeek, Shrivastava & Chen, (2017) ao contribuir para o desenvolvimento 

do campo acadêmico, dos conceitos de EC e suas distinções nomológicas avançam ao capturar 

“como e porquê” dos inúmeros comportamentos dos  indivíduos.  

Dessa forma, ampliar o conceito de engajamento integra manifestações 

comportamentais que incluem interações entre Organizações e Engajamento Individual (Brodie 

et al., 2011;  Vivek, Beatty & Morgan, 2012), nos quais os próprios indivíduos são os agentes 

dessas trocas, e estão ligadas a seus valores (Arnett, German & Hunt, 2003).  

Conhecendo-se os valores de uma pessoa pode-se prever como ela se comportará em 

determinadas situações (Rockeach, 1973). Sendo, portanto necessário validar as dimensões do 

engajamento do consumidor, realizando uma análise crítica da dimensionalidade do 

engajamento e do contexto em que é aplicado e o consumidor. 

2.2 Valores, Valores pessoais e comportamento doador 

As pessoas comportam-se de acordo com seus valores devido à necessidade de 

consistência entre valores e atitudes. Em relação ao comportamento do consumidor, a troca 

seria a busca dos objetivos que consistem na transmissão de valores e utilidade (Houston & 

Gassenheimer, 1987). Assim, percebe-se que os valores desempenham um papel importante em 

relação ao comportamento do consumidor, uma vez que constituem como uma motivação para 

atitudes e comportamentos. 

Segundo Maslow (1954) a motivação é algo que conduz o homem na busca pela 

satisfação de suas necessidades básicas, distribuídas hierarquicamente por níveis de 

necessidades: básicas ou fisiológicas, segurança, sociais, autoestima e autorrealização. 

Dependendo da motivação, os valores pessoais levariam cada indivíduo a ponderar os prós e 

contras de um determinado comportamento, em relação a seus valores, influenciando, suas 

decisões (Schwartz, 1992).  

Apesar dos valores poderem expressar propósitos e sentimentos, podendo se 

transformar até em lutas, compromissos e engajamentos.  Por trás dessas crenças está uma 

cadeia de relação entre personalidade, sociedade e cultura que definem comportamentos e ações 

(Hofstede, 1980). Mesmo valores servindo como orientação, fornecendo justificativa para 

escolhas e comportamentos, segundo Rokeach (1973) o valor como crença embasa e definem 

as atitudes das pessoas. Hofstede (1980) reintegra que somente é possível avaliar uma cultura 
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a partir do momento que se acessam alguns de seus componentes de maneira indireta, entre 

eles, os valores. 

Percebe-se, então, que o modelo proposto por Schwartz é um complemento daquele 

proposto por Rokeach, com três diferenças: (a) a proposta de uma medida que combina 

geralmente dois valores: o de máxima importância e o outro contrário aos demais valores do 

respondente; (b) a motivação como explicação para a estrutura dos valores; e (c) a 

universalidade da estrutura e do conteúdo dos tipos de motivação de valores. 

Essa mudança leva à adoção de valores pós-materialistas que destacam a qualidade de 

vida e o bem-estar como objetivo individual e da sociedade. Estudos recentes mostram duas 

linhas de pensamentos, onde uma enfatiza a convergência dos valores como um resultado da 

modernização e a outra, enfatiza a persistência de valores tradicionais, apesar das mudanças 

econômicas e políticas. Nesse caso, os valores são de certo modo independentes das condições 

econômicas (Inglehart, 2000). 

Os pontos em relação a valor, levantados por esses autores, se aplicam ao engajamento 

do consumidor, no qual o valor intrínseco de cada indivíduo, englobado por cultura, crenças 

pessoais, interação social, motivará o comportamento do mesmo, frente a relações de consumo, 

inclusive de doação.  

2.3 Valores e sua relação com comportamento  

As pessoas comportam-se de acordo com seus valores devido à necessidade de 

consistência entre valores e atitudes, conhecendo-se os valores de uma pessoa pode-se prever 

como ela se comportará em determinadas situações (Rockeach, 1973).  

Assim, percebe-se que os valores constituem-se como uma motivação para atitudes e 

comportamentos. Os valores pessoais levam cada indivíduo a ponderar os prós e contras de um 

determinado comportamento em relação a seus valores, influenciando, assim, suas decisões 

(Schwartz, 1992), em busca de determinadas recompensas, sejam elas monetárias ou não, em 

trocas com o objetivo de transmitir valores ou utilidade (Houston & Gassenheimer, 1987).  

A Portrait Values Scale (PVS) desenvolvida por Schwartz (2005) afirma que mesmo 

indivíduos de diferentes sociedades onde valores culturais também são distintos podem ter seus 

comportamentos contemplados em 10 “tipos motivacionais”.  Assim é possível verificar quais 

valores propostos na PVS base nos valores universais humanos de Schwartz, estariam 

relacionados com o comportamento de engajamento de doação voluntaria.  

3. METODOLOGIA 
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A presente pesquisa exploratório-descritiva é composta por dois estudos, conforme 

Quadro 1. O Estudo 1, realizado para elaboração de escala de engajamento geral, e o Estudo 

2, que trata da avaliação da influência dos valores de Schwartz no engajamento. Para esse 

segundo estudo, foi considerado o contexto de campanha de doação de agasalhos e cobertores. 

Esse estudo se caracteriza por uma investigação de natureza descritivo-exploratória, por meio 

da realização de um Survey (inventário) e as coletas foram efetuadas no decorrer de 2016. 

Quadro 1 – Síntese metodológica  

 
Objetivos 

Abordagem e 

Técnica 

Instrumento 

para Coleta 

N 

Final 
Resultado 

Estudo 

1 

Elencar os 

componentes 

principais de 

engajamento, bem 

como definir os itens 

da escala geral de 

engajamento 

Qualitativa 

a análise de 

conteúdo dessa fase 

subsidiaram o 

instrumento de 

pesquisa da 

próxima fase. 

2 perguntas  

disponibilizadas 

na 

 plataforma 

 google forms 

50 

Um instrumento com 

35 itens de 

engajamento 

geral 

Quantitativa 

linearidade, 

normalidade, afe e 

validação das 

escalas de 

engajamento geral 

Escala de 35 

itens 

+1 pergunta 

aberta na 

 plataforma 

 google forms 

253 

Uma escala de 

engajamento 

purificada de 21 itens 

e quatro dimensões: 

ação, experiência, 

estratégia e 

divulgação. 

Estudo 

2 

Avaliar a influência 

dos valores de 

Schwartz no 

engajamento 

Quantitativa 

testagem do modelo 

de mensuração e 

estrutural 

Survey 42 itens 

21 escala 

reduzida 

21 da fase  

224 

 

Engajamento e 

valores pessoais 

Elaborado pelos autores (2018) 

Estudo 1 

Fase qualitativa: O desenvolvimento de itens exploratórios de engajamento, seguiu-se 

a proposta de Churchill (1979) para o desenvolvimento de melhores medidas de construtos de 

marketing. Foi disponibilizado um formulário no Google forms com 2 perguntas fizeram parte 

do roteiro e foram baseadas nos autores da revisão de literatura. “Quando você está engajado 

em alguma causa, quais são as suas atitudes/comportamentos em relação a essa causa? O que 

você faz sobre essa causa na qual está profundamente engajado?”. Que usou como domínio do 

construto a revisão de literatura sobre engajamento ( eek, Shrivastava & Chen, 2017; Kumar & 

Pansari, 2016; Brodie et al., 2011; Van Doorn et al., 2010).  

Foram coletadas 50 respostas com perfis distintos de respondentes e a interrupção da 

coleta se deu após a saturação dos dados. Optou-se pela análise de conteúdo, visto que de acordo 

com Bardin (2011), a intenção desta análise é a inferência, dedução de maneira lógica. As fases 

de pré-análise (desde a leitura flutuante, objetivos, elaboração de indicadores, preparação do 

material), exploração do material (administração sistemática das decisões tomadas na fase 
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anterior) e tratamento dos resultados (foi utilizada a frequência para proceder com a inferência 

e a interpretação). Por meio de uma análise temática, a descoberta de núcleos de sentido cuja 

frequência de aparição seja significativa. Estes itens (ou temas) foram agrupados em categorias, 

ou seja, organizados ao redor de um processo de categorização. Como recomenda Churchil 

(1979) para a verificação da validade de conteúdo, além da revisão bibliográfica e análise de 

conteúdo, o instrumento foi enviado a especialistas do assunto (professores de marketing e 

doutorandos na área), somando 5 consultas e tendo como retorno 5 avaliações. Nessa etapa, 

ajustes no instrumento foram realizados, buscando atender as sugestões dos experts. Os itens 

originários da fase qualitativa foram reduzidos e contribuíram para a elaboração de um 

instrumento com 35 itens 

Fase quantitativa: Complementando a sequência metodológica das análises anterior, 

foram gerados 35 itens. Novamente utilizando o Google Forms. Os entrevistados foram 

solicitados a responder o grau de concordância, utilizando uma escala de Likert de 11 pontos 

(0 = discordo totalmente, 10 = concordo totalmente). Obteve-se 256 respondentes. Para 

validação, a base de dados final contou com 253 respondentes excluídos os duplicados e 

outliers. Aqui, para a purificação das medidas, utilizou-se análise fatorial exploratória, seguida 

de validação dos itens que permaneceram. Que para validação dos construtos sugerido por 

Churchill (1979) foram avaliadas a linearidade, normalidade, unidimensionalidade dos 

construtos, bem como a confiabilidade simples e composta, a validade convergente e a 

discriminante. 

Optou-se por não usar o AMOS (Analysis of Moment Structures) para fazer a análise 

fatorial confirmatória (modelo de mensuração), pois havia desvios robustos de normalidade 

multivariada, isto é, apresentaram valores de curtose e assimetria muito maiores que módulo de 

7 (Maroco, 2010) e a amostra era relativamente pequena para que o método de estimação por 

Máxima Verossimilhança (ML) pudesse retornar valores confiáveis. Assim, todas as análises 

foram feitas usando o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) e o Excel. 

Estudo 2 

Fase quantitativa: Os dados foram coletados em grupos religiosos, em grupos que 

promovem campanhas de doação de agasalho e o público em geral com acesso as redes sociais. 

O questionário aplicado foi composto por três partes: (1) bloco de engajamento em doações de 

agasalhos (21 itens validados no estudo 1), (2) blocos das assertivas do PVS-21 testado e 

traduzido por Sambiase et al. (2010) adaptada  e o último, (3) o perfil socioeconômico do 

entrevistado. A utilização de uma pergunta filtro: “se havia feito doação nos últimos dois anos” 
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limitou a amostra para que fosse possível enquadrar o doador recente ou regular.  Os 

respondentes foram solicitados a indicar seu nível de concordância com cada item usando uma 

escala tipo Likert de 11 pontos (0 para "discordo totalmente", 10 para "totalmente de acordo").  

Nesse caso, utilizou-se o SmartPLS para testar o modelo (mensuração e estrutural), para 

s avaliar a influência dos valores de Schwartz no engajamento em campanha de doação de 

agasalhos e cobertores. 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS  

A análise dos dados qualitativos considerou as atitudes e comportamentos que refletiram 

o tema engajamento foram agrupadas em sete categorias: (1) dedico parte de meu tempo a 

esta causa; (2) busco informações sobre a causa; (3) compartilho em redes sociais meu 

engajamento; (4) atuo como multiplicador da causa; (5) me envolvo afetivamente 

(emocionalmente); (6) me envolvo politicamente e (7) me envolvo estrategicamente. O 

agrupamento em categorias facilitou a elaboração dos itens para a escala, já que itens 

semelhantes semanticamente foram reunidos.  

A ênfase nos estágios iniciais da geração de itens foi desenvolver um conjunto de itens 

que representasse a dimensão (Churchil, 1979). Para a elaboração dos itens as declarações 

foram revistas de modo que a sua redação fosse a mais precisa possível. Além da reformulação 

de algumas questões, atentou-se para refinamento das questões que continham respostas óbvias 

ou "socialmente aceitáveis" e são apresentados na figura 8. 

Os 35 itens foram aplicados a uma amostra de 256 respondentes e todas as respostas 

eram obrigatórias. Previamente às análises, foi realizado o tratamento dos dados. Para 

identificação dos outliers foi feita, primeiramente, a análise univariada de outliers por meio do 

teste foram encontrados 2 outliers  univariados que foram eliminados. Em seguida foi realizado 

o teste de detecção multivariada de outliers utilizando a Distância de Mahalanobis, nessa etapa, 

foram identificados e excluído 1 caso. O tamanho final da amostra foi de 253 casos. A 

caracterização da amostra é de 50,2% representada por pessoas entre 25 e 34 anos, sendo 61,7% 

do gênero feminino, com escolaridade composta em sua maioria por 72% de graduados e 61,2% 

com renda de 1 a 6 salários-mínimos. 

 As estatísticas descritivas cuja análise foi realizada com o auxílio do software SPSS, 

apresentam o resultado dos 21 itens gerados a partir da análise fatorial exploratória.  Essas 

estatísticas têm a propriedade de representar a tendência dos dados. Utiliza-se o valor de desvio-

padrão equivalente a 3 como referência (Hair et al., 2014). Assim, valores de desvio-padrão 

superiores a 3 foram considerados altos, representando que os respondentes não foram 
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coerentes em suas respostas, enquanto os inferiores a 3 foram considerados baixos, 

representando que os respondentes foram coerentes nas suas respostas. Nesse sentido, 4 itens 

foram superiores a 3. Desses 4 itens, 3 são de ação (ação 2, com desvio-padrão de 3,243; ação3, 

com desvio-padrão de 3,217), 1 deles marginalmente superior (ação 1, com desvio-padrão de 

3,081) a 3, e 1 item do construto divulgação (div3, com desvio-padrão de 3,057), que também 

foi marginalmente superior a 3. 

Quadro 2 – Estatística Descritiva dos Construtos. 

 N Mín Máx Méd 
Desvio 

Padrão 

... DIV1 converso com  as pessoas sobre o tema. 253 2 10 8,38 1,694 

... DIV2 tento fazer com que as pessoas percebam a importância do 

assunto. 
253 2 10 8,21 1,776 

... DIV3 divulgo o assunto nas redes sociais. 253 0 10 6,59 3,057 

... DIV4 eu compartilho textos/eventos/fotos sobre o assunto. 253 0 10 6,77 2,818 

... EST1 mantenho o comprometimento e a dedicação com o tema, 

causa ou assunto. 
253 1 10 8,10 1,874 

... EST2 busco organizações que apoiam o tema para ajudar ou 

participar nas ações de apoio. 
253 0 10 6,15 2,839 

... EST3 participo efetivamente. 253 0 10 6,68 2,608 

... EST4 trabalho para atingir os objetivos. Eu procuro fazer o que 

estiver ao meu alcance para atingir os objetivos. 
253 0 10 7,93 2,066 

... EST5 não perco o foco. 253 0 10 7,02 2,363 

... EST6 visto a camisa. 253 0 10 7,56 2,245 

... EST7 monto um plano, visando ajudar da melhor maneira possível 

para que os objetivos possam ser alcançados. 
253 0 10 6,62 2,764 

... ACAO1 protesto junto aos órgãos responsáveis pelos eventuais 

erros sobre o assunto. 
253 0 10 4,72 3,081 

... ACAO2 aciono os órgãos fiscalizadores dos órgãos que cometeram 

os eventuais erros. 
253 0 10 4,29 3,243 

... ACAO3 vou às ruas. 253 0 10 4,21 3,217 

... ACAO4 luto pelo tema/assunto. 253 0 10 5,79 2,776 

... EXP2 reflito sobre o tema. 253 2 10 8,19 1,902 

... EXP3 meus pensamentos permanecem a maior parte do tempo em 

prol do tema/assunto. 
253 0 10 6,13 2,577 

... EXP4 pensar sobre o assunto me faz entender o meu papel como 

indivíduo na sociedade. 
253 0 10 7,42 2,329 

... EXP5 me torno multiplicador/a do tema. 253 0 10 7,09 2,467 

... EXP6 trabalho com emoção  no tema. 253 0 10 7,28 2,553 

Elaborado pelos autores (2018). 

Em relação à normalidade, segundo Hair et al. (2014) teste Kolmogorov-Smirnov é um 

dos mais utilizados para análise de normalidade na distribuição dos dados, utilizou-se o 

software IBM SPSS ® para a realização do teste (K-S parâmetros de significância de 1%). Os 

resultados apresentam para todas as variáveis do estudo o valor de 0,000. A partir disso, tem-

se, portanto que a hipótese nula foi rejeitada, e a  não normalidade dos dados apoia a decisão 

da utilização da técnica Partial Least Squares Path Model (PLS-PM) (Hair et al., 2014). 
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Para as análises de linearidade dos dados, que verifica as medidas correlacionais de 

associação. Segundo Hair et al. (2014) por meio de correlações par a par, utilizando correlação 

de Spearman, as correlações apresentadas indicam dados lineares ao serem significativas ao 

nível de 1% (< 0,01) e ao nível de 5% (< 0,05). 

Na sequência de análises, procedeu-se a análise fatorial exploratória, com a intenção de 

se compreender as relações entre as variáveis. Baseando-se em Hair et al. (2014) para que a 

análise fatorial exploratória das dimensões subjacentes à engajamento, o critério de Kaiser-

Meyer-Olking (KMO) - o qual avalia a adequação da análise fatorial a partir do parâmetro entre 

0,5 e 1,0 – evidenciou a adequação ao apresentar o valor de 0,911. Além disso, o teste de 

esfericidade de Barlett (TEB) – o qual avalia a significância geral de todas as correlações em 

uma matriz de correlação a partir do parâmetro < 1% – evidenciou-se adequado ao apresentar 

o valor de 0,000.  

A orientação de Hair et al. (2014) para que a adequação da utilização da técnica de AFE 

se verifique, a qualidade dos resultados encontrados seja constatada, recomendando-se a 

utilização da variância explicada, capaz de confirmar a capacidade das variáveis explicarem o 

construto ao qual se referem. Apresentando Variância extraída acumulada: 71,20%. 

Avalia-se a validade convergente dos construtos a partir do valor da variância média 

extraída (AVE), que deve ser maior que 0,50, para que se ateste a validade convergente do 

construto. Assim, nota-se que há validade convergente em todos os construtos da escala 

proposta, já que todos os valores encontrados são maiores ou iguais a 0,50, que é o recomendado 

por Hair et al. (2014).  

Atestou-se a validade discriminante por meio do procedimento sugerido por Fornell e 

Larcker (1981). Nele, a raiz quadrada da AVE deve ser maior que a correlação entre os 

construtos. 

Os valores da confiabilidade composta estão acima do recomendado por Hair et al 

(2014), demonstrando, assim, confiabilidade dos construtos. A Confiabilidade Composta (CC) 

apresenta valores acima de 0,84 (sendo recomendado valores acima de 0,70) e variância média 

extraída (AVE) acima de 0,50 o que evidencia validade convergente dos construtos (Henseler 

et al., 2009). 

Quadro 3 - Matriz Rotacionada. 

 1 2 3 4 Comunalidades AVE CC 

... DIV1 converso com as pessoas 

sobre o tema. 
   ,871 ,783 ,76 ,93 
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... DIV2 tento fazer com que as 

pessoas percebam a importância do 

assunto. 

   ,802 ,738 

... DIV3 divulgo o assunto nas redes 

sociais. 
   ,909 ,900 

... DIV4 eu compartilho 

textos/eventos/fotos sobre o 

assunto. 

   ,893 ,900 

 ... EST1 mantenho o 

comprometimento e a dedicação 

com o tema, causa ou assunto. 

,650    ,595 

,54 

 

,89 

 

... EST2 busco organizações que 

apoiam o tema para ajudar ou 

participar nas ações de apoio. 

,642    ,625 

... EST3 participo efetivamente. ,712    ,709 

... EST4 trabalho para atingir os 

objetivos. Eu procuro fazer o que 

estiver ao meu alcance para atingir 

os objetivos. 

,782    ,717 

 ... EST5 não perco o foco. ,771    ,692 

... EST6 visto a camisa. ,794    ,755 

... EST7 monto um plano, visando 

ajudar da melhor maneira possível 

para que os objetivos possam ser 

alcançados. 

,775    ,675 

... ACAO1 protesto junto aos 

órgãos responsáveis pelos eventuais 

erros sobre o assunto. 

  ,808  ,789 

 

,58 

 

,84 
... ACAO2 aciono os órgãos 

fiscalizadores dos órgãos que 

cometeram os eventuais erros. 

  ,824  ,763 

... ACAO3 vou às ruas.   ,750  ,660 

... ACAO4 luto pelo tema/assunto.   ,644  ,732 

... EXP1 minhas experiências se 

relacionam com o tema. 
 ,739   ,653 

 

,50 

 

,85 

... EXP2 reflito sobre o tema.  ,742   ,606 

... EXP3 meus pensamentos 

permanecem a maior parte do 

tempo em  prol do tema/assunto. 

 ,631   ,571 

... EXP4 pensar sobre o assunto me 

faz entender o meu papel como 

indivíduo na sociedade. 

 ,781   ,713 

... EXP5 me torno multiplicador/a 

do tema. 
 ,639   ,674 

... EXP6 trabalho com emoção  no 

tema. 
 ,676   ,702 

Fonte: Elaborada pelos autores (2018). 

Todos os construtos são, portanto, válidos e confiáveis. Assim, valida-se o modelo de 

mensuração e todos esses itens que permaneceram nos construtos que serão usados para a escala 

de engajamento do estudo 2.  

A figura 4 mostra os indicadores finais após serem retirados nas anteriores, até que 

encontrou a estrutura fatorial apropriada (de 21 itens). Além disso, os itens foram agrupados 

em fatores que foram nomeados de acordo com a literatura e conteúdo dos itens de cada fator. 
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O objetivo de elencar os componentes principais de engajamento, bem como definir os 

itens da escala geral de engajamento foram alcançados e os itens gerados conforme ilustrado na 

figura 4 foram usados no estudo subsequente no intuito de atingir o objetivo de avaliar a 

influência dos valores de Schwartz (2005) no engajamento.   

 

Modelo final 

Para a modelagem de equações estruturais, seguiu-se a orientação de Hair et al. (2014) 

para a adoção de seis estágios: Definir construtos individuais (1); Desenvolver o modelo de 

mensuração geral (2); Planejar um estudo para produzir resultados empíricos (3); Avaliar a 

validade do modelo de mensuração (4); Especificar o modelo estrutural (5); Avaliar a validade 

do modelo estrutural (6). 

Da análise inicial dos dados coletados, foram retirados 4 casos de outliers univariados 

(casos 62, 81, 167, 206) e 1 multivariado (151) observados em zscores menores que -4 ou 

maiores que 4 e outliers multivariados, sendo um caso mahala/gl > 3. Sendo assim, foram 4 

outliers univariados, sendo que somente em uma variável apresentaram-se como outlier. 

Mesmo assim, optou-se por retirá-los. Além disso, foram retirados 3 casos duplicados 

identificados. Portanto, o número final de respondentes foi 217. A caracterização da amostra é 

de 35,5% representada por pessoas entre 25 e 35 anos, sendo 67,7% do gênero feminino, com 

escolaridade composta em sua maioria por 64,5% de graduados e 47,5% com renda de 1 a 3 

salários mínimos. 

As estatísticas descritivas apresentam o resultado dos 21 itens gerados a partir do estudo 

1 juntamente com escala de Schwartz (2005). Foram seguidas orientações de Hair et al., (2014), 

conforme estudo 1. Nesse sentido, 14 itens foram superiores a 3, sendo 5 deles marginalmente 

superiores. Os 14 itens se referem ao engajamento, sendo 2 de divulgação (DVI3 e 4, com 

desvio-padrão de 3,532 e 3,512, respectivamente), 3 de estratégia (EST2, EST6, EST7, 3,127, 

3,187 e 3,252) 2 de ação (ACAO 3, ACAO 4, 3,358 E 3,406) e 2 de experiência (EXP1 e EXP6, 

3,270 e 3,269). Outros itens, também de engajamento estão marginalmente superior a 3, sendo 

1 de divulgação (DIV 1, 3,006), 2 de estratégia (EST 4 e 5, 3,030 e 3,035, respectivamente) e 

2 de experiência (EXP 3 e EXP 5, 3,076 e 3,002).  

O teste de normalidade também seguiu os preceitos de Hair et al. (2014) e o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), como no estudo 1. Os resultados do teste possuem para todas as 

variáveis do estudo o valor de 0,000. A não normalidade dos dados apoia a decisão da utilização 

da técnica Partial Least Squares Path Model (PLS-PM) (Hair et al., 2014). Confirmado também 

pelos testes de linearidade e da ausência de normalidade univariada, que enseja a ausência de 
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normalidade multivariada, justificando o uso do PLS. Para as análises de linearidade Hair et al. 

(2014) por meio de correlações par a par, utilizando correlação de Spearman, as correlações 

apresentadas indicam dados lineares ao serem significativas ao nível de 1% (< 0,01) e ao nível 

de 5% (< 0,05). 

Foi feita a análise fatorial exploratória com os 21 itens propostos por Schwartz. Para 

encontrar uma solução fatorial, alguns itens tiveram que ser retirados. Baseando-se em Hair et 

al. (2014) utilizou o critério de Kaiser-Meyer-Olking (KMO) e evidenciou a adequação ao 

apresentar o valor de 0,811. Além disso, o teste de esfericidade de Barlett (TEB) evidenciou-se 

adequado ao apresentar o valor de 0,000.  

Quadro 4 - Matriz Rotacionada. 

 1 2 3 4 Comunalidades 

SUC1.. ser rica. Essa pessoa quer ter muito dinheiro e possuir coisas 

caras. 
 ,677   ,525 

ALT1... tratar igualmente todos os seres humanos. Essa pessoa 

acredita que todos devam ter oportunidades  iguais. 
,771    ,601 

SUC2... demonstrar suas habilidades. Essa pessoa quer que os outros 

admirem o que ela faz. 
 ,777   ,635 

SUC3... viver em um ambiente seguro. Essa pessoa evita qualquer 

coisa que possa colocar sua segurança em perigo. 
 ,675   ,650 

AV1... fazer muitas coisas diferentes na vida. Essa pessoa gosta de 

surpresas e está sempre procurando coisas novas para fazer. 
   ,557 ,563 

TRAD1.. seguir as regras, mesmo quando ninguém está observando. 

Essa pessoa acredita que se deva sempre fazer o que lhe é ordenado. 
  ,811  ,693 

ALT2... ouvir que as outras pessoas são diferentes dela. Mesmo 

quando não concorda com os outros, essa pessoa ainda busca 

entendê-los. 

,718    ,570 

SUC4... aproveitar os prazeres da vida. Essa pessoa gosta de se 

mimar. 
 ,550   ,539 

ALT3... ajudar os outros ao seu redor. Essa pessoa cuida do bem-

estar dos outros. 
,680    ,505 

SUC5... ser muito bem-sucedida. Essa pessoa espera que os outros 

reconheçam suas realizações. 
 ,801   ,697 

AV2... procurar por aventuras e correr riscos. Essa pessoa quer ter 

uma vida excitante. 
   ,829 ,708 

TRAD2... comportar-se adequadamente, sempre. Essa pessoa quer 

evitar fazer qualquer coisa que os outros possam lhe dizer que é 

errado. 

  ,793  ,668 

SUC6... ter o respeito dos outros. Essa pessoa deseja que os outros 

façam o que ela diz. 
 ,528   ,501 

ALT4... ser leal a seus amigos. Essa pessoa quer se dedicar às 

pessoas próximas a ela. 
,741    ,569 

ALT5... cuidar do meio ambiente. Essa pessoa acredita firmemente 

que os seres humanos deveriam preservar a natureza. 
,724    ,548 

 TRAD3... seguir tradições. Essa pessoa procura seguir os costumes 

transmitidos por sua religião ou pela sua família. 
  ,720  ,578 

AV3... procurar todas as oportunidades para se divertir. Essa pessoa 

busca fazer coisas que lhe tragam prazer. 
   ,716 ,677 

Fonte: Saída do SPSS. Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization.  Rotation converged in 5 iterations. 
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Usamos componentes principais e varimax e retiramos alguns indicadores por baixa 

comunalidade (abaixo 0,5) ou por terem carregado, com loadings próximos em valor absoluto, 

ou em mais de um fator. Assim, dos 21 itens iniciais, a solução fatorial final. Resultando em 17 

indicadores finais. 

A estrutura fatorial resultou em 4 dimensões, nessa ordem: altruísmo, sucesso, tradição 

e busca por aventura. Cabe salientar que Sambiase et al. (2010) ao traduzir a escala com 21 

itens realizaram análise por meio da análise de escalonamento multidimensional confirmatória, 

visto que o objetivo foi comparar as estruturas de valores pessoais obtidas a partir da aplicação 

das duas versões para o português do Brasil (PVQ-40 e PVQ-21). Nesse sentido, os autores não 

realizaram outra análise ou discussão acerca da estrutura fatorial.  

Foi realizada novamente a Análise Fatorial Exploratória com itens de engajamento e a 

mesma solução fatorial foi encontrada, ou seja, 4 dimensões, com os mesmos itens do estudo 

1, fase 2. Isso mostra a consistência da escala anteriormente validada. 

Modelo de Mensuração 

Para testar o modelo proposto pela pesquisa optou-se pelo uso do software SmartPLS. 

O modelo de mensuração foi composto pelas medidas de Confiabilidade (simples e composta), 

Validade Convergente (variância média extraída - AVE e cargas externas), Validade 

Discriminante (cargas cruzadas, Fornell-Larcker e Heterotrait-Monotrait Ratio).  

A análise dos loadings mostrou a necessidade de se retirar mais 2 itens da escala de 

valores. Foram retirados SUC3 (... viver em um ambiente seguro. Essa pessoa evita qualquer 

coisa que possa colocar sua segurança em perigo) e AV2 (... procurar por aventuras e correr 

riscos. Essa pessoa quer ter uma vida excitante). A retirada de SUC3 pareceu, de fato, razoável, 

pois trata de segurança. Acredita-se que, assim, seja um indicador semanticamente pouco ligado 

ao sucesso. Por outro lado, a retirada de AV2 foi surpresa, pois o item tem, em termos de 

linguagem, muita relação com o construto Aventura. Mesmo assim, como o loading desse item 

estava muito baixo, optou-se por excluí-lo, já que a sua manutenção poderia dificultar a validade 

convergente. 

 No caso das dimensões de engajamento, aqui modelado como um construto de 2ª 

ordem, também foi retirado EST5 (não perco o foco), EST6 (visto a camisa) e EXP6 (trabalho 

com emoção no tema). 
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Figura 1 – Modelo de Mensuração. 

 

Fonte: Saída do Software SmartPLS. 

A análise da confiabilidade é realizada utilizando os valores do Alpha de Cronbach, para 

a confiabilidade simples, e da confiabilidade composta, obtidos com a análise dos dados no 

software SmartPLS. Os parâmetros para a análise da confiabilidade composta é o mesmo do 

Alpha de Cronbach, ou seja, os valores de 0,60 a 0,70 aceitáveis em pesquisas exploratórias; 

valores entre 0,70 a 0,90 são satisfatórios e acima de 0,90 são até certo ponto, indesejados, pois 

mostram correlação muito alta de itens, como se alguns itens estivesse redundantes. (Hair et al., 

2014).  

Quadro 5 - Confiabilidade Simples, Composta, Variância Média Extraída. 

Construto 
Alpha de 

Cronbach 

Confiabilidade 

Composta  
AVE 

Altruísmo 0,801 0,860 0,552 

Aventura 0,633 0,803 0,681 

Ação 0,889 0,922 0,748 

Divulgação 0,891 0,924 0,754 

Engajamento 0,963 0,966 0,615 

Estratégia 0,930 0,947 0,781 
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Experiência 0,901 0,927 0,717 

Sucesso 0,797 0,854 0,541 

Tradição 0,731 0,829 0,622 

Fonte: Saída do Software SmartPLS. 

Para o cálculo da validade convergente são consideradas duas medidas, as cargas 

externas dos indicadores e a AVE. A AVE é a medida para estabelecer a validade convergente 

no nível do construto, um valor de AVE igual ou maior que 0,50 indicando que, em média, o 

construto explica mais da metade da variação dos seus indicadores. A figura 6 apresenta os 

valores da confiabilidade simples e composta, bem como todos os valores de AVE para todos 

os construtos do modelo. Alguns valores da confiabilidade simples e composta foram 

considerados indesejados e para AVE nenhum resultado foi inferior a 0,50. 

Para Hair et al. (2014), todos os valores de cargas externas devem ser maiores que 0,70. 

O estudo revelou que os itens AV3, SUC2, SUC6 e TRAD2 possuem cargas cruzadas 

levemente inferiores a 0,70, todos os demais valores de cargas externas dos construtos são 

adequados. 

Para a verificação da validade discriminante são usadas as cargas cruzadas, o critério de 

Fornell-Larcker e HTMT. As cargas cruzadas devem ser maior do que todas as outras cargas 

dos construtos, ou seja, a carga de um indicador sobre o construto associado deve ser maior que 

todas as cargas desse indicador sobre outros construtos (Hair et al., 2014). Esse critério 

estabelece que a variável latente (construto) deve compartilhar mais variância com seus 

indicadores do que com as outras variáveis latentes (outros construtos do modelo) (Hair et al., 

2014). Os resultados demonstraram que o critério de Fornell-Larcker não foi satisfeito em dois 

casos (divulgação e engajamento). 

A verificação pelo critério HTMT é semelhante aos das cargas cruzadas e Fornell-

Larcker, visando determinar se o construto é único (Henseler et al., 2009). Os valores de HTMT 

entre as relações dos construtos devem ser menores que 0,90. Alguns valores de HTMT são 

superiores a 0,90, assim, esses construtos não são únicos, isso ocorreu com divulgação e 

estratégia. 

 

Modelo Estrutural 

Para a análise do teste do modelo estrutural proposto pelo estudo, foram usados os 

coeficientes de caminho, os coeficientes de determinação e o SRMR. O modelo foi testado 

usando o Smart PLS. 



108 
 

 

Os coeficientes de caminho representam as relações hipotéticas entre os construtos. Para 

identificar se um coeficiente é significativo foi usado o teste T. Os valores do teste T devem ser 

superiores ao valor crítico, que é 2,57 para o nível de significância de 1%, 1,96 para o nível de 

significância de 5% e 1,57 para o nível de significância de 10% (Hair et al., 2014). 

Como pode ser visto na figura 7, duas hipóteses são insignificantes (Aventura-

>Engajamento e Tradição->Engajamento), e, as demais hipóteses são significantes a 1%. 

Quadro 6 - Coeficiente de Caminho 

Hipóteses Estatística T P Valor Significância Resultado 

Altruísmo -> Engajamento 7,448 0,000 1% Suportada 

Aventura -> Engajamento 0,782 0,434 Não Significante Não Suportada 

Engajamento -> Ação 44,772 0,000 1% Suportada 

Engajamento -> Divulgação 59,731 0,000 1% Suportada 

Engajamento -> Estratégia 126,067 0,000 1% Suportada 

Engajamento -> Experiência 90,380 0,000 1% Suportada 

Sucesso -> Engajamento 2,910 0,004 1% Suportada 

Tradição -> Engajamento 0,632 0,527 Não Significante Não Suportada 

Fonte: Saída do Software SmartPLS. 

O coeficiente de determinação é a medida do poder de previsão do modelo. O valor de 

R² varia entre 0 e 1, sendo os valores mais próximos de 1 indicativos de maior poder de previsão. 

Os coeficientes de determinação devem ser avaliados pelos parâmetros de valores de 0,19, 0,33 

e 0,67, sendo respectivamente, fracos, moderados e substanciais (Henseler et al., 2009; Hair et 

al., 2014). Somente os coeficientes de determinação do construto Engajamento são 

considerados fracos, com R² de 0,225 e R² ajustado de 0,210, todos os demais coeficientes de 

determinação são substanciais.  

Figura 2 – Modelo de Estrutural. 
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Fonte: Saída do Software SmartPLS.  

 O Standardized Root Mean Square Residual (SRMR), ou raiz quadrada média residual 

padronizada é definida como a diferença entre a correlação observada e a correlação prevista. 

Um valor até 0,10 (Hu & Bentler, 1998) é considerado bom. O SRMR observado neste estudo 

é de 0,089 e o SRMR estimado é 0,092, ambos são considerados satisfatórios.  

5. CONCLUSÕES 

O presente trabalho propôs o desenvolvimento e a adaptação de uma escala de pesquisa 

com a proposição de itens formativos de engajamento e o seu teste em uma amostra composta 

por doadores de agasalhos e cobertores. As descrições metodológicas da construção, do 

desenvolvimento e da testagem de uma escala podem ser acompanhados neste estudo. 
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Os itens desenvolvidos para engajamento no estudo 1 encontrou a mesma solução 

fatorial no estudo 2, ou seja, 4 dimensões. Isso mostra a consistência da escala anteriormente 

validada e a relevância deste estudo. 

A escala proposta por Schwartz originalmente com 21 itens (PVS-21), após análise 

fatorial, foram mantidos 17 indicadores, composto pelas dimensões Altruísmo, Sucesso, 

Tradição e Busca por Aventura. No entanto, a análise dos loadings mostrou a necessidade de 

se retirar mais 2 itens da escala de valores das dimensões de engajamento, aqui modelado como 

um construto de 2ª ordem, também foram retirados EST5 (não perco o foco), EST6 (visto a 

camisa) e EXP6 (trabalho com emoção no tema).  

As avaliações da confiabilidade simples e composta demonstraram que alguns valores 

foram considerados indesejados, pois mostram correlação muito alta de itens, como se fossem 

redundantes. 

A validade convergente revelou que AV3, SUC2, SUC6 e TRAD2 possuem valores 

apenas levemente inferiores ao recomendado para as cargas cruzadas, assim, não houve 

necessidade de exclusão desses itens e prejuízo para o modelo. 

A validade discriminante considerando as cargas cruzadas, todos os construtos 

compartilharam mais variância com seus indicadores do que com as outras variáveis latentes. 

Considerando o critério de Fornell-Larcker, este não foi satisfeito em dois casos (divulgação e 

engajamento). Já os testes com HTMT comprovaram que alguns construtos não são únicos 

divulgação, engajamento e estratégia.  

Ao analisar o coeficiente de caminho, o teste revelou que as hipóteses: Aventura > 

Engajamento e Tradição > Engajamento não foram suportadas, enquanto todas as demais 

hipóteses foram suportadas ao nível de significância a 1%. Ao analisar o coeficiente de 

determinação, apenas os coeficientes do construto Engajamento foram fracos, todos os demais 

são substanciais, portanto, o poder de previsão do modelo é significante à exceção do 

Engajamento. 

Definido como a diferença entre a correlação observada e a correlação prevista, com 

valores inferiores a 0,10 considerados adequados, a análise dos dados revelou que tanto o 

SRMR observado quanto o estimado são satisfatórios.  

Assim, esses resultados são importantes, pois, podem servir de base tanto para o 

planejamento mais eficiente de campanhas de doação de agasalhos e cobertores como no 

entendimento dos valores presentes no ato de doar. Destacando o Altruísmo como o valor 

evidente. 
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Ressalta-se uma limitação do estudo quando se aplica a escala de Schwarts como sendo 

os únicos valores envolvidos, o que é um limitante não necessariamente contemplando todas as 

variáveis possíveis.  

Recomendamos novos estudos, que contemplem amostras em outros comportamentos 

de doação, que possam corroborar com os resultados aqui apresentados, sendo possível a 

descoberta de novas relações ou novos valores que possam ser significativos na amostra. 
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