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RESUMO 

 

O constructo inclusão é incipiente no campo organizacional e demanda maior clareza 

conceitual. A inclusão reconhece cada pessoa no seu conjunto de categorias sociais e 

culturais, ao invés de enxergar uma categoria de cada vez, por exemplo gênero, raça, etnia, 

nacionalidade e idade. A proposta conceitual de Mor Barak (1999) apresenta duas dimensões: 

processos formais e processos informais, sendo a primeira com as subdimensões ‘acesso a 

informações’ e ‘canais de tomada de decisão’, enquanto a dimensão processos informais 

possui apenas a subdimensão ‘encontros informais no almoço ou na happy-hour’. Baseado na 

teoria da distinção ótima, o conceito de inclusão abordou as necessidades de pertencimento e 

a singularidade dos empregados. A partir de uma abordagem mais prática, a inclusão foi 

conceituada em termos dos comportamentos inclusivos e das experiências vivenciadas pelos 

colaboradores. Diante deste cenário conceitual, identificou-se a oportunidade de utilizar uma 

abordagem metateórica que conseguisse abarcar a complexidade do fenômeno inclusão nas 

organizações. A abordagem escolhida foi a da Teoria das Facetas (TF), uma abordagem 

metateórica que auxilia o pesquisador com questões complexas como as presentes nas 

pesquisas comportamentais. Um dos principais elementos da TF é a sentença estruturadora, a 

qual representa um quadro teórico e empírico que especifica a relação entre as facetas e seus 

elementos, auxiliando na identificação de redundâncias e lacunas existentes no domínio 

pesquisado. O objetivo geral desta pesquisa foi desenvolver a conceituação de inclusão no 

ambiente de trabalho por meio da abordagem metateórica da teoria das facetas, e testar a 

definição conceitual de inclusão proposta pela sentença estruturadora, verificando se os dados 

empíricos refletem a proposta de estrutura interna. A revisão bibliográfica de inclusão 

permitiu identificar as facetas, bem como os elementos do constructo inclusão, e elaborar uma 

sentença estruturadora. O instrumento de pesquisa foi desenvolvido dentro da abordagem da 

teoria das facetas, em que cada item possui um elemento de cada faceta. Duas pesquisas 

empíricas foram realizadas, sendo a primeira com 93 estudantes de um curso de pós-

graduação, que também eram empregados em organizações. A segunda amostra contou com 

145 profissionais da indústria automotiva, localizados em diferentes regiões do Brasil. Os 

dados foram tratados por técnicas estatísticas descritivas e escalonamento multidimensional. 

Verificou-se a presença das três facetas AGENTES, AÇÃO e EFEITO, com seus respectivos 

elementos formando regiões distintas no espaço multidimensional, confirmando as hipóteses 

estruturais da pesquisa. Este estudo contribui para a literatura por utilizar a abordagem 

metateórica das facetas na estruturação do conceito, e confirmar que a inclusão é um 

constructo multifacetado composto por três facetas. Também contribui com as organizações, 

ao desenvolver uma escala para mensurar a percepção de inclusão dos empregados e apontar 

os principais elementos para o desenvolvimento de líderes e colaboradores. 

 

  

 

Palavras-chave: Inclusão no ambiente de trabalho, diversidade e inclusão, dinâmica 

da inclusão, teoria das facetas, escala de inclusão. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The ‘inclusion’ construct is emerging in the organizational field, and demands greater 

conceptual clarity. Inclusion recognizes each person in his/her set of social and cultural 

categories, rather than considering one category at a time, for example gender, race, ethnicity, 

nationality and age. One of the first conceptual propositions in the literature addresses 

inclusion as the individual's sense of being part of the organizational system, with the 

dimensions ‘formal processes’ and ‘informal processes’. The first has the sub-dimensions 

'access to information' and 'decision-making channels', while the second has only the sub-

dimension 'informal meetings at lunch or at happy hour'. Based on the optimal distinctiveness 

theory (ODT), the concept of inclusion addressed the employees’ needs of belonging and 

uniqueness. From a more practical approach, we defined inclusion  in terms of inclusive 

behaviors and employees’ experiences. In view of this conceptual scenario, we identified the 

opportunity to use a metatheoretical approach that could encompass the complexity of the 

inclusion phenomenon in organizations. We chose the Facet Theory (TF) approach, a 

metatheory that supports the researcher with complex issues such as those present in the 

behavioral sciences. One of TF main elements is the mapping sentence, which is a theoretical 

and empirical framework that specifies the relationship between the facets and their elements, 

helping to identify existing duplications and gaps in the researched domain. The general 

objective of this research was to develop the concept of inclusion in the work environment, 

through the metatheoretical approach of facet theory, and to test the conceptual definition of 

inclusion proposed by the mapping sentence, by checking if the empirical data reflect the 

internal structure proposition. The literature review on inclusion allowed to identify the facets, 

as well as the elements of the inclusion construct, and to create a mapping sentence. We 

developed the research questionnaire according to the facet theory approach, where each item 

has an element of each facet. We carried out two empirical surveys, the first with 93 students 

from a postgraduate course, who were also employees in organizations. The second sample 

included 145 professionals from the automotive industry, located in different regions of 

Brazil. Data were treated through descriptive statistical techniques and multidimensional 

scaling. We observed the presence of the three facets AGENTS, ACTION and EFFECT, with 

their respective elements forming distinct regions in the multidimensional space, which 

confirmed the structural hypotheses of the research. This study contributes to the literature by 

using the metatheoretical approach of facets in structuring the concept, and confirms that 

inclusion is a multifaceted construct composed of three facets. It also contributes to 

organizations by developing a scale to measure the perception of employees’ inclusion and 

pointing out the key elements for the development of leaders and employees. 

 

Key words: Workplace inclusion, diversity & Inclusion, inclusion dynamics, Facet 

Theory, Inclusion questionnaire 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A literatura, nos últimos 50 anos, tem mostrado resultados inconsistentes sobre os 

efeitos da diversidade (STEVENS; PLAUT; SANCHEZ-BURKS, 2008). Revisões de 

pesquisas mostram os benefícios da diversidade, como aumento da criatividade, melhoria de 

processo dos grupos de inovação, resolução de problemas, e seus efeitos negativos, como 

aumento do conflito e maior intenção de saída (QIN; MUENJOHN; CHHETRI, 2014; 

SHEMLA et al., 2014; WILLIAMS; O’REILLY III, 1998). Do mesmo modo, a literatura 

gerencial postula que os desafios da competitividade e da dinâmica global serão mais bem 

administrados por profissionais que possuam diferentes pontos de vista (PLESS; MAAK, 

2004). Porém, a simples presença da diversidade não garante a participação de todos nos 

processos organizacionais (FERDMAN et al., 2010). Para melhor aproveitar os benefícios da 

diversidade e reduzir as consequências negativas, Roberson (2006) sugere a mudança de foco 

para a inclusão no ambiente organizacional.  

No meio acadêmico, o conceito de inclusão tem despertado maior interesse 

recentemente, porém ainda se encontra nos primeiros estágios de desenvolvimento 

(ROBERSON, 2006). Neste sentido, Shore et al. (2011) enfatizam a falta de consenso na 

definição da natureza do constructo inclusão, enquanto Nishii (2013) ressalta a escassez de 

estudos empíricos para a comprovação dos potenciais resultados associados à inclusão no 

ambiente de trabalho. Nenhum trabalho de meta-análise ou revisão sistemática sobre inclusão 

foi encontrado na literatura. Provavelmente, uma iniciativa pioneira foi o artigo de Queiroz e 

Hanashiro (2016), ao realizar uma revisão bibliométrica e sistemática dos artigos sobre 

inclusão nas organizações, comprovando o estágio inicial do desenvolvimento teórico do 

constructo inclusão. 

A falta de clareza conceitual apontada por Jansen et al. (2014) pode ser observada nas 

diferentes definições apresentadas pelos principais autores. Shore et al. (2011) definem 

inclusão como a percepção do empregado de ser tratado pelo grupo, de tal modo que satisfaça 

sua necessidade de pertencimento e distinção. Mor Barak (1999) aponta a importância de o 

indivíduo sentir-se parte dos processos organizacionais, tanto formais quanto informais. Os 

processos incluem as informações, recursos, a rede de contatos e a influência no processo de 

tomada de decisão. Ferdman et al. (2009) mostram que a inclusão é composta pelo 

comportamento inclusivo e pela experiência de inclusão. No nível organizacional, Pless e 
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Maak (2004) definem a cultura de inclusão como o ambiente organizacional que permite que 

diferentes vozes sejam ouvidas, com o objetivo de integrar os diferentes pontos de vista para o 

sucesso organizacional. 

Na revisão da teoria de inclusão emergiu uma lacuna e se confirmou a afirmação de 

Shore et al. (2011) de que falta consenso na definição da natureza do constructo. Observou-se 

que aspectos do constructo, tais como nível de análise, ortus, dimensões e elementos ainda 

estão dispersos na literatura. Diante deste cenário conceitual, identificou-se a possibilidade de 

utilizar uma abordagem metateórica que permita abarcar a complexidade do fenômeno 

inclusão nas organizações. 

Nos estudos analisados foram observadas citações do fenômeno inclusão em diferentes 

níveis, como individual, liderança, grupo, organizacional e sociedade, porém sem a devida 

conceituação ou diferenciação entre o que é nível de análise e o nível do Ortus. Ferdman 

(2014) realizou uma revisão dos conceitos presentes nos diferentes níveis e diferenciou o 

nível individual da liderança. Porém, a liderança não pode ser considerada um nível de análise 

diferente do individual, pois o líder é um indivíduo em uma função específica dentro da 

organização, não constituindo um nível de análise de um fenômeno social. Outro ponto a ser 

considerado são as definições de liderança inclusiva, que refletem o Ortus e não o nível em 

que o fenômeno ocorre. Os conceitos apresentam as ações e os comportamentos de um líder 

para incluir os demais, ou seja, o Ortus, enquanto o nível é individual, em que o fenômeno 

inclusão se manifesta.  

Outra razão para utilizar uma abordagem metateórica é a falta de diferenciação, nos 

estudos avaliados, entre a origem, Ortus, do fenômeno inclusão e o nível de análise. Jansen et 

al. (2014) mostram que é o grupo o responsável por causar a sensação de inclusão nos 

indivíduos, ou seja, o grupo é o Ortus da inclusão, e o indivíduo o nível de análise. Enquanto 

Mor Barak (2015) apresenta cinco diferentes Ortus, nos quais a percepção individual está 

relacionada: grupo de trabalho, organização, supervisor, alta gerência e parceiros de trabalho.  

A variedade de dimensões e elementos presentes na literatura de inclusão é o principal 

indicador da dispersão e falta de consenso no meio acadêmico sobre o constructo. A partir da 

teoria da distinção ótima, Shore et al. (2011) identificaram as dimensões de pertencimento e 

distinção, enquanto Jansen et al. (2014) propuseram a mudança da dimensão distinção por 

autenticidade. Por sua vez, Mor Barak (2015) apresenta três dimensões da percepção de 

inclusão - processo de tomada de decisão, rede de informações e nível de 
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participação/envolvimento, ao passo que Ferdman (2014) apresenta a experiência e o 

comportamento como dimensões da inclusão.  

Diante deste cenário conceitual fragmentado, identificou-se neste trabalho uma 

importante oportunidade inovadora de utilizar uma abordagem metateórica, que possa agregar 

os múltiplos elementos da inclusão numa proposta e avançar no desenvolvimento conceitual. 

Metateorias são definidas como teorias que têm como objeto outras teorias e orientam 

pesquisadores na construção de teorias particulares (WAGNER; BERGER, 1986). Segundo 

Robledo (2014, p. 537), metateorias “transcendem e incluem visões parciais e monísticas pela 

identificação dos conceitos orientadores que uma teoria em particular utiliza, bem como 

aqueles que são negligenciados ou não estão presentes”. Para avaliar a estrutura sistêmica de 

uma teoria, é preciso analisar as relações internas da teoria e não apenas as relações entre 

teoria e dados empíricos (WALLIS, 2014). 

A abordagem metateórica utilizada como orientação nesta pesquisa foi a Teoria das 

Facetas (TF). Conforme Hornik, Cohen e Amar (2007), a teoria das facetas provê um quadro 

metateórico para conceituar as relações entre componentes de sistemas complexos e avançar 

no desenvolvimento teórico. 

A TF compreende uma forma estruturada para análise do conteúdo, delineamento da 

pesquisa, definição de hipóteses, elaboração de questionários e análise dos dados (SHYE; 

ELIZUR; HOFFMAN, 1994). O principal componente da TF é a faceta, que corresponde à 

classificação de objetos e observações empíricas (variáveis) em categorias exclusivas e 

abrangentes, com relação a um aspecto temático distinto estudado pelo pesquisador. 

Outra importante ferramenta da TF é a sentença estruturadora, que fornece ampla 

oportunidade para estruturar um projeto de pesquisa original e criativo. A sentença é um 

quadro teórico e empírico que especifica a relação entre as facetas e seus elementos, 

auxiliando na identificação de redundâncias e lacunas existentes no domínio pesquisado 

(HACKETT, 2014). Ela possui duas partes principais: a formal, composta pelas facetas, e 

outra menos formal que compreende frases que fazem a ligação entre as facetas (GUTTMAN; 

GREENBAUM, 1998). Porém, a sentença estruturadora “não é um produto, mas um 

processo” realizado no curso de uma pesquisa que nunca está completa, mas representa o 

melhor estado das pesquisas correntes (HORNIK; COHEN; AMAR, 2007). Neste sentido, é 

apresentada a proposta de uma sentença estruturadora inicial, que foi aprimorada no decorrer 

da pesquisa. 
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A teoria das facetas é uma abordagem metateórica que auxilia o pesquisador com 

questões complexas, como aquelas presentes nas pesquisas comportamentais (BILSKY, 

2003). Portanto, a utilização da abordagem metateórica da teoria das facetas para o estudo da 

inclusão visa agregar os múltiplos elementos abordados na literatura numa proposta 

conceitual, e auxiliar a busca do consenso destacado por Shore et al. (2011). 

O objetivo geral deste trabalho foi propor uma estrutura conceitual de inclusão no 

ambiente de trabalho, por meio da abordagem metateórica das facetas, e buscar evidências 

empíricas que pudessem confirmar a proposta de facetas, elementos e estrutura interna 

conceitual. 

Os objetivos específicos, para se atingir o objetivo geral, foram: 

 

1. Identificar as facetas e elementos que constituem o constructo inclusão nas 

organizações; 

2. Elaborar uma sentença estruturadora para inclusão; 

3. Criar uma escala de mensuração da inclusão; 

4. Avaliar a hipótese estrutural e a formação das facetas; 

5. Mostrar a relação entre os elementos das facetas 

 

Após vasta revisão bibliográfica, identificaram-se três facetas da inclusão: os 

AGENTES, as AÇÕES e os EFEITOS, assim como os elementos de cada faceta. Com o 

objetivo de confirmar a proposta feita na sentença estruturadora e nas hipóteses estruturais, foi 

desenvolvida uma escala de inclusão e aplicada em duas amostras distintas. O 

desenvolvimento da tese e os resultados alcançados foram organizados em oito capítulos, 

sendo o primeiro esta introdução, seguida pelo referencial teórico composto pela revisão 

sistemática sobre inclusão e teoria das facetas. No terceiro capítulo é apresentada a proposta 

estrutural do conceito de inclusão, com a identificação das facetas, os elementos e uma 

proposta de sentença estruturadora. O capítulo 4 aborda o método de pesquisa, e o seguinte os 

procedimentos metodológicos. No capítulo 6 são descritas as duas pesquisas empíricas 

realizadas, bem como a análise dos dados e a revisão da sentença estruturadora, com base nos 

dados das pesquisas. A discussão dos resultados é abordada no capítulo 7, seguida pelas 

considerações finais, limitações e recomendações para futuros estudos, apresentadas no 

capítulo 8.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta e analisa os conceitos teóricos presentes na literatura científica 

sobre inclusão nas organizações. Além disso, apresenta a abordagem meta-teórica das facetas. 

 

2.1 Da perspectiva da diversidade para a abordagem da inclusão 

Nos últimos 50 anos, a literatura tem mostrado resultados inconsistentes sobre os efeitos 

da diversidade (STEVENS; PLAUT; SANCHEZ-BURKS, 2008). Revisões de pesquisas 

mostram os benefícios da diversidade, como aumento da criatividade, melhoria de processo 

dos grupos de inovação, resolução de problemas, e os efeitos negativos, como aumento do 

conflito e maior intenção de saída (QIN; MUENJOHN; CHHETRI, 2014; SHEMLA et al., 

2014; WILLIAMS; O’REILLY III, 1998). Do mesmo modo, a literatura gerencial postula que 

os desafios da competitividade e a dinâmica global serão mais bem administrados por 

profissionais que possuam diferentes pontos de vista (PLESS; MAAK, 2004).  

A simples presença de diversidade nos grupos de trabalho não garante a participação de 

todos nos processos organizacionais (FERDMAN et al., 2010). Para melhor aproveitar os 

benefícios da diversidade e reduzir as consequências negativas, Roberson (2006) sugere a 

mudança de foco para a inclusão no ambiente organizacional. O foco na inclusão objetiva a 

redução dos problemas ocasionados pelo aumento da diversidade nas organizações, ao 

permitir a diferentes empregados participarem dos processos organizacionais (NISHII, 2013). 

Katz e Miller (2016) apontam a importância de não ter apenas diferenças no grupo de trabalho 

mas permitir que cada indivíduo faça seu melhor trabalho. 

A distinção entre diversidade e inclusão foi assim apontada por Winters (2014): 

“diversidade é sobre contar cabeças, enquanto a inclusão é fazer as cabeças contarem” ou “a 

diversidade pode ser mandada ou legislada, enquanto a inclusão depende de ações 

voluntárias”. Para Mor Barak (2014), a diversidade refere-se à divisão da força de trabalho em 

categorias distintas, enquanto a inclusão é o sentimento individual de fazer parte da 

organização, independentemente da categoria social. A inclusão reconhece cada pessoa no seu 

conjunto de categorias sociais e culturais, ao invés de enxergar uma categoria de cada vez, por 

exemplo gênero, raça, etnia, nacionalidade e idade. Shore et al. (2011) destacam que a 

inclusão se diferencia da teoria da diversidade por identificar potencial positivo na minoria, e 

não apenas na maioria. 
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2.2 Inclusão nas organizações 

O conceito de inclusão tem despertado maior interesse recentemente, porém ainda se 

encontra nos primeiros estágios de desenvolvimento (ROBERSON, 2006). Neste sentido, 

Shore et al. (2011) enfatizam a falta de consenso na definição da natureza do constructo 

Inclusão, enquanto Nishii (2013) ressalta a escassez de estudos empíricos na comprovação 

dos potenciais resultados associados à inclusão no ambiente de trabalho.  

Esta seção destina-se a discutir as diferentes formas com que o termo inclusão tem 

sido conceituado na literatura pelos autores mais citados, identificando as características 

intrínsecas e buscando responder alguns questionamentos, tais como: as diferentes 

conceituações se referem ao mesmo constructo? Ou as definições tentam descrever o mesmo 

conceito, porém existe falta de clareza? Inclusão é um conceito multinível, ou existem 

múltiplos conceitos com características comuns? 

 

2.2.1 Conceito de Inclusão 

A partir da análise sistemática realizada por Queiroz e Hanashiro (2016), foram 

adicionados artigos e capítulos de livros sobre inclusão nas organizações, com o objetivo de 

revisar a literatura de inclusão e encontrar respostas para os questionamentos acima.  

Na análise sistemática realizada em 40 artigos, Queiroz e Hanashiro (2016) 

encontraram a mesma falta de clareza conceitual sobre inclusão citada por Shore et al. (2011), 

na medida em que o termo foi utilizado como sinônimo de percepção de inclusão, clima de 

inclusão, cultura inclusiva e liderança inclusiva. 

Com o objetivo de aprofundar a compreensão conceitual, foi realizado um 

procedimento de análise dos diferentes conceitos encontrados na literatura, com base nos 

critérios sugeridos por Podsakoff, Mackenzie e Podsakoff (2016), e apoiado nos artigos de 

Mackenzie (2003) e Mackenzie, Podsakoff e Podsakoff (2011). Estes artigos apresentaram as 

características e elementos de um conceito, os principais problemas causados por uma má 

conceituação, e uma sugestão de procedimento para elaborar uma boa definição conceitual 

nas ciências sociais e comportamentais. 

As etapas realizadas neste trabalho foram: 1) identificar os diferentes conceitos de 

inclusão mais relevantes na literatura; 2) identificar as propriedades que o conceito representa 

e a entidade a que a propriedade se refere; 3) propor dimensões e subdimensões; e 4) agrupar 

as diferentes dimensões propostas nas propriedades identificadas. 
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Antes de identificar os principais elementos conceituais, cabe especificar o significado 

dos diferentes componentes da análise proposta.   

Uma definição conceitual precisa descrever a natureza do constructo pela 

especificação do domínio conceitual a que o constructo pertence, e a entidade a que a 

propriedade se aplica (MACKENZIE et al., 2011). O tipo de propriedade é utilizado para 

especificar o domínio conceitual. Por exemplo, uma propriedade pode ser: pensamentos, 

sentimentos, percepções, ações ou métricas. Por entidade entende-se o objeto ao qual a 

propriedade se aplica, podendo ser uma pessoa, tarefa, processo, relacionamento, díade, 

grupo, organização ou uma cultura (PODSAKOFF et al., 2016). 

Do mesmo modo, se um conceito possui uma dimensão (unidimensional) ou várias 

dimensões (multidimensional), é necessário, segundo Podsakoff et al. (2016), especificar as 

propriedades, entidades de cada subdimensão ou facetas. As dimensões de um constructo 

referem-se a uma unidade semântica (PASQUALI, 2009). Os constructos multidimensionais 

oferecem uma representação de fenômenos complexos, permitindo o aumento da variância 

explicada (EDWARDS, 2001). Segundo Mackenzie et al. (2011), as dimensões podem ser 

classificadas como formativas ou reflexivas. As dimensões que são manifestações com 

constructo são denominadas reflexivas, e aquelas que definem as características são 

formativas. A dimensionalidade é parte importante do processo de desenvolvimento de escala, 

tornando-se impossível desenvolver boas medidas sem o conhecimento da dimensionalidade 

do constructo (NETEMEYER; BEARDEN; SHARMA, 2003). 

Os conceitos de inclusão utilizados para a análise dos atributos foram extraídos das 

seguintes fontes: estudo sistemático (QUEIROZ; HANASHIRO, 2016), quadro com 

conceitos apresentados no livro Diversity at Work (FERDMAN, 2014), o livro Managing 

Diversity, de Mor Barak (2014), e artigos disponíveis em diferentes bases de dados, que 

propõem conceitos de inclusão. 

A leitura e fichamento dos conceitos permitiu identificar alguns termos centrais que 

definiram a propriedade do constructo. E devido à literatura revisada ser toda em língua 

inglesa, é necessário explicar e definir a tradução utilizada neste trabalho. 

Os termos centrais presentes na maioria dos conceitos, e que definem a propriedade do 

constructo são “sense”, “feel”, “feeling” e “perceive”. A seguir alguns exemplos de conceitos 

em que as palavras são citadas: 
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“Inclusion in the workplace refers to an individual's sense of being a part of the 

organization…” (MOR BARAK, 2014, p. 155, grifo nosso). 

“Inclusion is focused on the degree to which individuals feel a part of critical 

organizational processes”. (ROBERSON, 2006, p. 215, grifo nosso). 

“Roberson (2006) suggests that inclusion is a sense of belonging, feeling respected, 

valued for who you are, feeling a level of supportive energy and commitment from others that 

enables peak performance”. (DAYA; APRIL, 2014, p. 26, grifo nosso). 

“We define inclusion as the degree to which an employee perceives that he or she is an 

esteemed member of the work group” (SHORE et al., 2011, p. 1265, grifo nosso). 

Jansen (2014) substitui a palavra perceive, presente na conceituação de Shore, por 

sense “Following from the definition by Shore et al. (2011), inclusion is established when 

individuals have a sense of belonging…” (JANSEN et al., 2014, p. 370, grifo nosso). 

“Inclusiveness exists in the workplace when individuals feel a sense of belonging” 

(LIRIO et al., 2008, p. 444, grifo nosso). 

“Inclusion is the degree to which an individual perceives that the group provides him 

or her with a sense of belongingness and authenticity” (JANSEN et al., 2016, p. 82, grifo 

nosso). 

Algumas hipóteses apresentaram também a palavra “sense”: 

“A sense of belonging has a positive effect on interracial/interethnic comfort” 

(BERNSTEIN; SALIPANTE, 2015, p. 386, grifo nosso). 

“A sense of inclusion or that multiculturalism is relevant to the self predicts greater 

support for diversity efforts” (PLAUT et al., 2011, p.340, grifo nosso). 

Observa-se que “fazer parte da organização” está presente no conceito de Mor Barak 

(2014) e Roberson (2006) porém, na primeira com a palavra inglesa sense e na segunda com a 

palavra feel. Caso se faça uma tradução simples, teremos uma sensação individual de fazer 

parte da organização e um sentimento de fazer parte da organização. Deste modo, teremos 

duas propriedades distintas - um sentimento e uma sensação em relação ao mesmo objeto, 

fazer parte da organização. Portanto, uma análise mais criteriosa do significado das palavras 

em língua inglesa se faz necessário com o intuito de evitar classificações incorretas de 

propriedades. A interpretação incorreta do significado presente no conceito pode levar à 

especificação incorreta do constructo, e causar dificuldade de distinguir o conceito focal de 

outros similares (PODSAKOFF; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2016). 
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Para apoiar a correta tradução, primeiramente recorreu-se ao dicionário de tradução 

inglês-português, em seguida ao dicionário inglês-inglês para diferenciar os termos, e por 

último ao dicionário de psicologia. 

Conforme o dicionário Michaelis inglês-português (2000), a palavra sense é traduzida 

como senso, sentido, percepção, sensação e sentimento, ou o verbo to sense como sentir, 

perceber e compreender. O verbo to feel é traduzido como sentir, perceber, notar, 

experimentar (sentimento, sensação física ou moral), enquanto o substantivo feel pode ser 

traduzido como sentido, sentimento, sensação, percepção ou opinião. A partir das traduções 

oferecidas pelo dicionário, não se consegue distinguir sensação de sentimento ou percepção. 

Deste modo, é necessária a consulta ao dicionário inglês-inglês. 

O dicionário Longman inglês-inglês (2006) apresenta as seguintes explicações 

pertinentes ao contexto envolvido nos termos sense, to sense, perceive, feel e feeling: 

Feel (v), … 3. To experience (a condition of the mind or body); be consciously; 6. To 

give one the stated sensation… 9. to have as an opinion; believe, especially not as a result of 

reasoning. 

Feel (n) 1. sensation caused by feeling something. 2. an act of feeling. 

Feeling (n) 1. a consciousness (of something felt in the mind or body); a feeling of 

shame/danger/thirst/ pleasure/relief. 3 the power to feel; sensation. 

Perceive (v) to have knowledge of (something) through one of the senses or through 

the mind; become conscious of or understand. 

Sense (n) 2. any of the five natural powers of sight, hearing, feeling, tasting, and 

smelling, which give a person or animal information about the outside world. 3 ability to 

understand or make judgments about the stated thing. 4. a feeling, especially one that is hard 

to describe exactly. 

Sense (v) 1. to have a feeling that (something) exists or is there, without having direct 

proof. 

Recorrendo ao significado presente na área de psicologia, os termos sensação, 

sentimento e percepção têm diferentes significados, e existe extensa literatura que busca 

definir, caracterizar e distinguir tais conceitos. Neste trabalho não existe a intenção ou a 

pretensão de se aprofundar na literatura de psicologia sobre estes termos. Apenas, utilizamos a 

conceituação presente na psicologia para melhor caracterizar as propriedades do conceito de 

inclusão, foco deste trabalho. 
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No dicionário de psicologia, a percepção é definida como a “função de capacitação de 

informação dos acontecimentos dos meios exterior e interno, através de mecanismos 

sensoriais” (DORON; PAROT, 1998), e compreende o resultado dos processos psicológicos 

dos estímulos recebidos juntamente com experiências passadas, memória, contexto e 

julgamentos (SCHIFFMAN, 2005). Segundo Ries (2004), a sensação é o processo envolvido 

na recepção do estímulo, de origem interna ou externa, sua transformação em impulso elétrico 

e sua transmissão ao córtex sensorial. O dicionário de psicologia apresenta a sensação como a 

unidade elementar, fornecida pelos sentidos, da qual é construído o conhecimento (DORON; 

PAROT, 1998). 

Os sentimentos, segundo Doron e Parot (1998), podem ser reguladores da ação, e sua 

estabilidade garante as condutas sociais ou desreguladoras, quando o sujeito se torna alheio às 

estimulações das circunstâncias. Alguns exemplos apresentados no dicionário são amor, ódio, 

ciúmes, angústia, tristeza, e alegria, entre outros. 

Com base nas traduções e significados revisados, considerou-se neste trabalho as 

traduções e propriedades apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1: Tradução e propriedade dos principais termos 

Palavra presente na 

conceituação original 

- língua inglesa 

Tradução 

inglês-

português 

Exemplos Tradução Propriedade 

Perception Percepção  Percepção  

To sense (v) sentir    

Sense (n) sensação 1. a sense of 

belonging 

2. sense of being a 

part of the 

organization 

1. Uma sensação de 

pertencimento 

2. Sensação de fazer 

parte da organização  

Sensação  

To feel (v) sentir “...feel a part of 

critical 

organizational 

processes...” 

Sentir-se parte dos 

processos críticos 

organizacionais. 

Sensação 

Feeling (v) sentindo “... feeling 

respected, valued...” 

Sentindo-se respeitado, 

valorizado. 

Sentimento 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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O Quadro 2 apresenta os conceitos de inclusão original dos autores, com a tradução 

literal para português, bem como os elementos conceituais, propriedade, entidade, dimensões 

e subdimensões. Neste momento, as propriedades são identificadas de acordo com o termo 

utilizado no conceito original. Os conceitos identificados na revisão da literatura foram 

separados em três grupos: conceitos de inclusão, conceitos relacionados e inclusão como 

qualificadores. No primeiro grupo aparecem os autores que propuseram um conceito de 

inclusão. No segundo grupo, os autores não fizeram proposta para o conceito de inclusão, 

entretanto apresentaram conceitos relacionados com a inclusão, como inclusividade, 

experiência de inclusão, e comportamento inclusivo. No terceiro conjunto de definições 

encontram-se aquelas nas quais a inclusão foi utilizada como qualificadora, por exemplo, 

liderança inclusiva.  
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Quadro 2:  Conceitos e seus principais elementos 

Conceitos de Inclusão 

Autor(es) Conceito Propriedade/Entidade Dimensões Subdimensão 

Mor Barak; 

Cherin,  

(1998, 

p.48), em 

Ferdman 

(2014) 

Inclusão “é o grau em que cada indivíduo se sente (feel) parte dos processos 

críticos organizacionais”. Acesso a informações e recursos, envolvimento no 

grupo de trabalho e habilidade para influenciar a tomada de decisão. 

Sensação / empregado 

 

Envolvimento 

e influência 

 

Tomada de decisão 

Acesso a informações  

 

Mor Barak 

(2014, p. 

155) 

“O conceito de Inclusão-Exclusão no ambiente de trabalho refere-se à sensação 

(sense) individual de ser parte do sistema organizacional em ambos os processos: 

formais, como o acesso a informações e canais de tomada de decisão, e processos 

informais, como “water cooler” e encontros no almoço, onde informações e 

decisões informais são tomadas (Mor Barak, 2000, 2005, 2011). 

Sensação / empregado Processos 

formais 

Processos 

informais 

Acesso a informações 

Acesso aos canais de 

decisões 

Encontros informais 

Pelled; 

Ledford; 

Mohrman, 

(1999, p. 

1014) 

Inclusão é “o grau em que um empregado é aceito e tratado como um membro 

pelos outros no sistema de trabalho”. Possui “três indicadores de inclusão: (1) 

influência na tomada de decisão; (2) acesso a informação sensível; e (3) 

segurança no trabalho. 

Percepção / empregado Ser aceito 

 

Influência na tomada de 

decisão 

Acesso a informações 

Sentimento de segurança. 

 

Hayes; 

Major 

(2003, p. 5), 

em Ferdman 

(2014) 

Inclusão é “julgamento individual ou percepção de pertencimento como membro 

aceito, bem-vindo e valorizado nas unidades da organização, como grupo de 

trabalho, departamento e a organização em geral”. 

Percepção / empregado 

 

Pertencimento Valorizado 

Bem-vindo 

Aceito 

 

Roberson 

(2006, 

p.215) 

“inclusão está focada no grau em que indivíduos se sentem (feel) parte dos 

processos críticos organizacionais. Então, inclusão representa a habilidade 

pessoal de contribuir integralmente e efetivamente para a organização”. 

Sensação / empregado 

Habilidade/ empregado  

Fazer parte 

Contribuir 

 

Processos organizacionais 

Shore et al. 

(2011, 

p.1265) 

“Definimos inclusão como o grau que cada empregado percebe que ele ou ela é 

um membro estimado do grupo de trabalho através da experiência do tratamento 

que satisfaça sua necessidade de pertencimento e distinção” 

Percepção / empregado 

 

Atendimento 

das 

necessidades 

Pertencimento 

Distinção 

Jansen et al. 

(2014, 

p.370)  

Inclusão é a satisfação das necessidades individuais de pertencimento e 

autenticidade dentro do grupo, bem como a capacidade do grupo para incluir o 

indivíduo  

Atender às 

necessidades/ 

empregado 

Pertencimento 

Autenticidade 

 

 

(continua) 
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 (continuação) 

Conceitos relacionados  

Conceito Autor(es) Descrição do conceito Propriedade/ 

Entidade 

Dimensões  Subdimensões 

Inclusividad

e 

Miller; Katz 

(1995, p. 278), 

em Ferdman 

(2014) 

“ inclusividade encoraja indivíduos de todos os grupos de 

identidades a contribuir com todo o seu talento, habilidade e 

energia para a organização, não meramente aqueles que são 

tolerados ou aceitos dentro de um range estreito de estilo 

monocultural e expectativas” 

Ação/ 

empregado 

Contribuição Talento 

Habilidade 

Energia 

 

Pertencimen

to 

Hubbard (2004, 

p. 218), em 

Ferdman (2014) 

Define “pertencimento” como tendo dois aspectos: “O primeiro 

é a conexão social ou afiliação, incluindo “bonds of love”, 

amizade e propósito compartilhado, bem como a habilidade 

básica de se relacionar com os outros... O segundo aspecto é a 

aceitação social, que permite à pessoa estar com e entre os 

outros com sensação (sense) de conforto e entitlement, ou, de 

forma reduzida, uma sensação (sense) de que ela pertence e 

que ela tem um lugar certo no mundo”. 

1.Métrica/empr

egado 

2.sensação/emp

regado 

 

 

1.Conexão social 

2.Aceitação social 

1. bonds of love 

1. Amizade 

1.Propósito 

compartilhado 

2. Conforto 

2. Possui lugar no 

mundo. 

Inclusão 

social 

Pearce; Randel 

(2004, p.84) 

“Inclusão social no ambiente de trabalho... captura a extensão 

em que cada empregado tem conexões sociais informais com 

outros no trabalho, e sente (feel) como eles pertencem e são 

socialmente incluídos pelos outros no ambiente de trabalho”. 

Métrica/conexã

o   

Sensação/empr

egado 

1. Conexão social 

2.  Pertencimento 

 

Experiência 

de inclusão 

Ferdman et al. 

(2009, p.6) 

“experiência de inclusão no grupo de trabalho como a 

percepção individual da extensão em que ele se sente (feel) 

seguro, confiável, aceito, respeitado, apoiado, valorizado, 

fulfilled, envolvido, e autêntico em seu ambiente de trabalho, 

ambos como indivíduos e membros de grupos particulares de 

identidades”. 

sensação / 

empregado 

 

seguro, confiável, aceito, 

respeitado, apoiado, 

valorizado, fulfilled, 

envolvido, e autêntico 

 

Comportam

ento de 

inclusão 

Ferdman et al. 

(2009, p.7) 

“comportamento manifestado por uma pessoa, e seu membro de 

grupo, junto com as políticas da organização que aumentam o 

clima inclusivo. Este comportamento inclui reconhecer os 

outros, mostrar habilidade e interesse para aprender, abertura 

para lidar com conflito e diferenças, e promover 

representatividade, usando sua voz e dando voz a outros. 

Ação/ 

empregado ou 

de outros 

empregados 

Reconhecer 

Mostrar habilidade e interesse 

em aprender 

Abertura para lidar com 

conflito 

Promover representação 

Usar sua própria voz e 

dar voz aos outros 

 

(continua) 
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(continuação) 

Inclusão como Qualificadores  

Conceito 

Principal 

Autor(es) Conceito Propriedade Dimensões Subdimensão 

Liderança (Davidson, 

1999, p. 172) 

“Gerentes e líderes rotineiramente usam uma variedade de 

técnicas, como encorajar interação social informal e criar e 

manter uma forte cultura organizacional, para ajudar as pessoas a 

se sentirem parte de um todo organizacional” 

Ações de líderes Encoraja interação social 

Fortalece a cultura 

Proporciona sentimento 

nas pessoas 

 

Liderança (Nembhard; 

Edmondson, 

2006, p.947) 

“Palavras e ações dos líderes... que indicam um convite e apreço 

pela contribuição dos outros. Líder inclusivo capta a tentativa dos 

líderes de incluir os outros na discussão e decisões nas quais suas 

vozes e perspectivas, de outra maneira, podem se ausentar” 

Ação dos líderes 

 

Objetiva: proporcionar a 

participação dos outros nas 

discussões e decisões. 

 

Líder (Nishii; Mayer, 

2009, p. 1415) 

 

“Líder inclusivo empodera seus seguidores e permite influência 

em duas direções, promovendo o uso das habilidades dos 

seguidores, autonomia e responsabilidade”. 

 

Ação/ Líder 

 

Empodera seus seguidores  

Permite influência 

Promove o uso de 

habilidades 

Promove autonomia 

Promove responsabilidade 

 

Líder (Randel et al., 

2016, p. 217)  

“Líder inclusivo tenta incluir os outros nas decisões nas quais 

suas vozes podem ficar ausentes” 

 

Ação / Líderes Inclui na tomada de 

decisão  

Dar voz 

 

Grupo Miller, 1994, 

p.39 em 

Ferdman (2014) 

“Grupos inclusivos encorajam desentendimento porque eles 

acreditam levar a soluções mais efetivas e adaptações mais bem-

sucedidas de mudança do ambiente. Ao invés de pressionar 

membros a deixarem suas crenças culturais de lado, grupos 

inclusivos pedem a todos para contribuir em completa extensão 

do seu ser. 

Ações de grupo 

 

Encorajar desentendimento  

Grupos e 

times 

inclusivos 

Shore et al. 

(2011, p. 1266) 

Grupos que são capazes de facilitar a colaboração 

intraorganizacional e permitir aos indivíduos dentro do grupo 

desenvolver suas habilidades. 

“Membros são tratados como... insiders e também lhes é 

permitido e são encorajados a manter distinção dentro do grupo 

de trabalho” 

Ação /Grupo 

 

Facilitar a colaboração 

Permitir desenvolver 

habilidades 

Encorajados a manter 

distinção. 

 

     (continua) 
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     (continuação) 

Cultura de 

inclusão 

(habilidade 

da 

liderança) 

Wasserman; 

Gallegos; 

Ferdman (2008, 

p. 180), em 

Ferdman (2014) 

“criar uma cultura de inclusão envolve um novo conjunto de 

qualidades e habilidades de liderança, incluindo flexibilidade, 

fluidez, autoconsciência, e atenção, coragem e a capacidade de ser 

vulnerável numa maneira poderosa”. 

Habilidade/ Líder Flexibilidade, fluidez, 

Autoconsciência, atenção, 

coragem e capacidade de 

ser vulnerável. 

 

Cultura de 

inclusão 

Pless; Maak, 

(2004, p.130) 

“ambiente organizacional que permite a pessoas com múltiplos 

backgrounds, modelos mentais e modos de pensar, trabalhar 

efetivamente juntas e desempenhar seu maior potencial no sentido 

de atingir os objetivos organizacionais”. 

Ação / Organização Diferentes vozes são 

ouvidas 

Valorizar diversos pontos 

de vista, perspectivas e 

abordagens 

Encorajar contribuição 

única e significante. 

 

Clima de 

inclusão 

Nishii, (2013, 

p.1754) 

“Em ambientes inclusivos, indivíduos de todos os backgrounds - 

não apenas membros de grupos de identidade historicamente 

poderosos - são tratados justamente, valorizados pelo que são e 

incluídos na tomada de decisão”. 

Ação / Coletividade 

 

Práticas justas 

implementadas 

Integração das diferenças 

Tomada de decisão. 

 

Organização 

inclusiva 

Miller e Katz, 

(2007, p.2) em 

Ferdman (2014) 

“uma organização é inclusiva quando cada um tem um sentimento 

de pertencimento; se sente respeitado, valorizado e visto como 

indivíduo; e sente um nível de energia suportativa e 

comprometida dos líderes, colegas e outros; em que todas as 

pessoas - individualmente e coletivamente – podem fazer seu 

melhor trabalho”. 

Sentimento individual 

 

 

Pertencimento 

 

Ser respeitado 

Valorizado 

Apoiado/Supo

rtado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.2.2 Síntese do quadro de conceitos 

Com o objetivo de melhor interpretar e identificar similaridades entre os conceitos, 

realizou-se um agrupamento das propriedades, dimensões e subdimensões, apresentado no 

Quadro 3. Cabe ressaltar que a classificação na categoria dimensão ou subdimensão está de 

acordo com o conceito definido pelo autor.  

A análise dos conceitos revelou que a dimensão ‘pertencimento’ foi atribuída às 

propriedades de percepção de atendimento das necessidades (SHORE et al., 2011), 

sentimento (PEARCE e RANDEL, 2004) e satisfação das necessidades (JANSEN, 2014). 

Todavia, as dimensões ‘pertencimento’ e ‘distinção’ são provenientes da teoria de distinção 

ótima de Brewer, que as apresenta como necessidades humanas. Deste modo, foram 

classificadas na propriedade de atendimento das necessidades humanas.  

Quadro 3: Síntese dos elementos conceituais de inclusão 

Propriedade Entidade Dimensões Subdimensão Fonte 

Percepção 

    
Influencia na tomada de 

decisão 
Pelled; Ledford; 

Mohrman (1999, p. 

1014-1015) 
empregado Ser aceito Acesso a informações 

    Sentimento de segurança. 

Sensação  Aceitação social Conforto 

Hubbard (2004, 

p.218), em Ferdman 

(2014) 

   Possui lugar no mundo.   

  Envolvimento e influência Tomada de decisão 
Mor-Barak; Cherin, 

(1998, p.48), em 

Ferdman (2014)    Acesso a informações  

Atender às 

necessidades 

 
Pertencimento Valorizado Hayes; Major (2003, 

p. 5), em Ferdman 

(2014) 

empregado 

 
Bem-vindo 

    Aceito 

  Autenticidade   Jansen et al. (2014) 

Sentimento 

  

 

Ser respeitado Miller; Katz (2007 p. 

2), em Ferdman 

(2014) 
empregado 

Valorizado 

Apoiado/Suportado 

   

Seguro, confiável, aceito, 

respeitado, apoiado, 

valorizado, pleno, 

envolvido, e autêntico 

Ferdman et al., 

(2009, p.6) 

Ação empregado 
  

Mor Barak (2014, p. 

155) 
  

 
  

Acesso aos canais de 

decisões 

    
Participar dos processos 

informais 
Encontros informais 

Mor Barak (2014, p. 

155) 

  Contribuição Talento Miller; Katz (1995, 

p. 278), em Ferdman 

(2014) 
   Habilidade 

   Energia 

   

 

(continua) 
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    (continuação) 

Habilidade empregado Contribuir 
  

Roberson (2016, p. 

215) 

 

  
 

  

Métrica empregado 1.Conexão social 1. Bonds of love 
Hubbard (2004, p. 

218), em 

Ferdman(2014) 

      1. Amizade 

      1.Propósito compartilhado 

    

  

Ação empregado 
Mostrar habilidade e 

interesse em aprender 
  

Ferdman et al., 

(2009, p. 7) 

    
Abertura para lidar com 

conflito 
  

    Usar sua própria voz    

Ação  outras 

pessoas 

Reconhecer   

Ferdman et al., 

(2009, p. 7) 

  Promover representação   

    Dar voz aos outros   

Ação 

líderes Encoraja interação social 

  
Davidson (1999, p. 

172) 

  Fortalece a cultura 

  
Proporciona sentimento nas 

pessoas 

  

  
Proporcionar a participação 

dos outros. 

 Decisões 

Discussões 

Nembhard; 

Edmonson (2006, p. 

947) 
  

    Empodera seus seguidores    

Nishii; Mayer (2009, 

p. 1415) 

    
Promove o uso de 

habilidades 
  

    Permite influência   

    Promove autonomia   

    Promove responsabilidade   

  
  Inclui na tomada de decisão  

  
Randel et al. (2016 

p. 217)   Dá voz 

Habilidade Líder 

Flexibilidade, fluidez, 

autoconsciência, atenção, 

coragem e capacidade de ser 

vulnerável. 

 

Wasserman; 

Gallegos; Ferdman, 

(2008, p. 180), em 

Ferdman (2014) 

Ação 
Grupo 

Encorajar desentendimento   
Miller (1994, p.39), 

em Ferdman (2014)   

  

  Facilitar a colaboração 

  
Shore et al. (2011, p. 

1266) 

  
Permitir desenvolver 

habilidades 

  Encorajar manter distinção. 

Ação  

Organização Diferentes vozes são ouvidas 

  

Pless; Maak (2004, 

p. 130) 

  

Valorizar diversos pontos de 

vista, perspectivas e 

abordagens 

  
Encorajar contribuição única 

e significante. 

Ação 

coletividade 
Práticas justas 

implementadas 
  

Nishii (2013, p. 

1754) 

  Integração das diferenças 

  Tomada de decisão. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.3 Revisão das propostas conceituais dos principais autores  

Nos tópicos anteriores objetivou-se realizar uma abrangente revisão do constructo 

‘inclusão’ na literatura, que resultou na síntese apresentada no Quadro 3. Apesar desta extensa 

revisão, acredita-se ser necessária a análise mais aprofundada dos conceitos e o 

desenvolvimento teórico de dois importantes livros acadêmicos sobre inclusão e de três 

artigos que apresentaram uma proposta conceitual. Primeiramente, o livro escrito por 

Michalle Mor Barak (2014), em seguida o livro publicado por Bernardo Ferdman (2014), e os 

artigos de Ferdman et al. (2009), de Lynn M. Shore e colaboradores (2011) e de Wiebren S. 

Jansen e colaboradores (2014).  

A análise do desenvolvimento teórico e das propostas conceituais publicadas pelos 

principais autores mencionados foi realizada de acordo com os seguintes aspectos: 

fundamentação teórica, conceito proposto, dimensões, elementos, Ortus, nível de análise e 

escala. 

Nos desenvolvimentos teóricos revisados anteriormente, percebe-se com frequência a 

presença de citações sobre níveis de análise ou níveis em que ocorre a inclusão. Por exemplo, 

Mor Barak (2014) cita cinco “níveis dos sistemas de trabalho” (p. 312), e Ferdman (2014) 

menciona a inclusão como multinível. Porém, percebe-se uma falta de clareza na distinção 

destes níveis. Por este motivo, apresentamos uma proposta de distinção dos diferentes níveis 

presentes na literatura e do fenômeno inclusão. 

Observa-se na literatura a presença de um ponto de partida da inclusão, ou seja, a 

origem, fonte ou promotor da inclusão. Algumas vezes os autores divergem em relação à 

origem da inclusão. Por exemplo, Jansen et al. (2014) afirmam que “é o grupo que inclui o 

indivíduo”, portanto, para estes autores a inclusão acontece somente a partir dos grupos, e não 

do indivíduo. Já Ferdman (2014) aborda diversas fontes de inclusão; além do grupo como seu 

promotor, o indivíduo também atua como fonte da autoinclusão, ao possuir a motivação 

interna para ser incluído, e que não depende do grupo. Mor Barak (2014) identifica cinco 

níveis: grupo de trabalho, organização, supervisor, alta gerência e social/informal. 

Diante deste aspecto conceitual, e com o objetivo de especificar de forma mais clara o 

promotor da inclusão, utilizamos a palavra em latim Ortus para designar a fonte, origem ou 

promotor da inclusão. A palavra Ortus é traduzida do Latim para o Português, segundo o 

dicionário Latino-Português como: proveniente de, origem (SARAIVA, 2006). Deste modo, 

neste trabalho o Ortus significa a origem, o promotor da inclusão, podendo ser desde o 

indivíduo até a sociedade.  
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O nível de análise é o nível no qual o fenômeno se manifesta, a medida é realizada e as 

hipóteses são testadas (TSUI; NIFADKAR; OU, 2007). Neste sentido, a escolha do 

pesquisador e objetivo da pesquisa determinam o nível de análise. 

 

2.3.1 Inclusão nos estudos de Michàlle Mor Barak  

No livro Managing Diversity: Toward a globally inclusive workplace, de 2014, 

Michàlle E. Mor Barak apresenta um modelo de ambiente de trabalho inclusivo para a gestão 

da diversidade. A autora divide o livro em três partes. A primeira apresenta uma perspectiva 

macro da diversidade, com tendências mundiais, legislação e políticas públicas em diferentes 

países. Na segunda parte são abordadas teorias que explicam a diversidade, aspectos culturais 

e interpessoais, e a comunicação no ambiente de trabalho. Na terceira parte a autora apresenta 

o modelo de local de trabalho inclusivo.  

A autora aborda a inclusão por meio do problema enfrentado pela força de trabalho 

diversa, a exclusão. Assim, a autora apresenta o conceito, a escala para mensurar o continuum 

Inclusão-Exclusão, e um modelo. 

 

Fundamentação teórica 

Mor Barak (2014) inicia a construção da argumentação teórica detalhando o processo 

de percepção de inclusão-exclusão, considerado universal, que os indivíduos utilizam para 

acessar sua posição dentro de grupos e organizações. Em seguida, aborda a relação da 

experiência de inclusão-exclusão com resultados de satisfação no sistema social 

organizacional, a partir do “modelo sociométrico” de autoestima. Adicionalmente, a autora 

cita apenas que existe relação entre a experiência de inclusão-exclusão e a performance, sem 

especificar os elementos da performance ou justificar a relação existente. 

O processo de percepção é caracterizado por outros dois processos, a comparação 

social de Festinger e a interação simbólica proposta por Mead. A partir da necessidade 

humana básica de ser incluído em um sistema social, a autora afirma que o indivíduo avalia a 

sua posição dentro do grupo em relação aos demais. A base teórica deste argumento é a teoria 

da comparação social de Festinger. Ou seja, a percepção de inclusão-exclusão é resultado do 

processo de autoavaliação em relação aos demais membros do grupo, uma constante 

comparação social. Outro processo importante na construção da percepção é a interação 

simbólica. Os indivíduos interpretam e sintetizam os símbolos e objetos em seu ambiente, 

determinando sua posição no contexto social. Segundo Mead (apud Mor Barak, 2014) o 
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indivíduo se enxerga a partir do ponto de vista dos outros, na determinação do seu lugar no 

mundo. 

Por sua vez, a relação entre a experiência de inclusão-exclusão e resultados 

comportamentais está fundamentada no modelo sociométrico de autoestima e na teoria da 

identidade social. Os autores do modelo sociométrico de autoestima postulam que o bem-estar 

físico e psicológico das pessoas está relacionado com a reação dos outros, no sentido de 

aceitação e rejeição. Com isso, comportamentos são assumidos com o objetivo de elevar a 

autoestima, reduzir a ansiedade e melhorar a percepção individual de que a vida tem 

significado (MOR BARAK, 2014). 

 As relações intergrupo, como comunicação, conflitos, disputas e cooperação, entre 

outras, são explicadas por diversas teorias e servem como base para monitorar o sentimento 

de inclusão-exclusão durante as interações dentro dos grupos. A principal teoria utilizada por 

Mor Barak para explicar o processo de exclusão dentro de grupos é a teoria da identidade 

social de Tajfel e Turner.   

 Com base nas teorias apresentadas no capítulo 7 do livro Managing Diversity, a Figura 

1 mostra a fundamentação teórica do processo de percepção da experiência de inclusão-

exclusão defendia por Mor Barak. 

 

Figura 1 – Esquema conceitual de Mor Barak (2014) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Conceito 

O conceito de inclusão-exclusão foi desenvolvido e apresentado em referências 

anteriores, resultando na proposta consolidada no livro. 

“O conceito de Inclusão-Exclusão no ambiente de trabalho refere-se ao 

senso individual de ser parte do sistema organizacional em ambos os 

processos: formais, como o acesso a informações e canais de tomada de 

decisão, e informais, como water cooler e encontros no almoço, onde 

informações e decisões informais são tomadas” (MOR BARAK, 2000, 2005, 

2011, apud MOR BARAK, 2014, p.155). 

 

Adicionalmente ao conceito proposto, Mor Barak relativiza a percepção ao afirmar 

que a “inclusão-exclusão é indicador da maneira que o empregado experiencia e percebe a sua 

posição em relação ao mainstream” (MOR BARAK, 2014, p.155). Com isso, a autora reforça 

os processos de comparação social, mas não com qualquer membro do grupo, e sim com os 

membros majoritários.  

 

Dimensões e elementos 

Com base nas definições conceituais apresentadas por Mor Barak, identificou-se a 

dimensão “fazer parte da organização” e as subdimensões formal e informal e alguns 

elementos, mostrados na Figura 2. 

 

Figura 2 – Dimensão e subdimensões de Inclusão segundo Mor Barak (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Ortus e Nível de análise  

A medição de inclusão nos estudos de Mor Barak (2014) é feita pela avaliação da 

percepção individual em relação a “cinco níveis de sistemas organizacionais”: grupo de 

trabalho, organização, supervisor, alta gerência e social/informal. Apesar de a autora 

denominar “níveis de sistemas organizacionais”, neste trabalho identificam-se o grupo de 

trabalho, a organização, o supervisor, a alta gerência e os pares, como Ortus da inclusão. O 

social não pôde ser identificado como nível nem como Ortus, pois este é relativo ao contexto 

onde os pares exercem as ações de inclusão. 

O nível de análise das pesquisas de Mor Barak ocorre no nível individual, ao avaliar a 

percepção do empregado de se sentir incluído, por meio das ações dos diferentes Ortus. 

 

Escala de Inclusão-Exclusão 

A escala desenvolvida por Mor Barak em 2005, e reproduzida em 2014, foi sintetizada 

em forma de matriz, refletindo suas dimensões e níveis de Ortus, bem como os itens da 

escala, como mostra o Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Escala de Inclusão de Mor Barak (MBIE) 

Dimensão/ 

Nível 

Processo de tomada de 

decisão 

Rede de relacionamento 

informal 

Nível de participação/ 

Envolvimento 

Grupo 1. Eu tenho influência nas 

decisões tomadas pelo 

meu grupo de trabalho 

relativas às nossas tarefas 

2. Meus parceiros de 

trabalho compartilham 

abertamente comigo 

informações relacionadas 

ao trabalho  

3. Eu sou frequentemente 

envolvido e convidado a 

participar das atividades 

relacionadas ao meu grupo de 

trabalho 

Organização 4. Eu estou apto a influenciar 

decisões que afetam minha 

organização  

5. Eu sou geralmente o 

último a saber sobre 

mudanças importantes 

na organização 

6. Eu sou geralmente convidado 

para reuniões importantes na 

minha organização 

Supervisor 7. Meu supervisor 

frequentemente pergunta 

minha opinião antes de 

tomar decisões 

importantes 

8. Meu supervisor não 

compartilha informações 

comigo 

9. Eu tenho influência nas 

decisões. Eu sou convidado a 

participar ativamente das 

reuniões e revisões de 

avaliação com meu supervisor 

Alta 

gerência 

10. Eu sou mais 

frequentemente 

convidado a dar minha 

opinião em reuniões com 

superiores do que meu 

superior imediato 

11. Eu frequentemente 

recebo comunicação dos 

superiores do meu 

superior 

12. Eu sou frequentemente 

convidado a participar de 

reuniões com superiores do 

meu superior. 

Social 

Informal 

13. Eu sou frequentemente 

solicitado a contribuir 

para o planejamento das 

atividades sociais que 

não estão diretamente 

relacionadas com a 

minha função. 

14. Eu sou sempre 

informado sobre 

atividades sociais 

informais e eventos 

sociais 

15. Eu sou raramente convidado a 

me juntar aos meus parceiros 

de trabalho, quando eles saem 

para almoçar ou para a happy 

hour depois do trabalho. 
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Fonte: Mor Barak (2014, p. 314). 

 

Validação da escala 

Mor Barak (2014) apresenta alguns resultados de validade e confiabilidade de estudos 

anteriores que utilizaram a escala MBIE. Entre os estudos, observa-se elevado alfa de 

Cronbach; por exemplo, Barak e Levin (2002) reportaram 0,88; Hobman, Bordia e Gallois 

(2003), 0,89 e 0,90; Flinder, Wind e Mor Barak (2007), 0,81; Cho e Mor Barak (2008), 0,83; 

Acquavita et al. (2009), 0,91; e Brimhall, Lizano e Mor Barak (2014), 0,82. 

 

Comentários e discussão 

A fundamentação teórica utilizada por Mor Barak (2014) na explicação do fenômeno 

inclusão aborda aspectos da interação social dentro de grupos, que se refletem na autoestima, 

na aceitação ou rejeição de indivíduos. Porém, a identificação da dimensão e subdimensões se 

restringe aos processos críticos informais e formais no ambiente organizacional. Aspectos da 

necessidade humana de distinção, como contribuir com o talento individual ou usar a própria 

voz, não estão presentes na construção da escala de Mor Barak. 

A escala proposta por Mor Barak (2014) é subdividida em cinco “níveis de sistemas 

organizacionais” e três dimensões. Ao analisar os itens da escala relativos aos cinco níveis de 

sistemas organizacionais verifica-se, no nível denominado social, que os parceiros de trabalho 

realizam ações no âmbito social. Ou seja, deveria ser considerado o nível “parceiros de 

trabalho” ao invés de social. Neste sentido, e congruente com a proposta feita anteriormente 

neste trabalho, entende-se que os cinco níveis de sistemas organizacionais se referem a cinco 

Ortus; organização, grupo, supervisor, alta gerência e pares. Estes promovem ações no 

sentido de incluir o indivíduo nos diferentes processos organizacionais. 

A proposta conceitual de Mor Barak (2014) apresenta duas dimensões - processos 

formais e processos informais -, sendo a primeira com as subdimensões, acesso a informações 

e canais de tomada de decisão; e a dimensão ‘processos informais’ possui apenas a 

subdimensão encontros formais no almoço ou happy-hour. Por sua vez, a escala consiste em 

três dimensões: processo de tomada de decisão, rede de informações e nível de 

participação/envolvimento. Com o objetivo de identificar se as três dimensões da escala são 

congruentes com as duas dimensões apresentadas na análise do conceito, observou-se a 

redação dos itens e apresenta-se a relação no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Relação entre as dimensões do conceito e da escala 
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 Conceito Escala 
D

im
en

sõ
es

 

Processos formais Canais de tomada de decisão Processo de tomada de decisão 

Acesso a informações Rede de informações 

Processos informais Encontros informais (presente no nível social/informal) 

  Nível de participação/envolvimento 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na análise dos itens da escala verificou-se, conforme o Quadro 5, relação entre as 

dimensões ‘canais de tomada de decisão’ e ‘processo de tomada de decisão’, bem como 

‘acesso a informações’ e ‘rede de informações’. Porém, a dimensão ‘encontros informais’ 

presente no conceito está refletida nos itens do chamado nível de sistema social informal da 

escala. A dimensão ‘nível de participação/envolvimento’ da escala de Mor Barak não se 

encontra presente na proposta conceitual. 

A análise da proposta conceitual dos trabalhos de Mor Barak proporciona a reflexão 

sobre a importância de especificar os Ortus e diferenciá-los do nível de análise. Outro aspecto 

relevante é a congruência entre a proposta conceitual e a escala de mensuração.  

  

2.3.2 Inclusão nos estudos de Bernardo Ferdman  

A análise do desenvolvimento do constructo inclusão, proposto por Bernardo 

Ferdman, foi realizado com base nos principais trabalhos publicados pelo autor, a saber: 

Inclusive behavior and the experience of inclusion, de 2009, apresentado na reunião anual da 

Academy of Management; o livro Diversity at Work: The Practice of Inclusion, editado por 

ele em 2014, com foco no primeiro capítulo The practice of inclusion in diverse 

organizations: Toward a systematic and inclusivefFramework, de sua autoria. 

Os trabalhos deste autor apresentam uma importante característica, que reflete a sua 

trajetória profissional e é mencionada em diversos trechos do seu trabalho: o lado prático da 

inclusão. O desenvolvimento do constructo inclusão está assentado em sua vasta experiência 

como consultor e professor. Neste sentido, existe uma enorme contribuição quanto aos 

aspectos práticos e visões do cotidiano do ambiente organizacional. Por sua vez, a visão 

prática resultou em lacunas no embasamento teórico das propostas do autor. Neste contexto, 

as contribuições de Ferdman se somaram às discussões e contribuições de Mor Barak 

apresentadas na seção anterior. 

O livro Diversity at Work: The Practice of Inclusion, editado por Bernardo M. 

Ferdman, está organizado em cinco partes. Na primeira parte é apresentado o conceito de 
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inclusão e a conexão com a diversidade. Na segunda, o foco é na explicação de como o 

indivíduo pode se incluir, a comunicação para criar significado compartilhado, competência 

cultural e a liderança inclusiva. Na terceira parte são apresentados diferentes modelos de 

inclusão, na perspectiva organizacional e da sociedade. Por exemplo, o modelo de cultura 

organizacional inclusiva de Winters, o clima inclusivo por Nishii, e estratégias corporativas 

de inclusão de Mor Barak e Daya, entre outros modelos. Na quarta parte são abordados 

exemplos práticos de inclusão. A quinta parte contém a conclusão, com reflexões sobre as 

práticas de inclusão. 

A exemplo da seção anterior, analisamos a proposta conceitual apresentada por 

Ferdman, no primeiro capítulo do livro e nos artigos publicados, o Ortus, o nível de análise e 

a escala. Nos diversos trabalhos deste autor, inclusive no livro, ele não demonstra a 

fundamentação teórica do fenômeno inclusão, apenas cita algumas referências anteriores. 

Deste modo, não foi realizada análise destes dois aspectos da construção teórica de Ferdman. 

 

Conceito 

Para Ferdman (2014), a inclusão está relacionada com a maneira com que a 

organização, os grupos, os líderes, e os colegas de trabalho permitem a uma pessoa participar, 

contribuir, ter voz e se sentir conectada e pertencer à coletividade, sem perder a 

individualidade ou deixar de lado suas identidades e aspectos pessoais. Ou seja, “inclusão 

envolve reconhecimento, apreciação, e alavanca a diversidade, de modo a permitir a membros 

de diferentes identidades trabalharem produtivamente juntos sem ocultar as diferenças” 

(FERDMAN, 2014 p. 17).  

Ferdman não apresenta uma proposta conceitual, afirmando que “não é necessário ou 

mesmo produtivo chegar a uma única definição de inclusão” (FERDMAN, 2014, p.49), 

apesar de acreditar que, para avançar cientificamente no entendimento do fenômeno, é 

necessário especificar de forma clara a abordagem e níveis estudados, bem como a 

operacionalização.  

No artigo publicado na reunião anual da Academy of Management, em 2009, Ferdman 

e colaboradores identificaram alguns temas em comum nas definições conceituais de 

diferentes autores. Sua principal contribuição foi a proposta de duas dimensões: a experiência 

de inclusão e o comportamento inclusivo. Nesse sentido, os autores conceituaram a 

experiência de inclusão como: 
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“a percepção individual da extensão em que eles (empregados) se sentem seguros, 

confiáveis, aceitos, respeitados, suportados, valorizados, completos, engajados e 

autênticos no seu ambiente de trabalho, como indivíduos e membros de um grupo 

particular de identidade” (FERDMAN et al., 2009, p.6). 

 

O comportamento inclusivo foi conceituado como as “ações ou práticas de indivíduos, 

bem como de outros membros do grupo de trabalho, que são diferentes, mas que se acredita 

que sejam suscetíveis de levar à experiência de inclusão” (FERDMAN et al., 2009, p. 7). 

Nesta perspectiva, o comportamento inclusivo é visto como um antecedente da 

experiência de inclusão. Em Ferdman et al. (2009) e Ferdman (2014), os autores explicam que 

os indivíduos, grupos, organizações, ou mesmo a sociedade adotam políticas e ações que 

fomentam a inclusão, porém, estas ações só serão consideradas comportamentos inclusivos 

quando causarem no indivíduo um sentimento de inclusão ou a experiência de inclusão. A 

Figura 3 representa o modelo adotado na pesquisa realizada por Ferdman et al. (2009), na qual 

o comportamento de inclusão é o antecedente da experiência, e as características pessoais e os 

fatores organizacionais e do grupo são considerados variáveis moderadoras. 

 

Figura 3 – Processo dinâmico e sistêmico da inclusão 
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Fonte: Ferdman et al. (2009, p. 39). 

 

Dimensões e elementos 

As duas dimensões apresentadas por Ferdman et al. (2009) são a experiência de 

inclusão e o comportamento inclusivo, compostas pelos seguintes elementos: 

 

Experiência de inclusão  

 Envolvimento/engajamento 

 Influência na tomada de decisão 

 Sentindo-se valorizado 

 Autenticidade 

 Reconhecimento, atendimento e valorização da diversidade 

 

Comportamentos inclusivos 

 Criando segurança 

 Reconhecendo os outros 

 Lidando com conflitos e diferenças 

 Habilidade e disposição para aprender 

 Ter voz 

 Representação 

  

Ortus e Nível de análise 

Ferdman (2014) apresenta a inclusão como um constructo que pode ser 

“conceitualizado, acessado e praticado” em vários níveis. Ao detalhar a inclusão nos 

diferentes níveis, Ferdman (2014) afirma que o comportamento está presente em todos os 

níveis - individual, grupo, líderes, organização e sociedade -, enquanto a experiência é 

individual, ou a agregação de experiências individuais forma a experiência de um grupo. 

Neste sentido, observa-se em seu trabalho que os Ortus são o indivíduo, o líder, o grupo, a 

organização e a sociedade, que têm comportamentos inclusivos para com os indivíduos. 

Ferdman (2014) apresenta três possíveis níveis de análise, o individual, o grupal ou da 

organização. A inclusão é experienciada pelo indivíduo, o que permite a sua mensuração, 

caracterizando o primeiro nível da inclusão. O autor “considera a experiência de inclusão 

coletiva no grupo em termos de agregação de experiências individuais” (p.33), caracterizando 

o nível de análise grupal. No nível da organização, a inclusão é obtida pelo conjunto de 
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valores, normas, estruturas e sistemas, no qual os indivíduos interpretam suas experiências, 

definindo a cultura inclusiva. 

 

Escala 

A escala proposta por Ferdman et al. (2009) possui 24 itens referentes à experiência de 

inclusão e 33 itens referentes ao comportamento de inclusão, subdividido em comportamento 

do indivíduo, comportamento do grupo e comportamento da organização.  

No mesmo estudo, Ferdman et al. (2009) apresentaram o coeficiente de confiabilidade 

e conduziram uma análise fatorial. Os Alfas de Cronbach foram elevados para a experiência 

de inclusão (= 0,95), comportamento inclusivo do indivíduo (=0,85), e comportamento 

inclusivo do grupo (=0,92). Porém foi baixo para políticas organizacionais inclusivas 

(=0,57). 

 

Experiência de Inclusão 

1. Eu gosto de fazer parte do meu grupo de trabalho; 

2. Eu posso ser eu mesmo no meu grupo de trabalho; 

3. Eu sou inteiramente respeitado pelos membros do meu grupo de trabalho; 

4. No meu trabalho, eu sou tratado da maneira que eu quero ser tratado; 

5. Quando eu interajo com os membros do meu grupo, eu posso ser genuíno e 

autentico; 

6. Eu acredito que as pessoas no trabalho se preocupam com meus sentimentos e 

bem-estar; 

7. Minhas contribuições são altamente valorizadas pelo meu grupo de trabalho; 

8. Eu posso colaborar como os outros no meu grupo de trabalho; 

9. Eu me sinto excluído no meu grupo de trabalho; 

10. Eu me sinto seguro para expressar a minha individualidade no trabalho; 

11. Os demais membros do meu grupo de trabalho confiam em mim; 

12. Eu me preocupo com meu grupo de trabalho; 

13. Eu me sinto atualizado com o que ocorre dentro do meu grupo de trabalho; 

14. No trabalho, eu sinto orgulho das minhas identidades; 

15. Meu grupo de trabalho está comprometido em trabalhar através de desacordos e 

situações difíceis; 
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16. Para fazer um bom trabalho, eu posso contar com os outros membros do meu 

grupo de trabalho; 

17. Minha identidade é reconhecida, utilizada e apreciada pelos meus colegas de 

trabalho; 

18. Minhas ideias influenciam as decisões do meu grupo de trabalho; 

19. No meu grupo de trabalho eu me sinto incompreendido; 

20. Eu acredito que recebo tratamento justo no meu trabalho, sem discriminação 

baseada em religião, raça, orientação sexual, cultura, nacionalidade, idade e outras 

identidades; 

21. No meu trabalho, eu posso expressar minha religião e crenças e/ou práticas 

espirituais sem medo de ser hostilizado e ridicularizado; 

22. Eu quero que meu grupo de trabalho tenha bons resultados; 

23. Meu grupo de trabalho sabe como me sinto, mesmo sem eu ter dito explicitamente; 

24. No trabalho, pessoas tendem a me ver em termos estereotipados relacionados ao 

meu grupo de identidade. 

 

 

Comportamento de autoinclusão  

1. Eu falo abertamente sobre tópicos relacionados ao meu grupo de trabalho; 

2. Eu me envolvo quando importantes decisões são tomadas; 

3. No meu grupo de trabalho, eu resolvo conflitos quando eles aparecem; 

4. Eu sou direto e explícito sobre minhas vontades, sentimentos e necessidades 

dentro do meu grupo de trabalho; 

5. Eu pergunto sobre feedback para os meus colegas de trabalho; 

6. No meu grupo de trabalho, eu trabalho proativamente e prontamente compartilho 

informações e recursos; 

7. Eu parabenizo meus colegas quando eles fazem um bom trabalho; 

8. Eu ativamente e sinceramente mostro interesse em meus colegas de trabalho 

9. Eu falo com meu superior sobre temas que são importantes para mim; 

10. Eu me apresento a pessoas que não conheço; 

11. Eu permaneço em silêncio quando discordo do meu grupo de trabalho; 

12. Eu procuro oportunidades para trabalhar com outras pessoas que são diferentes 

de mim em relação a idade, gênero, raça e orientação sexual. 
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Comportamento do grupo  

1. Membros do meu grupo trabalham juntos para desenvolver as ideias de cada um; 

2. Meu grupo de trabalho encoraja a participação; 

3. Membros do meu grupo de trabalho disponibilizam tempo para participar e discutir 

durante e depois das reuniões; 

4. Membros do meu grupo de trabalho falam ativamente sobre alternativas de 

soluções; 

5. Membros do meu grupo de trabalho me dão todas as informações de que preciso 

para realizar o meu trabalho; 

6. Membros do meu grupo de trabalho encorajam uns aos outros para fazer um bom 

trabalho; 

7. Membros do meu grupo de trabalho agradecem uns aos outros; 

8. Membros do meu grupo de trabalho reconhecem e aceitam as diferenças entre 

aprendizagem e hábitos de trabalho; 

9. No meu grupo de trabalho nós conversamos abertamente sobre como o trabalho 

deve ser feito e não apenas o que deve ser feito; 

10. Membros do meu grupo de trabalho se ajudam quando alguém tem dificuldades; 

11. Meu grupo de trabalho pergunta sobre a opinião de cada membro antes de tomar 

decisões; 

12. Meu grupo de trabalho é flexível comigo quando preciso resolver problemas 

pessoais; 

13. Membros do meu grupo de trabalho me cumprimentam quando me encontram; 

14. Pessoas no meu grupo de trabalho ridicularizam os outros;  

15. Membros do meu grupo de trabalho me enviam feedback pessoalmente ou por e-

mail; 

16. Meu grupo de trabalho usa regras compartilhadas que garantem um espaço seguro 

para lidar com sentimentos, necessidade e diferenças; 

17. Membros do meu grupo de trabalho são flexíveis em relação a horário quanto aos 

meus compromissos religiosos; 

 

Comportamento da organização 
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1. Meu superior reforça as políticas e procedimentos organizacionais em relação à 

discriminação e diversidade; 

2. Minha organização promove workshops e treinamentos para auxiliar 

empregados a aprender como lidar com conflitos e diferenças; 

3. Minha organização emprega diferentes tipos de pessoas em todos os níveis; 

4. Quando minha organização organiza eventos sociais, os empregados são 

encorajados a levar seus parceiros e familiares; 

 

Comentários e discussão 

Cabe ressaltar que o autor busca apresentar uma “perspectiva prática”, como citado em 

diversos trechos do capítulo e dos artigos. Este modo de enxergar e apresentar os conceitos de 

inclusão, sob a perspectiva prática, contribuiu com alguns elementos que não haviam sido 

abordados anteriormente, como a experiência de inclusão e o comportamento do indivíduo de 

se autoincluir. Na literatura de inclusão, existe a predominância de atribuir ao grupo a 

responsabilidade de incluir o indivíduo, contudo Ferdman et al. (2009) e Ferdman (2014) 

adicionam a capacidade do indivíduo de se incluir por meio de ações, como buscar a opinião 

dos outros e ser curioso. 

Por outro lado, a perspectiva prática possui uma deficiência quanto ao rigor científico 

da conceituação e apresentação de um conceito formal, que a diferencia de outros constructos 

relacionados. Ferdman (2014) define inclusão por meio de uma lista de itens que compõem o 

conceito, sem especificar a sua definição. Esta forma de apresentar o conceito, segundo 

Mackenzie (2003), é uma das características da “pseudodefinição”. 

 

2.3.3 Inclusão segundo Lynn M. Shore  

Um dos ensaios teóricos pioneiros e mais citados na literatura de inclusão é o de Shore 

et al. (2011), que apresenta as bases teóricas e um modelo sobre inclusão. 

 

Fundamentação teórica 

O modelo de inclusão apresentado por Shore e colaboradores (2011) foi baseado na 

teoria da distinção ótima (ODT) de Brewer, brevemente detalhada a seguir. 

Brewer (1991) apresenta a proposta da teoria da distinção ótima (ODT) representada 

na Figura 4. O argumento central da ODT é a existência de um ponto de equilíbrio, distinção 

ótima, entre duas necessidades básicas humanas, diferenciação e similaridade. A busca pelo 
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equilíbrio ocorre por meio da percepção de inclusão do indivíduo, representado pelo eixo da 

abscissa. Ao observar as extremidades do eixo inclusão, verifica-se que um indivíduo com 

alto nível de inclusão apresenta baixa necessidade de assimilação, porém uma elevada 

necessidade de diferenciação. Segundo Brewer (1991), os indivíduos buscam balancear as 

duas necessidades através do nível de inclusão no grupo a que pertencem. Ou seja, ao se 

perceber muito distinto do grupo, o indivíduo buscará aumentar a sua inclusão, para se sentir 

membro do grupo. Em contraposição, ao se sentir muito similar ao grupo haverá uma 

motivação para se diferenciar, afirmando a identidade individual (BREWER, 1991). Nesse 

sentido, os indivíduos evitam ser tão inclusivos a ponto de perder sua identidade, do mesmo 

modo que evitam ser diferentes, pois não serão aceitos pelos grupos. Esta tensão entre as duas 

necessidades humanas, faz com que os indivíduos busquem o equilíbrio, denominado 

distinção ótima. 

 

Figura 4 – Modelo da distinção ótima 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Brewer (1991). 

 

Baseada na ODT, Shore et al. (2011) propuseram a utilização das duas dimensões, 

pertencimento e distinção, conjuntamente, na conceituação de inclusão. Conforme apontam os 

autores, nos estudos anteriores os conceitos de inclusão somente abordavam uma das 

dimensões. 

Na Figura 5 está reproduzida a estrutura de inclusão proposta por Shore et al. (2011), 

na qual as dimensões singularidade e pertencimento estão juntas para criar o sentimento de 

inclusão.  

 

Figura 5 – Estrutura de Inclusão 
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Fonte: Shore et al. (2011, p. 1266). 

 

Conceito 

Os autores definem “inclusão como o grau no qual um empregado percebe que ele/ela 

é um membro estimado do grupo de trabalho, por meio da experiência de tratamento que 

satisfaça suas necessidades de pertencimento e singularidade” (SHORE et al., 2011, p. 1265). 

Como proposto na teoria da distinção ótima de Brewer, Shore et al. (2011) ressaltam a 

importância de balancear as duas necessidades para aumentar a percepção de inclusão. 

Os autores. (p.1271) adicionam que inclusão “é a noção de que indivíduos querem 

sentir uma sensação de pertencimento, bem como sentir-se valorizados por seus atributos 

únicos”. 

 

Dimensões e elementos 

O artigo de Shore et al. (2011) é um ensaio teórico no qual os autores propuseram as 

dimensões da inclusão - pertencimento e singularidade - provenientes da ODT. Neste artigo 

não foram especificados os elementos das dimensões propostas. Porém, ao realizar análise dos 

conceitos existentes na literatura, os autores identificaram alguns termos que se referem ao 

conceito de pertencimento e singularidade. Definições como “aceito”, “insider” e “senso de 

pertencimento” foram relacionadas a pertencimento, e “valorizando contribuições de todos os 

empregados”, “contribuir integralmente”, “talentos individuais” e “ter suas vozes ouvidas e 

apreciadas” foram atribuídas à singularidade. 

 

Ortus e nível de análise 
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Ortus, na concepção de Shore e colaboradores, são: o grupo de trabalho que “promove 

a percepção de inclusão do empregado” (p.1271), os colegas de trabalho, “ao respeitarem e 

valorizarem o indivíduo”, e os líderes que “criam pertencimento entre os seguidores pela 

unificação em torno de objetivos e valores” (SHORE et al., 2011, p. 1273). 

Ao afirmarem que a inclusão é a percepção individual do empregado de se sentir um 

membro estimado do grupo de trabalho, os autores demonstram que a inclusão ocorre no nível 

individual.  

 

Escala 

O artigo de Shore e colaboradores (2011) é um ensaio teórico que avança na discussão 

do constructo ‘inclusão’ e sugere pesquisas empíricas futuras. Neste artigo não foi 

apresentada proposta de escala de mensuração de inclusão. 

 

Comentários e discussão 

Na análise bibliométrica realizada por Queiroz e Hanashiro (2016), verificou-se que o 

artigo de Shore et al. (2011) é um dos mais citados na literatura de inclusão, confirmando a 

sua importante contribuição. A fundamentação teórica utilizada por Shore et al. (2011), a 

partir da teoria da distinção ótima, mostrou-se relevante ao entendimento de inclusão e serviu 

como base para outras pesquisas e desenvolvimentos teóricos. Entretanto, a noção de inclusão 

na teoria da distinção ótima difere da proposta de inclusão de Shore et al. 

Brewer (1991) postula que o indivíduo busca o equilíbrio entre as necessidades de 

pertencimento e singularidade, e a inclusão é associada à similaridade com os outros e à 

validação pelo grupo. Neste sentido, quando há uma alta inclusão, ou elevada similaridade aos 

demais membros do grupo, aumenta a necessidade individual de se diferenciar. Desse modo, 

o ponto ideal, distinção ótima, ocorre no nível intermediário de inclusão ou similaridade, 

como exibido na Figura 4. Por sua vez, Shore et al. (2011) baseiam-se nas duas necessidades 

da ODT, pertencimento e singularidade, para definir o constructo inclusão. Porém, na sua 

concepção, a inclusão existe quando se tem alto pertencimento e alta singularidade (Figura 5), 

divergindo da ODT. Contudo, segundo Brewer (1991), o indivíduo busca o equilíbrio entre 

singularidade e pertencimento, pois o nível máximo de uma dimensão implica o mínimo da 

outra.  
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2.3.4 Inclusão segundo Wiebren S. Jansen 

 

Fundamentação teórica 

A partir da proposta conceitual de Shore et al. (2011), que postula que a inclusão é 

formada pelas dimensões pertencimento e distinção, de acordo com a teoria da distinção 

ótima de Brewer, Jansen et al. (2014) complementam utilizando a teoria da autodeterminação 

(SDT). O ponto em comum entre ambas as teorias é o pressuposto de que os seres humanos 

possuem necessidades humanas no contexto social. Na ODT são apresentadas as necessidades 

de pertencimento e distinção, enquanto na SDT as seguintes necessidades são consideradas, 

relação (relatedness), autonomia (autonomy) e experiência de competência (experience of 

competence). 

Baseados nas duas teorias, ODT e SDT, os autores apresentaram uma proposta 

conceitual de inclusão contendo duas dimensões, pertencimento e autenticidade. Segundo 

Jansen et al. (2014, p. 371), a autonomia presente na SDT “foi também denominada 

autenticidade”, termo utilizado no conceito de inclusão. A substituição da dimensão distinção, 

proveniente da ODT, pela autenticidade está fundamentada no argumento de que a distinção 

permite aos membros do grupo serem apenas diferentes, enquanto a autenticidade permite 

serem também iguais. A percepção de autenticidade foi conceituada como “a extensão em que 

o membro de um grupo percebe que a ele ou ela é permitido, e até encorajado pelo grupo, a 

permanecer verdadeiro consigo mesmo (JANSEN et al. 2014, p. 372). 

Segundo Jansen et al. (2014), a dimensão ‘pertencimento’ é equivalente à necessidade 

de se relacionar (relatedness), a qual envolve o desejo de se sentir conectado aos outros. A 

necessidade ‘experiência de competência’ é excluída do modelo de inclusão pois, segundo os 

autores, “não está relacionada diretamente com a retenção da individualidade dentro do 

grupo” (p. 371). 

Na SDT, a autonomia ou autenticidade possui duas dimensões, uma relacionada a 

tarefas “O que me é permitido fazer?” e outra relacionada à identidade “Me é permitido ser 

eu?”. Porém, os autores utilizaram as dimensões ‘espaço para autenticidade’ e ‘valor em 

autenticidade’ como dimensões de autenticidade. O espaço para autenticidade captura a 

extensão em que o grupo permite aos membros sentirem e agirem de acordo com seu 

verdadeiro eu, e o valor em autenticidade refere-se ao grau em que o grupo encoraja 

ativamente os membros a serem eles mesmos dentro do grupo. 
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Desse modo, baseado nas teorias ODT e SDT, com algumas alterações, o conceito de 

inclusão foi composto pelas dimensões ‘pertencimento’ e ‘autenticidade’, conforme a Figura 

6.  

 

Figura 6 - Esquema Conceitual de Jansen et al. (2014) 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Conceito 

Após a discussão teórica, os autores fizeram a seguinte proposta conceitual de inclusão: “o 

grau em que um indivíduo percebe que o grupo o provê com um senso de pertencimento e 

autenticidade” (JANSEN et al., 2014, p. 373). 

 

Dimensões e elementos 

 

Como apresentado anteriormente, as dimensões e elementos presentes no conceito de 

inclusão de Jansen et al. (2014) são: 

 

Pertencimento 
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Associação no grupo 

 Afeto de grupo 

 

Autenticidade 

 Espaço para autenticidade 

 Valor em autenticidade 

 

 

Ortus e nível de análise 

Na proposta conceitual desenvolvida por Jansen e colaboradores, o Ortus é o grupo, 

pois o grupo inclui o indivíduo, é ele quem proporciona a satisfação de pertencimento e 

autenticidade aos indivíduos, e não o indivíduo que se conecta ao grupo. 

A escala de percepção de inclusão proposta pelos autores reflete as duas dimensões, 

pertencimento e autenticidade, apresentadas na conceituação. A mensuração é feita no nível 

individual, com questões sobre a percepção do indivíduo de ser incluído no grupo. 

 

Escala  

Pertencimento 

     Associação no grupo 

1.1 Este grupo me dá o sentimento de que eu pertenço; 

1.2 Este grupo me dá o sentimento de que sou parte deste grupo; 

1.3 Este grupo me dá o sentimento de que sirvo para ele; 

1.4 Este grupo me trata como um membro. 

     Afeição 

1.5 Este grupo gosta de mim; 

1.6 Este grupo me aprecia;  

1.7 Este grupo está satisfeito comigo; 

1.8 Este grupo se preocupa comigo. 

Autenticidade 

     Espaço para autenticidade 

1.9        Este grupo me permite ser autêntico; 

1.10 Esse grupo me permite ser quem eu sou; 
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1.11 Este grupo me permite expressar o meu eu autêntico;  

1.12 Este grupo permite que eu me apresente como eu sou. 

     Valor na autenticidade 

1.13 Este grupo me incentiva a ser autêntico;  

1.14 Este grupo me incentiva a ser quem eu sou; 

1.15 Este grupo me incentiva a expressar a minha autenticidade; 

1.16 Esse grupo me encoraja a me apresentar como sou. 

 

Validação da escala 

O desenvolvimento da escala e a validação foram realizados por Jansen et al. (2014), 

por meio de cinco etapas: geração dos itens; análise fatorial exploratória; análise fatorial 

confirmatória; validade monológica e validade preditiva. 

Os resultados, em duas amostras, mostraram elevada confiabilidade da escala 

proposta, com um alfa de Cronbach para a escala total de = 0,96 e 0,97, bem como para os 

componentes ‘pertencimento’ (= 0,93 e 0,94); e ‘autenticidade’ (= 0,95).  

 

Comentários e discussão 

O ponto central da proposta de Jansen é a substituição da dimensão singularidade por 

autenticidade, justificando que a autenticidade implica que a membros do grupo é permitido 

serem similares aos demais. Porém, a dimensão pertencimento está associada à similaridade 

dos membros do grupo em relação aos demais. Portanto, quando existe o equilíbrio entre 

pertencimento e singularidade, os membros dos grupos se sentem similares e ao mesmo 

tempo singulares. Neste sentido, a substituição da singularidade pela autenticidade implicaria 

a exclusão do pertencimento, já embutido na autenticidade. 

Outro aspecto que precisaria de maior detalhamento por parte dos autores é a 

afirmação de que a autonomia da teoria SDT pode ser chamada de autenticidade. Pois, 

segundo Lopes, Calapez e Lopes (2015, p.4), a autonomia é a “extensão em que trabalhadores 

são capazes de exercer controle e influência sobre suas atividades imediatas”. Em 

contrapartida, a autenticidade é definida por Ferdman et al. (2009) como sendo a habilidade 

de ser você mesmo integralmente no trabalho, possuindo a liberdade para se expressar e 

“pensar fora da caixa”. Observa-se que a autonomia está relacionada com o controle e a 

autenticidade voltada ao “eu” poder ser do jeito que sou. A diferença pode ser exemplificada 

da seguinte maneira: o empregado possui liberdade para executar as atividades (autonomia), 
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mas não da sua maneira (falta de autenticidade), e deverá agir conforme as normas e segundo 

o que é esperado dele. 

2.4 Inclusão versus participação e envolvimento  

Um dos fatores para se ter uma boa definição conceitual é a diferenciação clara do 

conceito em desenvolvimento de outros relacionados (PODSAKOFF; MACKENZIE; 

PODSAKOFF, 2016). A distinção é importante para diminuir a proliferação de conceitos e 

identificar os atributos do conceito focal (MACKENZIE, 2003). 

Um dos constructos presente na literatura gerencial, que pode parecer similar à 

inclusão e que talvez seja necessário para identificar as propriedades que os diferenciam é a 

participação e envolvimento dos empregados (EIP- Employee involvement and participation). 

Segundo Wilkinson, Townsend e Burgess (2013), a EIP foi utilizada para descrever diversas 

práticas organizacionais como participação, envolvimento, voz do empregado, 

empoderamento, engajamento e democracia industrial, tornando difícil garantir que se trata do 

mesmo fenômeno.  

As pesquisas e conceituações da EIP definem e delineiam os fenômenos por meio da 

identificação dos diferentes tipos de participação e envolvimento nas organizações. Segundo 

Wilkinson et al. (2010), a participação pode ser diferenciada em: comunicação direta, solução 

de problemas, participação representativa e participação financeira. Na mesma direção, 

Marchington (2015) observa que a participação compreende a representatividade no sistema 

formal, ou seja, reuniões formais entre os superiores e os subordinados, e adiciona as 

interações formais. Amah e Ahiauzu (2013, p. 662) mostram que o envolvimento do 

empregado se refere ao nível de participação dos membros de uma organização no processo 

de tomada de decisão, e também pode ser chamado de “gerenciamento participativo e se 

refere ao grau em que os empregados compartilham informações, conhecimento, recompensas 

e poder”. Ao realizar meta-análise das pesquisas sobre participação e desempenho, Wagner III 

e Lepine (1999) identificaram seis tipos de participação: decisões do grupo, consultiva, curta 

participação em tomadas de decisão, informal, representativa por meio de conselhos eleitos, e 

empregado proprietário. Em estudo mais recente, Wilkinson et al. (2013) apresentaram as 

formas e níveis da EIP, denominados arquitetura da EIP (Quadro 6). 
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Quadro 6 – Arquitetura Envolvimento Participação dos empregados (EIP) 

Nível da EIP Forma da EIP Exemplo da EIP Escopo dos itens  

Individual Informal Conversas “fora das gravações”  

E-mails 

Carga de trabalho 

Lista de pessoas 

Temas pessoais 

Unidade de 

trabalho 

a) Direta e formal (por 

meio dos gerentes) 

Reuniões de departamentos Temas específicos do 

departamento 

Comunicação em cascata 

 b) Direta e formal (por 

meio dos times/grupos) 

Trabalho em time 

Participação na tarefa 

Temas operacionais 

Organização Direta e formal Comitês intradepartamentos 

Pesquisas com empregados 

Segurança e saúde 

Interação com clientes 

Satisfação dos empregados 

Lucro/Eficiência 

Estratégia 

Temas operacionais 

 Indireto e formal (por meio 

dos sindicatos) 

Negociações  Salário 

Condições 

Negociações 

Fonte: Wilkinson; Townsend; Burgess (2013, p.587). 

 

Apesar do conceito inclusão e de EIP possuírem alguns elementos em comum, existem 

relevantes diferenças que os tornam construtos distintos. Por exemplo, a EIP considera a 

participação indireta dos empregados por meio dos comitês eleitos, como sindicatos, CIPA ou 

através da pesquisa de clima organizacional. Por sua vez, a inclusão não contempla uma 

participação indireta. Na dimensão de pertencimento, o empregado busca um relacionamento 

forte e estável com os demais membros do grupo (SHORE et al., 2011), no qual seleciona e 

compartilha identidades sociais dentro do grupo com o objetivo de ser aceito e similar aos 

outros (BREWER, 1991). Outra diferença entre inclusão e EIP é a dimensão singularidade da 

inclusão. Apesar de a EIP considerar a participação na tomada de decisão, reuniões de 

departamento e trabalhos em grupo, o empregado se sentirá incluído se houver a oportunidade 

de expressar sua singularidade, o seu ponto de vista, a sua voz, e realizar contribuição única e 

significante (PLESS e MAAK, 2004). 
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2.5 A teoria das facetas  

Teoria das facetas é uma abordagem metateórica que auxilia o pesquisador com 

questões complexas como as presentes nas pesquisas comportamentais (BILSKY, 2003). 

Ontologicamente baseada na mereologia - estudo formal das relações entre partes e todo - 

(HACKETT, 2014), a Teoria das facetas compreende uma forma estruturada para análise do 

conteúdo, delineamento da pesquisa, definição de hipóteses, elaboração de questionários e 

análise dos dados (SHYE; ELIZUR; HOFFMAN, 1994). Nesta seção são apresentados os 

principais conceitos e definições da teoria das facetas, que servirão como base para a 

estruturação da pesquisa sobre inclusão. 

 

2.5.1 Importância da Teoria das Facetas 

O delineamento de facetas (Facet Design) mostra-se uma ferramenta importante na 

elaboração de um quadro conceitual de um domínio de conteúdo (BERGLING, 1999). Nas 

diferentes áreas das ciências sociais, o delineamento de facetas tem sido importante, 

especialmente, quando focado na construção de escala e desenvolvimento de instrumentos. 

Pode-se citar o estudo dos valores (SCHWARTZ; BILSKY, 1990); inteligência (GUTTMAN; 

LEVY, 1991); investigação de crime (CANTER, 1983); criatividade de estudantes (BECKER 

et al., 2001); comprometimento (CARMELI; ELIZUR; YANIV, 2007), satisfação na vida 

(COHEN, 2000), qualidade de vida (SHYE, 2010); desenvolvimento de modelos de 

marketing (HORNIK, 1974). No Brasil, o principal centro de pesquisa encontra-se no 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob a 

coordenação do professor Antonio Roazzi. As pesquisas realizadas pela UFPE em parceria 

com pesquisadores de outras universidades brasileiras e estrangeiras abrangem as áreas de 

educação (ARAÚJO et al., 2002; BECKER et al., 2001), psicología infantil (ROSÁRIO; 

CANDEIAS; ROAZZI, 2015), valores (ARAÚJO et al., 2015), dignidade organizacional 

(TEIXEIRA, 2016) e criminologia (SOUZA et al., 2015b).    

As abordagens tradicionais mostram-se limitadas para a compreensão de fenômenos 

complexos, pois, segundo Shye, Elizur e Hoffman (1994), esta abordagem utiliza as variáveis 

como entidades discretas e sempre com declaração do tipo “a afeta b”. Na teoria das facetas a 

relação é do tipo rede, as facetas e seus elementos são definidos a priori, e estão próximas 

umas às outras, formando o domínio da investigação.  
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2.5.2 Principais componentes da teoria das facetas 

 

2.5.2.1 O que são facetas e elementos 

O componente principal da teoria apresentada por Guttman é a faceta. Porém, o que é 

uma faceta? Segundo Bilsky (2003), faceta corresponde à classificação de objetos e 

observações empíricas (variáveis) em categorias exclusivas e abrangentes, com relação a um 

aspecto temático distinto estudado pelo pesquisador. Na mesma direção, Hackett (2014) 

acrescenta que é o conjunto de variáveis que permite explicar a maior parte da variação de um 

domínio, observado em estudo pelo pesquisador ou por pesquisadores anteriores. Portanto, 

cada faceta representa um componente do domínio e o conjunto de facetas caracteriza o 

universo temático em estudo (BERGLING, 1999; BILSKY, 2003). Cada faceta possui um 

conjunto de elementos, e estes representam categorias distintas e exclusivas nas quais 

descrevem todas as variações dentro de uma faceta (CANTER, 1985).  

A teoria das facetas, segundo Shye (1998), foi originalmente desenvolvida a partir de 

observações empíricas refletindo os três tipos de facetas existentes. A observação feita pelo 

respondente P em relação a um conjunto de questões C resulta num conjunto de respostas que 

variam numa amplitude R. Neste sentido se apresentam os três tipos de facetas: 

 P – Refere-se à população dos sujeitos;  

 C - Conteúdo das variáveis (domain of concern). As facetas de conteúdo 

contêm o conjunto de informações sobre o conceito alvo (GUTTMAN, 1971).  

 R – Amplitude. Faceta amplitude é o conjunto de respostas categorizadas que 

classificam respondentes (HORNIK; COHEN; AMAR, 2007; SHYE; ELIZUR; HOFFMAN, 

1994).  

 

2.5.3  Structuple 

A combinação de elementos das facetas de um determinado domínio constitui um 

structuple (BILSKY, 2003). Na elaboração dos itens de um questionário, cada questão pode 

ser representada por um structuple (CLARK; PAYNE, 2006), que possui a função de 

estruturar o domínio da investigação (HORNIK; COHEN; AMAR, 2007). 

Para melhor compreender os diferentes componentes da teoria das facetas, utilizou-se 

a imagem de um cubo mágico (Figura 7), na qual se identifica o domínio da investigação no 

plano cartesiano, composto pelas facetas e elementos das facetas, bem como os structuples. 
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Figura 7– Representação geométrica dos componentes da teoria das facetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

É importante salientar que a Figura 7 é apenas ilustrativa, e tem o objetivo de 

diferenciar os conceitos de domínio, faceta, elementos e structuples. Conforme Canter (1983), 

uma faceta representa um papel no espaço cartesiano, aqui representada por uma face do 

cubo. Porém, não se pode afirmar a priori sobre a distância entre as facetas e a sua 

dimensionalidade.  

 

2.5.3.1 Sentença estruturadora (mapping sentence) 

A sentença estruturadora é “o componente fundamental para pesquisa na abordagem 

da teoria da faceta” (HACKETT, 2014, p. 88). Ela fornece ampla oportunidade para estruturar 

um delineamento de pesquisa original e criativo e, além disso, modificar o delineamento 

inicial com as informações provenientes dos dados empíricos (SHYE; ELIZUR; HOFFMAN, 

1994). A sentença representa um quadro teórico e empírico que especifica a relação entre as 

facetas e seus elementos, auxiliando na identificação de redundâncias e lacunas existentes no 

domínio pesquisado (HACKETT, 2014). Nesse sentido, geralmente uma pesquisa sob a 

abordagem da teoria das facetas inicia-se com a sentença estruturadora. A sentença é definida 

a partir do referencial teórico e de pesquisas anteriores que não utilizaram a teoria das facetas 

como abordagem principal, constituindo uma hipótese a ser testada (SHYE et al., 1994). Ao 

final da pesquisa empírica exploratória, a sentença estruturadora pode ser revisada com base 

Facetas (A, B, C, D, E, F) Domínio (Cubo) Structuple (A3; B9; C1; D2; E4; F8) 

B9 

Elementos da faceta A 

(A1, A2, A3, A4...A9) 
A7 

A8 
A9 

A1 
A2 

A3 
A4 

A5 

A6 

B 

C 

A3 C1 
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nos resultados alcançados (CANTER, 1985). Neste processo, o pesquisador está 

estabelecendo e organizando o conceito para futuras pesquisas e o avanço da literatura. 

A sentença estruturadora é uma afirmação em linguagem simples que contém três 

componentes do problema em investigação: a faceta população, as facetas de conteúdo e a 

faceta resposta, respectivamente (GUTTMAN; GREENBAUM, 1998; SHYE; ELIZUR; 

HOFFMAN, 1994). 

 

2.5.3.2 Escala e itens 

Um item, na teoria das facetas, é definido como “uma questão observacional junto 

com sua amplitude de respostas admissíveis”. A questão não precisa ser necessariamente uma 

sentença, mas qualquer forma de inquisição (BORG; SHYE, 1995, p. 67).Os itens do 

questionário são definidos com base na sentença estruturadora. A seleção dos itens precisa 

garantir que as observações irão representar o conjunto de structuples contendo os elementos 

de todas as facetas (SHYE; ELIZUR; HOFFMAN, 1994). O processo de seleção se inicia 

com a identificação, na teoria existente, dos potenciais elementos que formarão os itens. Em 

seguida, os diferentes elementos devem ser compostos, formando um item que representa os 

structuples. Os itens precisam ser escritos de forma direta e compreensível, necessitando ser 

escritos diversas vezes para garantir a relação com a sentença estruturadora (CANTER, 1985).  

No capítulo de procedimentos metodológicos são apresentados alguns exemplos e 

detalhado o desenvolvimento do questionário desta pesquisa. 

 

2.5.3.3 Hipóteses estruturais ou regionais 

As hipóteses estruturais ou hipóteses regionais são desenvolvidas a partir das facetas 

de conteúdo, e constituem uma proposição a respeito da estruturação do espaço 

multidimensional do constructo pesquisado (BILSKY, 2003). A divisão do espaço em regiões 

se caracteriza pela proximidade dos itens de um elemento e do distanciamento dos itens de 

outro elemento. Assim, os pontos dentro de uma região particular devem ser associados a um 

determinado elemento e os pontos numa região diferente serão associados a outro elemento 

(BORG; SHYE, 1995). As regiões podem ser mais bem visualizadas ao delimitá-las com 

curvas e retas, formando figuras geométricas. 

Na literatura, as facetas de conteúdo geralmente são representadas por três partições 

bidimensionais, conforme Figura 8: axial, modular e polar (BILSKY, 2003; BORG; SHYE, 

1995; LEVY, 1985).  
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Figura 8: Partição do espaço na análise MDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Levy (1985) 

 

O método geralmente empregado para análise dos dados empíricos e teste das 

hipóteses estruturais é o smallest space analysis (SSA), também conhecido como 

escalonamento multidimensional (MDS). A técnica consiste na representação, no plano 

cartesiano, dos coeficientes de similaridade representados pelas distâncias entre os pontos 

(BORG; SHYE, 1995). O índice de similaridade também representa o coeficiente de 

correlação entre as variáveis (SHYE; ELIZUR; HOFFMAN, 1994).  
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3 INCLUSÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: UMA PROPOSTA DE 

ESTRUTURAÇÃO CONCEITUAL 

 

Neste tópico apresenta-se uma proposta de estruturação conceitual para inclusão no 

ambiente de trabalho, compreendendo alguns delineamentos conceituais e o caminho 

percorrido na escolha das facetas e elementos do constructo inclusão. Esta proposta serviu 

como base para a definição do recorte da pesquisa empírica, bem como para atingir o objetivo 

geral deste trabalho. 

Na seção de delineamento conceitual são apresentados aspectos como o contexto, a 

questão da temporalidade do constructo, o Ortus, nível de análise e a dinâmica da inclusão. 

Na segunda seção aborda-se o domínio conceitual à luz a teoria das facetas, compreendendo a 

identificação das facetas e elementos.  

 

3.1 Delineamento conceitual 

 

Nível de análise e Ortus  

A inclusão é um fenômeno que pode ser observado em diferentes níveis, por exemplo, 

a percepção de inclusão do indivíduo, se um grupo se percebe incluído ou se existe um 

sentimento compartilhado de inclusão numa organização. Contudo, é no nível individual que 

os efeitos das ações de inclusão são percebidos. Pesquisas empíricas apontam uma relação 

positiva entre a percepção de inclusão do indivíduo e os resultados organizacionais (CHO; 

MOR BARAK, 2008). Profissionais que se sentem participando de tomadas de decisão e têm 

acesso à informações e recursos estratégicos apresentam maiores níveis de satisfação no 

trabalho e, consequentemente, menor intenção de sair da empresa (BRIMHALL; LIZANO; 

MOR BARAK, 2014). Do mesmo modo, encontrou-se uma relação positiva entre percepção 

de inclusão e satisfação no trabalho (ACQUAVITA et al., 2009) e percepção de inovação 

(JANSEN et al., 2016). 

O foco de análise deste estudo é o indivíduo, pois presume-se que o avanço científico 

do constructo será possível se no nível primário, o individual, houver um mínimo de consenso 

do que compõe o constructo. Divergências conceituais no nível individual precisam ser 

reduzidas a fim de permitir o entendimento nos demais níveis de análise.  

Outro aspecto a ser considerado é a origem, fonte, ou Ortus desse fenômeno. 

Observou-se nos estudos analisados diferentes Ortus da inclusão - o próprio indivíduo, os 
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líderes, a alta gerência, os pares, o grupo, a organização ou mesmo a sociedade e o contexto 

social. A influência destes Ortus na percepção individual de inclusão é, principalmente, 

devida ao comportamento e às ações realizadas pelos diferentes agentes no cenário 

organizacional. Entretanto, as ações realizadas pela sociedade e pela organização, ou pelo 

próprio indivíduo, possuem pouca explicação na percepção de inclusão no ambiente de 

trabalho.  

Nesta pesquisa, os Ortus observados são os pares e os superiores, estes últimos 

englobando os líderes e a alta gerência. 

 

Contexto 

O conceito de inclusão tem sido estudado em áreas de conhecimento como a educação 

e a sociologia. No campo das ciências sociais aplicadas, tem-se investigado os indivíduos nos 

grupos em ambientes de trabalho, escolares ou ambos, ao mesmo tempo. A distinção entre os 

dois contextos, organizacional e escolar, se faz necessária devido às diferenças intrínsecas à 

dinâmica intergrupal. 

A dinâmica da inclusão é diferente entre indivíduos e grupos no ambiente de trabalho 

e no ambiente escolar. Alguns processos de grupo podem ser distintos ou até mesmo não 

existirem no ambiente escolar, como a competição por recursos limitados. Nas escolas as 

notas são decorrentes do desempenho individual e do grupo do qual o indivíduo participa. 

Portanto, a avaliação comparativa entre pares ocorre de maneira secundária à performance do 

indivíduo. 

No ambiente organizacional, a avaliação e a possibilidade de escolha para futuras 

promoções dependem do desempenho individual e da comparação entre os membros do 

grupo. Portanto, a dinâmica de incluir ou de realizar ações de inclusão pode sofrer influências 

do processo competitivo interno ao grupo. Do mesmo modo que a importância de se sentir 

pertencendo ou se diferenciar pode variar, dependendo do contexto (Shore et al., 2011). 

Assim, optou-se por não trabalhar com grupos exclusivamente de estudantes sem vínculo 

empregatício, por acreditar que a competição entre pares no ambiente escolar possui dinâmica 

diferente daquela nos grupos em ambiente de trabalho. E as ações de inclusão dos pares 

podem ser influenciadas pelo contexto competitivo organizacional. Outro fator da escolha de 

grupos no ambiente organizacional é o aumento da diversidade da força de trabalho e a 

competitividade global. A crescente globalização das empresas tem conduzido as 

organizações a utilizarem de forma mais intensiva a sua rede global de empregados, por meio 
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de compartilhamento de força de trabalho e conhecimento entre os empregados de diferentes 

localidades (HAAS; NÜESCH, 2012). Nesse contexto, cada vez mais diverso, as 

organizações têm enfrentado o desafio de integrar e utilizar todo o potencial de sua força de 

trabalho. Ao identificar a percepção de inclusão dos empregados, as organizações conhecerão 

a efetividade de suas políticas de diversidade e de gestão em relação aos empregados, bem 

como a existência de talentos ou potenciais dos empregados pouco utilizados.  

 

Temporalidade  

O fenômeno inclusão no ambiente de trabalho não é “estático ou atingido uma única 

vez” (FERDMAN, 2014, p. 27); ele depende de um conjunto particular de pessoas num 

determinado contexto e num período de tempo determinado. A percepção de inclusão poderá 

se alterar quando alguns fatores do contexto forem modificados, como composição do grupo, 

variações de níveis hierárquicos, tipos de empresas, entre outros. Portanto, considera-se que a 

inclusão possui uma característica duradoura que pode se alterar de acordo com o 

macrocontexto, e não está relacionada com situações específicas do dia a dia, de curto prazo. 

 

Minoria versus maioria 

Nesta proposição conceitual, acredita-se não existir diferença entre grupos de minorias 

ou maiorias dentro do ambiente organizacional. Pois a inclusão deve ser de todos e para todos, 

independentemente das circunstâncias e dos indivíduos envolvidos. De acordo com a teoria da 

complexidade de identidade social, Brewer (2010) afirma que uma determinada identidade se 

torna primária em um determinado contexto, enquanto outras identidades se tornam primárias 

em outros contextos. Portanto, não se pode determinar qual das múltiplas identidades está se 

manifestando durante as interações sociais no ambiente de trabalho. Na mesma direção, Shore 

et al. (2011) destacam que a inclusão se diferencia da teoria da diversidade por identificar 

potencial positivo em ambos os grupos - maioria e minoria. Ao valorizar a singularidade dos 

indivíduos, estes se sentem incluídos e propensos a contribuir plenamente para o grupo e para 

organização.  

 

Dinâmica da Inclusão  

A inclusão no ambiente organizacional é um fenômeno complexo, que compreende 

múltiplos componentes e possui uma dinâmica particular (FERDMAN, 2017). O termo 

‘dinâmica da inclusão’ foi introduzido na literatura por Hanashiro (2016), a partir de pesquisa 
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realizada com mulheres e negros. A autora identificou o papel dos agentes na constituição das 

experiências de inclusão e exclusão, bem como a presença de antecedentes e consequentes.  

Na proposta conceitual desta tese, a inclusão é um processo que envolve um agente, 

aquele que executa uma ou várias ações, e o receptor, geralmente o indivíduo que percebe as 

ações e sente os seus efeitos, e representada na Figura 9. A identificação do papel dos agentes 

nos processos comportamentais está presente na literatura de apoio social (BARRERA, 1986), 

reconhecimento (DEJOURS, 1997), respeito (HUO; BINNING, 2008), e inclusão 

(HANASHIRO, 2016; JANSEN et al., 2014; MOR BARAK, 2014), e conforme Maslow 

(1954, p.136) “a satisfação das principais necessidades vem somente de outros seres 

humanos”. 

Os agentes, pares, superiores e/ou subordinados estão presentes na cena organizacional 

e são as principais fontes da inclusão. O papel dos agentes nas práticas e criação de um 

ambiente inclusivo é apontada por Hanashiro (2016) como importante fator, que influencia as 

experiências individuais de inclusão. Rogers e Ashforth (2017), ao analisarem o respeito no 

ambiente de trabalho, observam que existem emissários (senders) do respeito, que “inclui 

qualquer ator que direta ou indiretamente interage com um membro de uma categoria social - 

neste caso, um membro organizacional” (p.1582). Ferdman (2014) identifica os agentes como 

sendo o indivíduo, grupo, líderes, organização e sociedade, cujos comportamentos podem 

encorajar ou realizar ações em favor da inclusão do empregado. 

As ações realizadas pelos agentes podem ser de diferentes tipos. Numa pesquisa 

qualitativa, Hanashiro (2016) confirma a influência das práticas dos agentes na experiência 

individual de inclusão. Porém, duas práticas exercidas pelos agentes são comumente 

encontradas na literatura de inclusão, as permissões e as ações. A permissão consiste em 

reduzir as barreiras para o empregado participar dos processos organizacionais e sociais, que 

Mor Barak (2005) denomina ‘participação nos processos críticos organizacionais formais e 

informais’. As ações realizadas pelos agentes podem ser divididas em duas categorias, as 

incentivadoras e as de reconhecimento. Nas ações incentivadoras, os agentes, ao promoverem 

a inclusão dos empregados, realizam mais do que apenas permitir, eles incentivam a 

participação em eventos sociais, convidam para reuniões, apoiam e delegam a tomada de 

decisão. Nas ações de reconhecimento, os diferentes agentes valorizam e reconhecem os 

empregados pelo que são, da maneira como são. Todas essas ações de inclusão realizadas 

pelos agentes são um indicador da percepção do empregado de sua posição relativa na 

organização (MOR BARAK, 1999). Posteriormente, Mor Barak (2005) apresenta a inclusão 
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como a percepção do empregado em relação à sua participação nos processos críticos 

organizacionais, tanto formais quanto informais. 

Argumenta-se que as experiências vividas pelos indivíduos na organização, a partir da 

percepção em relação às ações dos diferentes agentes, resultam em um conjunto de efeitos no 

indivíduo, completando assim a dinâmica da inclusão proposta neste trabalho e que se reflete 

na sentença estruturadora. Essa experiência é apontada por Ferdman (2014) como o 

fundamento da inclusão. Os empregados que experienciam a inclusão passam a ter 

sentimentos e sensações positivos, como se sentir valorizado, respeitado, aceito, autêntico, 

apoiado e suportado (HANASHIRO, 2016). Outro importante efeito apresentado por Shore et 

al. (2011) diz respeito ao atendimento de duas necessidades humanas básicas: o pertencimento 

e a distinção. A inclusão “é a noção de que indivíduos querem sentir uma sensação de 

pertencimento, bem como sentir-se valorizados por seus atributos únicos” (SHORE et al., 

2011, p.1271). 

Em suma, a inclusão é um processo, Figura 9, que envolve as ações de atores sociais 

em relação ao indivíduo e seus efeitos, como sentimentos e atendimento das necessidades de 

pertencimento e distinção.  

 

Figura 9 – Dinâmica da Inclusão no ambiente de trabalho 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.2 Domínio do constructo inclusão à luz da teoria das facetas 

O desenvolvimento de um bom conceito deve especificar o domínio do constructo e, 

no caso de conceitos complexos multidimensionais, a relação entre as subdimensões 

(MACKENZIE, 2003). Com o objetivo de especificar o domínio da inclusão, adotou-se a 

teoria das facetas. A adoção da abordagem metodológica da teoria das facetas no 

desenvolvimento de uma teoria ou numa pesquisa empírica envolve diversas fases, iniciando e 

terminando pela sentença estruturadora (BORG; SHYE, 1995; CANTER, 1985). Segundo 

Brown (1985), para se definir uma sentença estruturadora é necessário definir seus principais 

componentes, as facetas de conteúdo, população e resposta. Nesse sentido, são detalhados a 

seleção das facetas e seus elementos, referentes à inclusão no ambiente de trabalho.  

 

3.2.1 Definição das facetas da inclusão 

A faceta de população (p), que se refere aos sujeitos objeto da pesquisa, é o 

empregado, independentemente de possuir alguma identidade específica considerada de 

minoria ou de maioria. A definição das facetas de domínio é detalhada na sequência. A faceta 

amplitude, que, segundo Bilsky (2003), é o universo de respostas dos sujeitos pesquisados, foi 

definida como a percepção de inclusão do empregado, variando de “muito incluído” a “não 

incluído”. 

 A escolha das facetas de domínio foi realizada com base no modelo da dinâmica da 

inclusão proposto e nas propriedades, dimensões e subdimensões identificadas na revisão da 

literatura. O processo de definição das facetas e elementos foi realizado de acordo com as 

seguintes etapas: 1) definição das facetas a partir da dinâmica da inclusão (Figura 9); 2) 

identificação dos elementos de cada faceta a partir da revisão da literatura. Nessa etapa 

verificou-se a aderência dos elementos à sua respectiva faceta e eliminadas as duplicidades, 

reclassificando-os quando necessário;  

 

1- Definição do conjunto de facetas da inclusão 

Facetas são geralmente extraídas como hipóteses a partir da literatura, e testadas 

empiricamente (BORG; SHYE, 1995). As mesmas devem compreender o domínio do 

constructo, e a relação lógica entre elas precisa ser especificada (BROWN, 1985). Assim, as 

facetas do constructo inclusão identificadas na revisão da literatura e sumarizadas na Figura 9 

da dinâmica da inclusão são: AGENTE, AÇÃO e EFEITO. 
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2- Identificação dos elementos de cada faceta 

 

FACETA A– AGENTE  

A primeira faceta está relacionada ao início do processo e se refere à origem da 

inclusão, e são os agentes sociais. Na literatura de inclusão pode-se verificar a presença dos 

diferentes elementos da faceta AGENTE. Segundo Pelled, Ledford e Mohrman (1999), a 

amizade no ambiente de trabalho é um facilitador da inclusão. Nesse sentido, os autores 

afirmam que os amigos ou pares são importantes fontes de informações e influência na 

tomada de decisão. Segundo Jansen et al. (2014), a percepção de inclusão do indivíduo é 

determinada pelas ações ou sinais provenientes do grupo, constituído pelos pares. Na escala 

de Mor Barak (2014) a inclusão é mensurada pela percepção das ações realizadas pelos 

superiores, pares e pela organização. Ferdman (2014) identifica os agentes como sendo o 

próprio empregado, grupo, líderes, organização e sociedade, que têm comportamentos que 

podem encorajar ou realizar ações em favor da inclusão do empregado. 

Observa-se também, na literatura de comportamento organizacional, a presença dos 

agentes. Barrera (1986) identifica pares, supervisores, família e amigos como fontes de apoio 

social. Por sua vez, Dejours (1999) enfatiza que o empregado espera o reconhecimento dos 

colegas pela qualidade do seu trabalho, e dos superiores hierárquicos relativo à utilidade do 

seu trabalho. Os pares e líderes são apontados como as principais fontes do respeito pelos 

indivíduos no ambiente de trabalho (HUO; BINNING, 2008; ROGERS; ASHFORTH, 2017). 

Em suma, os elementos da faceta AGENTE identificados são: o Empregado, Pares, 

Superiores, Subordinados e a Organização. Para esta pesquisa, foi feito um recorte e foram 

considerados dois agentes - Pares e Superiores. A escolha dos pares e superiores justifica-se 

por estar presente nos trabalhos dos principais autores de inclusão, como Mor Barak (2005), 

Ferdman (2009) e Hanashiro (2016). A não inclusão dos dois agentes Eu e Colaboradores foi 

motivada por não haver consenso na literatura sobre a presença desses agentes, e para evitar 

questionários muito extensos. 

 

FACETA B - AÇÃO 

As ações realizadas pelos agentes, independentemente da iniciativa do empregado, 

constituem a segunda faceta. Estão relacionados os elementos que envolvem algum tipo de 

ação dos agentes, desde a permissão para participar dos processos organizacionais ao 
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reconhecimento e valorização das ideias e sugestões dos empregados. Por exemplo, participar 

de uma reunião importante ou participar do processo decisório não depende apenas do 

empregado, ele precisa ser convidado a participar, ou seja, o agente precisa permitir a 

participação. Do mesmo modo, a ação de reconhecer ou valorizar pontos de vista divergentes 

são processos realizados pelos agentes e são percebidos pelos empregados. 

Portanto, os elementos da faceta AÇÃO identificados na literatura são: 

 - Permitir participar dos processos organizacionais formais  

 - Permitir participar dos processos organizacionais informais 

 - Reconhecer 

 - Apoiar 

 

 

Permissão para participar dos processos organizacionais formais e informais  

Segundo Mor Barak (2014), a inclusão refere-se à sensação individual de fazer parte 

nos processos organizacionais formais e informais. Para Roberson (2006), o empregado, ao 

ser convidado a participar dos canais de tomada de decisão e ter acesso a informações 

relacionadas ao trabalho, sente-se um membro do grupo e, portanto, incluído. Pelled et al. 

(1999) enfatizam a importância da participação no sistema de trabalho, incluindo a tomada de 

decisão e o acesso à informação.  

A literatura gerencial tem investigado a importância da participação dos empregados 

nos processos organizacionais. Diferentes formas de conceituar a participação têm sido 

utilizadas em disciplinas distintas, como ciência política, direito, psicologia e administração 

(BUDD; GOLLAN; WILKINSON, 2009). Nos estudos gerenciais, Marchington e Wilkinson 

(2005) afirmam que a participação engloba mecanismos utilizados para envolver os 

empregados nas decisões em todos os níveis da organização. O envolvimento dos empregados 

ocorre no processo de tomada de decisão em diferentes níveis, desde a troca de informações 

até o controle total da tomada de decisão (WILKINSON et al., 2010). 

Práticas de envolvimento dos empregados satisfazem necessidades, como o senso de 

atingimento, respeito e autoexpressão, que aumentam a satisfação e comprometimento do 

empregado (MILLER; MONGE, 1986; PARK; APPELBAUM; KRUSE, 2010) 

Na meta-análise realizada por Mesmer-Magnus e Dechurch (2009), os autores 

identificaram que o compartilhamento de informações está positivamente relacionado com o 

desempenho de time, a coesão, integração de conhecimento e a satisfação dos empregados. 
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Brown e Cregan (2008) identificaram a valorização, por parte dos empregados, do 

compartilhamento de informações no ambiente organizacional. Os líderes, ao facilitar aos 

subordinados o acesso a informações e encorajá-los a fazerem contribuições, elevam o grau 

de percepção de participação e envolvimento dos empregados (JUDEH, 2011). 

Lam, Huang e Chan (2015) identificaram que, quando os líderes praticam elevado 

nível de compartilhamento de informações, ocorre a redução das barreiras cognitivas 

defensivas dos empregados e o consequente aumento da sua participação. 

Na literatura predominam estudos sobre a participação formal dos empregados, e há 

uma escassez de pesquisas que abordam a sua participação informal (TOWNSEND; 

WILKINSON; BURGESS, 2013). Do mesmo modo, Marchington e Suter (2013) acrescentam 

que existe uma ausência de explicações sobre a maneira como a participação informal 

acontece. Por sua vez, os estudos sobre inclusão, Mor Barak (2014) identifica a importância 

da participação nos processos organizacionais informais, bem como nos processos formais. 

Na escala Mor Barak Inclusion-Exclusion Scale (MBIE), a participação formal é mensurada 

por meio da influência na tomada de decisão e no compartilhamento de informações dos 

empregados, entre si e com os níveis superiores. Por sua vez, a participação informal é 

mensurada pelo acesso às atividades sociais informais e convites para almoço e 

confraternizações após o trabalho (happy hour). 

  

Reconhecer  

O reconhecimento no trabalho está associado às expectativas de retribuição, pela 

contribuição dada pelos indivíduos à organização, e à importância do outro no 

estabelecimento de julgamentos sobre o valor do indivíduo e do seu trabalho 

(BENDASSOLLI, 2012).  

Na perspectiva de Brun e Dugas (2005, 2008), o reconhecimento consiste em um 

julgamento em relação à contribuição pessoal à organização, em termos de práticas de 

trabalho, resultado e dedicação. Ao ser reconhecido, o empregado passa a ter direito a 

expressar sua opinião e influenciar o processo de tomada de decisão. O princípio do 

reconhecimento é a visão de que a pessoa é confiável, é um ser único com características 

distintas, e possui potencial para contribuir para a organização. Ou, segundo Mendes e 

Tamayo (2001), tem a liberdade para expressar sua individualidade. 

No mesmo sentido, Christophe Dejours, dentro da psicodinâmica do trabalho, apontou 

que o reconhecimento passa por julgamentos específicos realizados pelos pares e superiores. 
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O reconhecimento é a “forma específica da retribuição moral-simbólica dada ao ego, como 

compensação por sua contribuição à eficácia da organização do trabalho, isto é, pelo 

engajamento de sua subjetividade e inteligência” (DEJOURS, 1997, p.55-56). Os julgamentos 

são de dois tipos, o da utilidade e o da beleza. O primeiro refere-se à utilidade da contribuição 

técnica, econômica e social dos trabalhadores. O segundo diz respeito à boa qualidade do 

trabalho. 

Apoiar  

Na literatura de inclusão, o apoio (support) dado pelos líderes torna-se particularmente 

importante para os empregados se sentirem incluídos no ambiente de trabalho (MILLER; 

KATZ, 2007; SHORE et al., 2011).  

As pesquisas sobre apoio social estão presentes em diversos contextos, como apoio a 

pessoas com enfermidades (ARAGÃO et al., 2017; AZEVEDO et al., 2017), apoio na 

mortalidade (BROWN et al., 2003), aos estudantes (DAHLEM; ZIMET; WALKER, 1991; 

OSMAN et al., 2014), e no contexto laboral (BROUGH; FRAME, 2004; SCOTT et al., 2014; 

SLOAN; NEWHOUSE; THOMPSON, 2013). No ambiente de trabalho, pesquisas 

comprovam que o apoio do supervisor e dos colegas de trabalho está diretamente relacionado 

com a satisfação no trabalho e a redução da intenção de saída da organização (BROUGH; 

FRAME, 2004).  

Entretanto, na literatura o conceito de apoio social foi definido de diferentes maneiras. 

Barrera (1986) realizou revisão dos estudos sobre apoio social e identificou três formas de 

conceituá-lo: enraizamento social (social embeddedness), apoio social percebido, e apoio 

realizado (enacted support). O primeiro refere-se a conexões entre as pessoas no ambiente 

social. A mensuração do enraizamento social é realizada por meio de indicadores dos laços 

sociais que o indivíduo possui, ou seja, a quantificação dos contatos sociais. As conexões 

mensuradas foram, por exemplo, contato com amigos, participação em organizações 

comunitárias e estado civil. O apoio social percebido diz respeito à qualidade do apoio social, 

o quanto está disponível e adequado no momento requerido. O terceiro conceito refere-se às 

ações que pessoas realizam quando dão assistência a determinada pessoa (BARRERA, 1986).  

Kossek et al. (2011) definem apoio social no ambiente de trabalho como o grau que o 

indivíduo percebe que seu bem-estar no trabalho é valorizado pelos superiores, pares e pela 

organização, por meio de interação social positiva e recursos disponibilizados. Este 

relacionamento envolve uma transação interpessoal entre um provedor do apoio social e o 

recebedor (VINOKUR; CAPLAN, 1987). 
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FACETA C - EFEITO 

Nesta faceta foram agrupados os elementos referentes ao atendimento das 

necessidades humanas de pertencimento e distinção, bem como o sentimento de ser respeitado 

no ambiente de trabalho, em relação às ações realizadas pelos agentes.  

 

Elementos: - Atendimento da necessidade de pertencimento  

       - Atendimento da necessidade de distinção 

        - Sentimento de ser respeitado 

  

 

Atendimento da necessidade de Pertencimento  

No referencial teórico foi apresentada a revisão dos principais autores de inclusão, e 

verificou-se que as necessidades de pertencimento e distinção estão presentes nos principais 

conceitos. Shore et al. (2011, p.1271) postulam que inclusão “é a noção de que indivíduos 

querem sentir uma sensação de pertencimento, bem como sentir-se valorizados por seus 

atributos únicos”. 

Pertencer a um grupo social é uma necessidade humana fundamental e universal 

(PICKETT; BREWER, 2001). A importância do pertencimento tem sido abordada na 

literatura de psicologia há anos. Na sua teoria da motivação, Maslow (1954) apresenta a 

necessidade de pertencimento no meio da hierarquia motivacional, entre segurança e estima. 

De acordo com Baumeister e Leary (1995), todas as pessoas têm a necessidade de formar e 

manter um mínimo de relacionamento interpessoal com outras pessoas. Esta necessidade de 

pertencimento contribui positivamente para a cooperação das pessoas nos grupos de trabalho 

(DE CREMER; LEONARDELLI, 2003). 

Segundo Baumesteir e Leary (1995), a necessidade de pertencimento possui duas 

componentes. Primeiro, as pessoas precisam de contato pessoal ou interação frequente. Este 

contato é particularmente importante na construção da identidade social (ASHFORTH; 

MAEL, 1989; BREWER; GONSALKORALE; VAN DOMMELEN, 2012). Segundo, as 

pessoas precisam perceber que existem laços interpessoais ou relacionamentos marcados pela 

“estabilidade, preocupação afetiva e continuação no futuro” (BAUMEISTER; LEARY, 1995, 

p. 500). 
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Nesta pesquisa não foi avaliada a existência e quantidade de laços interpessoais, pois 

pressupõe-se que no ambiente de trabalho o relacionamento entre pares e subordinados e 

lideres faz parte do dia a dia das organizações, e não é escolhido voluntariamente pelas 

pessoas. Assim como reporta a literatura de inclusão, a necessidade de pertencimento está 

associada à sensação de fazer parte dos sistemas organizacionais, participar dos processos de 

times, ser valorizado pelos pares e possuir relacionamento estável e contínuo (FERDMAN, 

2014; MOR BARAK, 2014; SHORE et al., 2011). 

 

Atendimento da necessidade de Distinção  

Os benefícios da contribuição do empregado com o que ele possui de único e 

diferenciado é um dos principais argumentos utilizados nos estudos de diversidade e inclusão. 

A singularidade é o componente que “distingue o indivíduo de qualquer outra pessoa no 

contexto social” (BREWER, 1991, p. 477). A distinção de uma pessoa em relação aos demais 

membros é realizada pelo grupo ou membros do grupo, que valorizam as características 

únicas do indivíduo (SHORE et al., 2011). 

A necessidade humana fundamental de diferenciação possui relevante papel na 

construção da identidade social do indivíduo (BREWER, 1991). Para atender a esta 

necessidade o indivíduo precisa se perceber diferenciado em relação aos outros (SNYDER; 

FROMKIN, 1977). Segundo Ferdman (2014), a diferenciação ocorre quando “os talentos, 

capacidade e modos de viver” são valorizados e alavancados. 

 

Sentimento de Respeito  

Segundo Ferdman (2009, 2014), o indivíduo experiencia a inclusão quando os demais 

indivíduos praticam comportamentos apropriados e demonstram respeito por ele. Neste 

sentido, ao se sentir incluído o indivíduo se sente valorizado pelo grupo, e amplia a intenção 

de investir no grupo (ELLEMERS et al., 2013). 

O respeito tem sido estudado e conceitualizado de diferentes maneiras na literatura. 

Rogers e Ashforth (2017), após revisão dos principais conceitos sobre respeito, identificaram 

duas principais vertentes, o respeito generalizado e o respeito particularizado. A primeira 

refere-se ao respeito dado a todos os membros de uma determinada categoria. O segundo 

conceito refere-se ao valor atribuído a uma pessoa por seus atributos, comportamentos e 

resultados (ROGERS; ASHFORTH, 2017). 



77 

 

 

 

A definição de respeito que pode ser relacionada ao constructo inclusão é o respeito 

particularizado. Pois este é direcionado a um indivíduo específico no grupo de trabalho, e 

varia entre os atores sociais (ROGERS; ASHFORTH, 2017). Já o respeito generalizado não 

diferencia os indivíduos dentro de uma determinada categoria.  

O respeito particularizado geralmente é atribuído pelos superiores, pares, 

subordinados, clientes ou pessoas com as quais o indivíduo possui importantes interações, e 

que são capazes de perceber a qualidade da interação (HUO; BINNING, 2008; ROGERS; 

ASHFORTH, 2017). Os critérios para avaliar o respeito particularizado, segundo Rogers e 

Ashforth (2017) são comportamentos aderentes à cultura, comportamentos em conformidade 

às normas, resultados, identificação com a empresa e valores pessoais. Por sua vez, os 

empregados relatam sentirem respeito quando os líderes e pares “demonstram confiança, 

conferem responsabilidade, recompensam o desempenho e buscam informação para decisões” 

(ROGERS; ASHFORTH, 2017, p. 1592). 

Com base nos argumentos e evidências existentes na literatura, resume-se no Quadro 7 

as facetas e os elementos da inclusão.  

 

Quadro 7: Facetas e elementos da inclusão 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3 Sentença estruturadora 

No presente estudo, a sentença estruturadora foi desenvolvida durante as diferentes 

etapas da pesquisa. Conforme Hornik, Cohen e Amar (2007), a sentença estruturadora “não é 

um produto, mas um processo” realizado no curso de uma pesquisa que nunca está completa, 

mas representa o melhor estado das pesquisas atuais. A Figura 10 apresenta a sentença 

estruturadora da inclusão no ambiente de trabalho, definida nesta pesquisa. 

Faceta

s 

A- Agente  B- Ação  C- Efeito  

Elementos A1 -Par (Pa) B1 - Permitir participar processo formal (Pf) C1 - Pertencimento (Pe) 

A2 - Superior (S) B2 - Permitir participar processo informal 

(Pi) 

C2 -  Sentimento de respeito 

(Rp) 

 B3 - Reconhecer (Rc) C3 -  Distinção (D) 

  B4 - Apoio (A)  
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Figura 10: Proposta de sentença estruturadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4 MÉTODO 

4.1 Hipóteses  

A hipótese é uma suposição ou proposição sobre determinado fenômeno, ou relação 

entre variáveis a serem comprovadas (HAIR et al., 2005). As proposições e hipóteses deste 

trabalho foram elaboradas a partir dos conceitos e teorias revisadas, e baseadas na abordagem 

das facetas. 

Proposição  

P1: A inclusão no ambiente de trabalho compõe-se de três facetas: agentes, ação e 

efeito; 

P2: Os dados empíricos refletirão as facetas AGENTE, AÇÃO e EFEITO com seus 

elementos separados por regiões (Princípio da discriminação das facetas) 

 

Hipóteses estruturais 

As hipóteses estruturais são formadas a partir das facetas de conteúdo, e constituem 

uma proposição a respeito da estruturação do espaço multidimensional do constructo 

pesquisado (BILSKY, 2003).  

 

Faceta: AGENTE 

Os elementos da faceta agente apresentam-se de forma axial (Figura 11) 

 

Figura 11: Hipótese de partição do espaço da faceta AGENTE 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Faceta: AÇÃO 

Os elementos da faceta ação apresentam-se de forma polar (Figura 12) 

 

 

 

Pares Superior 
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Figura 12: Hipótese de partição do espaço da faceta AÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

As variáveis que são mais similares estarão mais relacionadas entre si e se localizarão 

mais próximas (BROWN, 1985). Neste sentido, entende-se que os elementos Apoio e 

Participação informal estarão lado a lado, bem como a Participação formal e o 

Reconhecimento. No ambiente de trabalho, para ser convidado a participar de reuniões 

importantes ou de tomadas de decisão, pressupõe-se um certo reconhecimento da capacidade 

e competência do empregado. Na mesma direção, o apoio recebido por um empregado, do seu 

par ou do seu superior, para realizar alguma atividade ou nos momentos de dificuldades 

pessoais, estão no âmbito da informalidade, não prevista nos processos formais da 

organização. 

Neste sentido, a hipótese prevê o elemento Apoio ao lado da Participação informal, e o 

Reconhecimento ao lado da Participação formal. Não se verificou na literatura o sentido de 

oposição entre Participação informal e Reconhecimento, do mesmo modo que a Participação 

formal e o Apoio. 

 

Faceta: EFEITO 

Os elementos da faceta efeito se apresentam de forma modular (Figura 13) 

Figura 13: Hipótese de partição do espaço da faceta EFEITO 

 

Pertencimento 

Distinção 

Respeito 

Apoio 

Reconhecimento 

Participação 

formal 

Participação 

informal 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As variáveis que se localizam mais centralmente são aquelas que terão correlações 

mais altas, enquanto as periféricas terão correlações mais baixas (BILSKY, 2003). Dito de 

outra maneira, o elemento que se localiza no centro representa o aspecto mais central ou 

importante da faceta, conforme apontado na pesquisa de Donald (1985).    

Na teoria da distintividade ótima, Brewer (1991) coloca que o ser humano possui duas 

necessidades básicas opostas e buscam o seu equilíbrio. A primeira é a necessidade de 

pertencimento na qual o indivíduo possui necessidade básica de se ver similar a um grupo de 

pessoas. Esta necessidade está diretamente relacionada com a construção da identidade social. 

A segunda necessidade humana é a distinção que segundo Snyder e Fronkim (1980) é ativada 

quando o nível de similaridade de um indivíduo em relação aos demais está elevado. O 

indivíduo ao se comparar com os demais percebe algum nível de similaridade relativo aos 

outros. Quando este nível de similaridade percebida aumenta surge a necessidade de se 

diferenciar em relação aos outros. Neste processo o indivíduo seleciona suas identidades 

sociais e ativam de acordo com a sua necessidade de pertencimento ou diferenciação.  

 Outra teoria que indica a hierarquia dos elementos da faceta EFEITO é a teoria das 

necessidades humanas de Maslow. Na hierarquia das motivações humanas (MASLOW, 1954, 

2012, 2014) coloca a necessidade de autoestima entre a necessidade de pertencimento e de 

autoatualização. Sendo que a necessidade de pertencimento manifesta-se antes que a 

autoestima. Para Maslow (2014) o respeito está relacionado com a necessidade de autoestima. 

O indivíduo que possui autoestima, necessariamente é respeitado pelos demais e também 

possui autorrespeito (ROGERS; ASHFORTH, 2017).  

Por fim, a necessidade humana de distinção de Snyder e Fromkin pode ser comparada 

com a necessidade de autorealização. Maslow (2012) observa que a necessidade de 

autorealização é relativa à “atualização dos potenciais, capacidades e talentos, como atingir a 

missão”(p. 418), e o indivíduo que é “autorealizado” é definido como autêntico, genuíno que 

busca a “expressão do eu” (p. 2714), e suas “diferenças individuais são elevadas” (MASLOW 

1954, p.22).  

Com base nos argumentos acima, propõe-se que existe hierarquia entre os elementos 

da faceta EFEITO, sendo o pertencimento a necessidade mais central, seguida do sentimento 

de respeito e, mais externamente, da necessidade de distinção. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

  

Neste capítulo são detalhados a natureza da pesquisa, o método de pesquisa, o 

desenvolvimento da escala de inclusão, as técnicas de análise dos dados e os parâmetros 

utilizados na estatística do escalonamento multidimensional (MDS). Conforme abordado nos 

capítulos anteriores, ressalta-se que este trabalho busca propor uma estruturação conceitual da 

inclusão no ambiente de trabalho, e se fundamenta na teoria das facetas e nos métodos 

associados a esta abordagem teórica. Neste sentido, este tópico apresenta algumas 

peculiaridades da abordagem das facetas relacionadas à pesquisa. 

 

5.1 Natureza da pesquisa 

Bilsky (2003) afirma que “todo delineamento de facetas define uma pesquisa 

específica, seja descritiva ou experimental”. Neste sentido, foi realizada uma pesquisa 

descritiva e exploratória baseada na abordagem quantitativa.  

A pesquisa exploratória, segundo Gil (2002), visa desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias. Para Kerlinger e Lee (2000), os objetivos deste tipo de pesquisa são 

descobrir variáveis significantes, descobrir relações entre as variáveis e, por último, preparar o 

terreno para, posteriormente, testar a hipótese com maior rigor e sistematização. Na literatura 

da teoria das facetas, por meio da pesquisa exploratória os pesquisadores buscam estabelecer 

um esquema que pode auxiliar a organização da literatura, explicar o relacionamento entre os 

elementos de uma faceta e antecipar variações em respostas ou observações (CANTER, 

1985). 

Além da pesquisa exploratória, foi realizada pesquisa descritiva pois objetivava a 

construção de instrumento para mensurar e diagnosticar a inclusão dos empregados nas 

organizações, bem como analisar e interpretar as avaliações dos informantes.  

 

5.2 Métodos de pesquisa 

Pesquisas que abordam a teoria das facetas têm tradicionalmente utilizado métodos 

quantitativos e análises estatísticas (HACKETT, 2016), como visto nos Anais do 14º 

Congresso de Teoria das Facetas, realizado em Recife, 2013, e que resultou no livro editado 

por Roazzi, Souza e Bilsky (2015). 
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A pesquisa quantitativa foi utilizada no desenvolvimento da escala de inclusão no 

ambiente de trabalho e na verificação da hipótese estrutural. 

 

5.3 Desenvolvimento da escala de inclusão 

Na revisão da literatura, identificou-se a necessidade de um instrumento 

multidimensional validado para medir a inclusão no ambiente de trabalho, que contenha as 

diferentes facetas e seus elementos.  

A construção do questionário com base na teoria das facetas é uma etapa complexa e 

demorada, exigindo bastante do lado cognitivo do pesquisador (BROWN, 1985). Segundo 

Borg e Shye (1995), os itens são uma “questão observável junto com seu espectro de 

respostas admissíveis”, e devem ser construídos a partir da sentença estruturadora proposta 

(SHYE; ELIZUR; HOFFMAN, 1994), e incorporar os elementos das facetas. Brown (1985) 

chama a atenção para o fato de que o pesquisador precisa estar atento durante a geração dos 

itens pois o uso do delineamento da faceta (facet design) tende a resultar em grande 

quantidade de questões repetitivas. 

A partir do levantamento da literatura sobre a teoria das facetas, identificaram-se dois 

grupos de estudos quanto à utilização de escalas. No primeiro grupo, os autores utilizaram 

escalas existentes em estudos anteriores, desenvolvidas em abordagens tradicionais. No 

segundo grupo, os pesquisadores utilizaram a teoria das facetas na geração dos itens e no 

desenvolvimento da escala, de acordo com Borg e Shye (1995), Brown (1985), Gough (1985), 

Hans, Bernstein e Marcu (1985), Kenny e Canter (1981), e Fischer (2013). 

Um dos principais estudos que exemplifica o procedimento e o emprego da teoria das 

facetas na elaboração do questionário foi realizado por Kenny e Canter (1981), sobre a 

avaliação da enfermaria de um hospital pelas profissionais de enfermagem. Nesse estudo, os 

autores identificaram três facetas com quatro, três e dois elementos cada, totalizando 24 

structuples. A partir dos 24 structuples foram desenvolvidas 92 questões, ou seja, foi 

desenvolvida mais de uma questão por structuple. 

Para melhor exemplificar, na Figura 14 encontra-se a sentença estruturadora desenvolvida 

por Kenny e Canter (1981), e na Figura 15 parte do questionário no qual se observa a 

indicação do structuple, o item do questionário e a questão desenvolvida. Optou-se por manter 

a versão original em língua inglesa, para evitar perdas por tradução livre. 
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Figura 14: Sentença estruturadora para avaliação do design das alas de enfermagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kenny e Canter (1981) 

 

Figura 15:  Questionário para avaliação das alas de enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kenny e Canter (1981) 
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Fundamentado na literatura da teoria das facetas e no exemplo apresentado, adotou-se 

o seguinte procedimento para o desenvolvimento do questionário. 

1-  Identificação dos structuples a partir da mapping sentence; 

2- Seleção de questionários validados para extração de termos-chave; 

3- Redação dos itens; 

4- Estruturação do questionário; 

5- Verificação semântica com estudantes de curso de pós-graduação; 

6- Verificação semântica com profissionais de uma indústria; 

 

 

5.3.1 Identificação dos structuples a partir da sentença estruturadora  

A sentença estruturadora proposta possui três facetas com seus respectivos elementos, 

resultando em 24 structuples (2 x 4 x 3) ou 24 possíveis itens do questionário. Nesse sentido, 

a construção da escala de inclusão teve como ponto de partida a associação entre os elementos 

das facetas ação e efeito, conforme o Quadro 7, já mostrado. 

 

Facetas Agente (A) Ação (B) Efeito (C) 

Elementos A1- Par (Pa) B1- Permitir participar processo 

formal (Pf) 

C1- Pertencimento (Pe) 

A2- Superior (S) B2- Permitir participar processo 

informal (Pi) 

C2- Sentimento de 

respeito (Rp) 

 B3- Reconhecer (Rc) C3- Distinção (D) 

  B4- Apoio (A)  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Quadro 8, encontra-se a matriz utilizada na estruturação de todos os structuples 

possíveis, a partir dos elementos das facetas. Para cada structuple foi definido um código com 

as iniciais dos elementos. Por exemplo, o structuple A1B1C1 recebeu o código PPfPe, que 

contêm os elementos: Pares (Pa), Permitir participar dos processos formais (Pf) e 

Pertencimento (Pe). 
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Quadro 8: Composição dos Structuples 

Structuples Elementos da 

faceta A 

Elementos da faceta B Elementos da 

faceta C 

Código 

A1B1C1 Par Permitir participar processo formal Pertencimento PaPfPe 

A1B1C2 Par Permitir participar processo formal Respeito PaPfRp 

A1B1C3 Par Permitir participar processo formal Distinção PaPfD 

A1B2C1 Par Permitir participar processo informal Pertencimento PaPiPe 

A1B2C2 Par Permitir participar processo informal Respeito PaPiRp 

A1B2C3 Par Permitir participar processo informal Distinção PaPiD 

A1B3C1 Par Reconhecer Pertencimento PaRcPe 

A1B3C2 Par Reconhecer Respeito PaRcRp 

A1B3C3 Par Reconhecer Distinção PaRcD 

A1B4C1 Par Apoio Pertencimento PaAPe 

A1B4C2 Par Apoio Respeito PaARp 

A1B4C3 Par Apoio Distinção PaAD 

A2B1C1 Superior Permitir participar processo formal Pertencimento SPFPe 

A2B1C2 Superior Permitir participar processo formal Respeito SPFRp 

A2B1C3 Superior Permitir participar processo formal Distinção SPFD 

A2B2C1 Superior Permitir participar processo informal Pertencimento SPIPe 

A2B2C2 Superior Permitir participar processo informal Respeito SPIRp 

A2B2C3 Superior Permitir participar processo informal Distinção SPID 

A2B3C1 Superior Reconhecer Pertencimento SRcPe 

A2B3C2 Superior Reconhecer Respeito SRcRp 

A2B3C3 Superior Reconhecer Distinção SRcD 

A2B4C1 Superior Apoio Pertencimento SAPe 

A2B4C2 Superior Apoio Respeito SARp 

A2B4C3 Superior Apoio Distinção SAD 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Seleção de questionários validados para a extração de termos-chave 

Conforme sugerem Borg e Shye (1995), a geração dos itens do questionário foi 

baseada na revisão da literatura e coletada em questionários existentes e validados pelos seus 

autores, que mensuram alguns elementos das facetas. Para tanto, buscou-se na literatura de 

inclusão e em artigos correspondentes aos elementos, escalas validadas que pudessem servir 

de base para a elaboração dos itens. Ao selecionar os questionários, identificaram-se os 

termos-chave que foram utilizados como referência para a formulação do trecho do item. Em 

seguida, buscou-se elaborar uma sentença com os trechos referentes aos elementos, formando 
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um structuple. Neste processo foram elaboradas diversas sentenças, e feitas inúmeras revisões 

e alterações até a escolha da versão final. Os questionários selecionados são apresentados a 

seguir, estando grifados os termos-chave que foram utilizados para a elaboração do trecho 

referente ao elemento. Também são apresentados os trechos que constituiram o item do 

questionário.  

  

 FACETA - AÇÃO 

Elementos: Permissão de participar dos processos organizacionais formais (B1) e 

informais (B2). 

Para identificar os termos que representam os elementos da faceta ação - permitir 

participais de processos formais e informais -, utilizou-se a escala inclusão-exclusão de Mor 

Barak (2014). 

 

Mor Barak inclusão-exclusão (MBIE) 

Processos formais organizacionais 

1. Eu tenho influência nas decisões tomadas pelo meu grupo de trabalho relativas 

às nossas tarefas; 

2. Eu estou apto a influenciar decisões que afetam minha organização; 

3. Meu supervisor frequentemente pergunta minha opinião antes de tomar 

decisões importantes; 

4. Eu sou mais frequentemente convidado a dar minha opinião em reuniões com 

superiores do que meu superior imediato; 

5. Eu sou frequentemente envolvido e convidado a participar das atividades 

relacionados ao meu grupo de trabalho; 

6. Eu sou geralmente convidado para reuniões importantes na minha organização; 

7. Eu tenho influência nas decisões. Eu sou convidado a participar ativamente das 

reuniões e revisões de avaliações com meu supervisor; 

8. Eu sou frequentemente convidado a participar de reuniões com superiores do 

meu superior. 

 

Processos Informais organizacionais 
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9. Eu sou frequentemente solicitado a contribuir no planejamento das atividades 

sociais que não estão diretamente relacionadas com a minha função; 

10. Eu sou sempre informado sobre atividades sociais informais e eventos sociais; 

11. Eu sou raramente convidado a juntar-me aos meus parceiros de trabalho, 

quando eles saem para almoçar ou para a happy hour depois do trabalho. 

 

As sentenças propostas para mensurar o elemento “permitir participar dos processos 

formais” da faceta AÇÃO são: 

1- O meu par/superior, ao me permitir participar de suas decisões, ... 

2- Quando o meu par/superior me convida para reuniões importantes, ... 

 

As sentenças propostas para mensurar o elemento “permitir participar dos processos 

informais” da faceta AÇÃO são: 

1- No momento em que meu par/superior compartilha comigo seus assuntos pessoais, 

....;  

2- Quando meu par/superior me convida para eventos sociais informais, .. 

 

Elemento: Reconhecer (B3) 

As sentenças sobre reconhecimento no trabalho foram elaboradas com base nos itens 

do questionário desenvolvido por Ana Magnólia Mendes e validado por Pereira (2003). 

Adicionalmente, foi utilizada a caracterização de reconhecimento feita por Dejours (1997), ao 

enfatizar o julgamento realizado pelos pares e superiores em relação à boa qualidade do 

trabalho realizado. 

 

Itens do questionário de Ana Magnólia Mendes 

1. Sinto o reconhecimento da chefia pelo trabalho que realizo 

2. Sinto o reconhecimento dos colegas pelo trabalho que realizo 

 

As sentenças propostas para mensurar o elemento “reconhecimento” da faceta AÇÃO 

são: 

1- O meu par/superior, ao reconhecer meu desempenho, ... 

2-  O meu par/superior, ao reconhecer a qualidade do meu trabalho, ... 
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Adicionalmente aos itens baseados no questionário de reconhecimento (PEREIRA, 

2003), foram desenvolvidas sentenças que mensuram a valorização do empregado. 

 

1- Quando o meu par/superior valoriza minhas ideias e sugestões, ... 

 

Elemento: Apoiar (B4) 

Os structuples que possuem o elemento “apoiar” foram construídos a partir dos itens 

do questionário de Caplan et al. (1975). Estes itens são repetidos nas três dimensões: pares, 

superiores, família e amigos. 

Itens do questionário de Caplan et al. (1975): 

Superior 

1. How much do supervisors at work go out of their way to do things to make 

your work life easier for you? 

2. How easy is it to talk with supervisors at work? 

3. How much can supervisors at work be relied on when things get tough at 

work? 

4. How much are supervisors at work willing to listen to your personal problems? 

 

As sentenças propostas para mensurar o elemento “apoiar” da faceta AÇÃO são: 

1- Quando meu par/superior me ajuda nos momentos de dificuldades, ...;  

2- No momento em que meu par/superior escuta meus problemas pessoais, ...  

 

FACETA - EFEITO 

Elemento – Atendimento da necessidade de pertencimento (C1) 

 

A escala de Necessidade de Pertencimento (ENP) validada por Leary et al. (2013) foi 

adaptada e validada para o contexto brasileiro por Gastal e Pilati (2016), e serviu como base 

para o desenvolvimento das frases que compõem os structuples. 

 

Escala de Necessidade de Pertencimento (GASTAL; PILATI, 2016):  

10. Meus sentimentos são facilmente feridos quando eu sinto que outras pessoas não 

me aceitam. 

5. Eu quero que outras pessoas me aceitem. 
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9. Me incomoda muito quando eu não sou incluído nos planos das outras pessoas. 

 8. Eu tenho uma forte necessidade de pertencimento a outras pessoas. 

4. Eu preciso sentir que existem pessoas com quem eu posso contar em momentos de 

necessidade. 

6. Eu não gosto de ficar sozinho. 

3. Eu raramente me preocupo se outras pessoas se importam comigo. 

1. Se outras pessoas não parecem me aceitar, eu não deixo que isso me aborreça. 

2. Eu me esforço para não fazer coisas que vão fazer outras pessoas me evitarem ou 

me rejeitarem. 

7. Ficar distante dos meus amigos por longos períodos de tempo não me incomoda.  

 

As sentenças propostas para mensurar o elemento “pertencimento” da faceta 

EFEITO são: 

1- ... me faz sentir um membro bem aceito;  

2- ... eu me sinto confiável;  

3- ...isso reforça o nosso relacionamento;  

4- ... eu me sinto integrado no grupo; 

5- ...sinto que ele se importa comigo; 

6- ..sinto que posso contar com ele no desenvolvimento do trabalho.  

 

 

Elemento: atendimento da necessidade de distinção (C3) 

 

O atendimento da necessidade de distinção foi mensurado por nove frases que foram 

baseadas na escala de validade de Snyder e Fromkin (1977). Como não foi encontrada a 

escala traduzida para língua portuguesa, optou-se por analisar a versão original em inglês. 

 

Escala de Snyder e Fromkin (1977) 

Dimensão 1: lack of concern regarding others’ reactions to one’s different ideas, 

actions, and so on; 

(1)When I am in a group of strangers, I am not reluctant to express my opinion 

publicly. 

(2) I find that criticism affects my self-esteem. (reverse) 



91 

 

 

 

(3) I sometimes hesitate to use my own ideas for the fear they might be impractical. 

(reverse) 

(5) People frequently succeed in changing my mind. (reverse) 

(8) Others´ disagreements make me uncomfortable. (reverse) 

(10) I am unable to express my feelings if they result in undesirable consequences. 

(reverse) 

(11) It bothers me if people think I am being too unconventional. (reverse) 

(14) Feeling “different” in a crowd of people makes me feel uncomfortable. (reverse) 

(15) I would rather be just like everyone else than be called a “freak”. (reverse) 

(18) It is better always to agree with the opinions of others than to be considered a 

disagreeable person. (reverse) 

(19)I do not like to say unusual things to people. (reverse) 

(22) When I am with a group of people, I agree with their ideas so that no argument 

will arise. (reverse) 

(23) I tend to keep quiet in the presence of persons of higher rank, experience, etc. 

(reverse) 

 

Dimensão 2: a desire to not always follow the rules 

(4) I think society should let reason lead it to new customs and throw aside old habits 

or mere traditions. 

(6 )I find it sometimes amusing to upset the dignity of teachers, judges, and “cultured” 

people. 

(9) I do not always need to live by the rules and standards of society. 

(16) I must admit I find it hard to work under strict rules and regulations. 

(17) I would rather be known for always trying new ideas than for employing well-

trusted methods. 

(24) I have been quite independent and free from family rules. 

(25) Whenever I take part in group activities, I am somewhat of a nonconformist. 

(26) It is better to break rules than always to conform with an impersonal society. 

 

Dimensão 3: a willingness to defend one’s beliefs publicly. 

(7) People have sometimes called me “stuck-up“. 

(12) If I disagree with a superior on his or her views, I usually do not keep it to myself. 



92 

 

 

 

(13) I speak up in meetings in order to oppose those whom I feel are wrong. 

(20) I tend to express my opinions publicly, regardless of what others say. 

(21) As a rule, I strongly defend my own opinions. 

  

As sentenças propostas para mensurar o elemento “distinção” da faceta EFEITO são: 

1- ...sei que preciso seguir as regras dele; 

2- ... eu geralmente me mantenho quieto na presença de pessoas de alto nível 

hierárquico; (reversa) 

3- ...eu me sinto desconfortável para expressar minhas próprias opiniões; (reversa) 

4- ... eu me sinto desconfortável no meio de pessoas diferentes; (reversa) 

5-  ...eu me sinto diferenciado; 

6-  ... percebo que sou diferenciado em relação aos demais; 

7- ... entendo que posso quebrar regras e não ter um comportamento conformista; 

8- ... sinto que minhas características únicas estão sendo valorizadas; 

9- ... sinto que posso expressar minha opinião publicamente. 

 

Elemento: Sentimento de respeito (C2) 

A mensuração do sentimento de respeito foi baseada nos três itens da escala de 

Ellemers et al. (2013). Assim como a escala de distinção, não foi encontrada nenhuma 

tradução da escala de sentimento de respeito. 

 

Escala de Respeito Percebido de Ellemers et al. (2013). 

1. I have the feeling that my comrades in my team respect me for my ways of 

cooperation. 

2. I have the feeling that my comrades in my team respect me for my qualities. 

3. I have the feeling that my comrades in my team respect me for the 

achievements I attain during work. 

 

As sentenças propostas para mensurar o elemento “respeito” da faceta EFEITO 

são: 

1- ...me sinto respeitado pelo meu modo de cooperar; 

2- ... me sinto respeitado pelas minhas qualidades; 

3- ...me sinto respeitado pelas minhas conquistas; 
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4- ... me sinto respeitado como profissional; 

5- ...me sinto respeitado no trabalho. 

 

5.3.2 Construção do questionário de inclusão  

Após definido o trecho da sentença que constituirá cada item, o próximo passo 

consistiu na união de cada trecho (AGENTE-AÇÃO-EFEITO) para cada structuple, formando 

os itens do questionário. Por exemplo, o Structuple A1B4C3 possui os elementos PARES-

APOIO-DISTINÇÃO e foi composto pelos trechos definidos na seção anterior. Deste modo, o 

item foi redigido da seguinte maneira:  

Meu colega de trabalho, ao me ajudar nos momentos de dificuldade, eu me sinto diferenciado 

 

 

Foram elaborados dois itens para cada structuple, exceto para o elemento 

reconhecimento, com três itens. Porém, devido ao tamanho do questionário, com 54 itens, 

decidiu-se reduzir a quantidade de itens. Assim, a versão elaborada totalizou 42 itens, 

conforme o Quadro 9. 

 

Quadro 9: Itens por Structuple 

Structuple Código Item Structuple Código Item 

A1B1C1 PPfPe 1 A1B4C1 PaAPe 7 

A1B1C3 PaPfD 2 (r) A1B4C3 PaAD 8 

A1B1C2 PaPfRp 3 A1B4C2 PaARp 9 

A1B2C1 PaPiPe 4 A1B3C1 PaRcPe 10;13 

A1B2C3 PaPiD 5 (r) A1B3C3 PaRcD 11;14 

A1B2C2 PaPiRp 6 A1B3C2 PaRcRp 12;15 

A2B1C1 SPfPe 16;19 A2B4C1 SAPe 28;31 

A2B1C3 SPfD 17;20(r) A2B4C3 SAD 29;32 

A2B1C2 SPfRp 18;21 A2B4C2 SARp 30;33 

A2B2C1 SPiPe 22;25 A2B3C1 SRcPe 34;37;40 

A2B2C3 SPiD 23;26(r) A2B3C3 SRcD 35;38;41 

A2B2C2 SPiRp 24;27 A2B3C2 SRcRp 36;39;42 

Nota: (r) item reverso 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A elaboração dos itens com a presença dos três elementos necessitou de inúmeras 

revisões, para se ter clareza semântica e evitar questões repetidas, conforme recomendam 

Borg e Shye (1995). 

PAR DISTINÇÃO APOIO 
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A escala utilizada para a mensuração dos itens foi do tipo Likert, com valores variando 

de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente).   

 

5.4 Estratégia para evitar vieses (bias) 

Os vieses (method bias) são as principais causas dos erros de mensuração, podendo 

aumentar ou diminuir a relação entre constructos (PODSAKOFF et al., 2003). Eles surgem de 

respostas tendenciosas causadas por medidas de itens similares, ou textos que induzem a 

respostas similares (EDWARDS, 2008). Na literatura existem diversas estratégias para 

reduzir as tendências de uma medição. Podsakoff, Mackenzie e Podsakoff (2010) sugerem 

alguns procedimentos para remediar os vieses na medição, tais como coleta de dados de 

diferentes fontes, separação temporal ou psicológica entre as variáveis, eliminar escalas 

comuns para medir diferentes constructos, eliminar itens ambíguos na escala, reduzir a 

desejabilidade social na escrita dos itens, balancear itens positivos e negativos, e técnicas 

estatísticas apropriadas. 

Nesta pesquisa foram adotados, a priori, os seguintes procedimentos: eliminação de 

itens ambíguos na escala e redução da desejabilidade social, por meio da redação dos itens 

(PODSAKOFF; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2010).  

 

5.5 Verificação semântica  

Os participantes da fase de verificação semântica foram dois estudantes de pós-

graduação de uma universidade privada na cidade de São Paulo, um do sexo masculino e 

outro do sexo feminino. Os alunos eram profissionais do setor financeiro e se dispuseram a 

participar da verificação. A avaliação semântica foi realizada em uma sala de aula com os 

dois alunos simultaneamente, antes do início da aula regular. 

O procedimento consistiu na explicação do que seria realizado, e foi enfatizada a 

liberdade de interromper e se retirar a qualquer momento. Em seguida, os questionários 

impressos foram distribuídos e foi solicitado aos estudantes responderem. 

O questionário impresso utilizado para a verificação semântica continha quatro seções 

(ver apêndice A). Na primeira página foi elaborada uma carta-convite com a justificativa da 

pesquisa e o termo de livre consentimento, com campo de concordância e data. Na segunda 

seção foram incluídas questões demográficas, como idade, sexo, raça, nível educacional e 

tempo de empresa. A terceira seção era composta pelas questões da escala de inclusão. A 



95 

 

 

 

quarta e última seção continha questões sobre outras variáveis, para serem utilizadas em 

estudos futuros. 

Os respondentes completaram o questionário no tempo aproximado de 15 minutos, e 

na sequência foi realizada a entrevista com duração de 30 minutos, na qual foram feitas 

algumas perguntas: 

1) Vocês encontraram algum erro no questionário? 

2) Vocês tiveram alguma dificuldade de compreensão das questões, ou seja, na 

formulação da questão? 

3) Vocês enfrentaram alguma dificuldade para responder? 

4) Alguma questão não fez sentido para vocês? 

 

Os principais comentários foram: 

 

1) De modo geral, as questões são compreensíveis; 

2) Algumas questões precisam de um pouco mais de atenção na hora da leitura. Por 

exemplo, a questão: “o meu superior, ao me permitir participar de suas decisões, 

me faz perceber que preciso seguir as regras dele”; 

3) Algumas questões parecem não fazer sentido: “Quando meu superior me convida 

para eventos sociais informais, eu me sinto respeitado”. 

Ao ser solicitado a explicar melhor essa falta de entendimento, o avaliador 

argumentou que, para ele, a relação entre se sentir respeitado e ser convidado para eventos 

sociais não fazia sentido. Ou melhor, não havia relação entre as duas “coisas”. O avaliador 

enfatizou que fazia sentido para ele “escutar os problemas pessoais” e “se sentir respeitado”. 

4) Um dos avaliadores comentou não perceber a diferença entre “reconhecer meu 

desempenho” e “reconhecer a qualidade do meu trabalho”. 

5) Em relação ao layout, os dois avaliadores identificaram a ausência da numeração 

da escala (4 e 5) na questão de número 15. 

 

5.6 Segunda verificação semântica 

Uma segunda avaliação foi realizada com profissionais de uma indústria 

automobilística situada na grande São Paulo. Os avaliadores foram convidados, e quatro se 

voluntariaram a realizar a verificação semântica. A avaliação seguiu o mesmo procedimento 
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anterior. Os profissionais foram levados para uma sala de reunião, todos ao mesmo tempo, 

responderam o questionário, e após teve início a entrevista em grupo.  

Os principais comentários foram: 

1. O enunciado da seção 1 está confuso, a redação precisa melhorar; 

2. Outra dúvida foi quanto à opção ‘especialização do nível educacional’. “Que tipo 

de especialização?”; “Acho melhor deixar mais claro”; 

3. “As frases estão longas e o questionário um pouco cansativo”; 

4. Um avaliador não entendeu a diferença entre reconhecer o desempenho e 

reconhecer a qualidade do trabalho, “querem dizer a mesma coisa, um está dentro 

do outro”. Outra respondente adicionou: “eu não tinha percebido, mas marquei as 

mesmas respostas. Pensando bem, para mim também é a mesma coisa”; 

5. No item em que estava redigido “membros BEM aceitos” um dos avaliadores ficou 

em dúvida sobre a diferença entre aceito e bem aceito; 

6. No item em que estava escrito “seguir as regras dele”, outro avaliador questionou 

se era “violar as regras da empresa” Ou regras usuais? Quebrar as regras no 

sentido de inovar?” Outro respondeu: “eu entendi que quebrar as regras é fazer 

algo errado”. Outro comentou que entendia que as regras eram seguir as 

determinações do superior e seu modo de agir. 

7. No item “Quando meu superior me convida para eventos sociais informais eu me 

sinto integrado no grupo”, as principais dúvidas foram em relação aos eventos 

sociais informais; “eventos do grupo ou do superior, qual tipo de evento social?” 

Um respondente não percebeu a relação entre receber um convite e se sentir 

integrado no grupo;  

8. Faltou a indicação da escala antes das questões da seção 4. 

 

Após as verificações semânticas, algumas questões foram alteradas e uma nova versão 

foi elaborada e se encontra no apêndice B, e foi a versão utilizada na pesquisa empírica. 

 

5.7 Técnica de análise de dados quantitativos  

Uma variedade de técnicas estatísticas pode ser usada para testar hipóteses e converter 

dados em conhecimentos (HAIR et al., 2005). Pesquisadores da teoria das facetas 

desenvolveram algumas técnicas estatísticas para interpretar e estruturar os dados (HORNIK; 

COHEN; AMAR, 2007). Uma das mais utilizadas é a análise de menor espaço (Smallest 
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Space Analysis), que pertence ao grupo das análises multidimensionais escalonares 

(Escalonamento multidimensional– MDS). Este conjunto de técnicas de análise,  para dados 

não métricos, trata cada variável como um ponto no espaço euclidiano, fornecendo uma 

representação espacial das relações entre variáveis (BILSKY, 2003; GUTTMAN; LEVY, 

1991; ROAZZI; DIAS, 2001). A distância entre os pontos no espaço representa a correlação 

entre as variáveis, e quanto menor o espaçamento maior é a similaridade das variáveis, ou 

maior é a correlação. Assim, é esperado que os elementos de uma faceta estejam mais 

próximos entre si, devido à alta correlação entre eles, formando regiões que diferenciam as 

facetas. A distribuição dos pontos no espaço euclidiano pode assumir diferentes estruturas.  

Nesta pesquisa, a possível forma geométrica foi apresentada na hipótese estrutural, no 

Capítulo 4 e testada empiricamente.  

 

5.7.1 Parâmetros do MDS 

O programa escolhido para realizar a análise do MDS foi o SPSS® versão 20. Para 

realizar os cálculos e obter resultados mais confiáveis, Borg, Groenen e Mair (2013) 

recomendam a seleção e modificação de alguns parâmetros default do sistema. 

Os parâmetros recomendados para atingir melhor resultado são: 

Modelo do MDS: PROXSCAL 

Matriz de proximidade: Similaridade 

Configuração inicial: Torgerson 

Número mínimo de interações: 1.000 

Número de dimensões: duas ou mais. 

 

5.7.2 Preparação e limpeza dos dados 

 

Análise de dados perdidos (missing) 

A primeira etapa de preparação e limpeza dos dados é a identificação da existência de 

dados faltantes (missing) e a adoção de medidas corretivas. Segundo Hair et al. (2005), o 

pesquisador precisa analisar se a perda de dados foi aleatória e qual a quantidade de dados 

perdidos. Se confirmada a aleatoriedade dos dados, e a quantidade de dados perdidos for 

abaixo de 10% para um caso ou observação individual, aplicam-se ações corretivas. Nesta 

pesquisa, foi comprovada a aleatoriedade e a quantidade abaixo de 10%, assim, os dados 
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faltantes foram corrigidos por meio do método de atribuição de valores médios das respostas 

do respectivo item (HAIR et al., 2005). 

  

Análise da qualidade dos dados 

  O objetivo desta análise é identificar os indivíduos que responderam mais de 

90% em uma única resposta. Para realizar esta análise os dados foram transferidos para uma 

planilha Excel e efetuados os cálculos de repetitividade. 

 

Observações atípicas (outliers) 

 

Observações atípicas ou outliers são dados com uma combinação única de 

características que as diferenciam das outras observações. Geralmente podem ter como causa 

erros de procedimentos, eventos extraordinários, explicáveis ou não, e/ou observações que 

estão no intervalo usual de valores, mas são únicas em sua combinação. As observações 

atípicas devem ser examinadas pelo pesquisador, a fim de decidir pela sua manutenção ou 

exclusão (HAIR et al, 2005). 

 

Transformação dos dados 

 

Os itens que foram redigidos com sentido inverso tiveram suas respostas 

transformadas para a mesma lógica dos demais itens. Assim, a codificação atribuída pelos 

respondentes (1, 2, 3, 4 ou 5), recebeu os códigos 5, 4, 3,2 ou 1.  

 Os itens dos dados demográficos também receberam uma codificação (1, 2, 3...), para 

permitir sua entrada no banco de dados.  
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6 PESQUISA EMPÍRICA  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os estudos empíricos realizados com duas 

amostras distintas (estudantes de pós-graduação e profissionais do setor industrial), e verificar 

a hipótese estrutural da pesquisa para atender aos objetivos específicos. Para isto, cada estudo 

contemplou os seguintes itens:  

1. Amostra 

2. Procedimento de coleta de dados 

3. Preparação e limpeza dos dados 

4. Resultados 

4.1. Análise de confiabilidade do instrumento 

4.2. Análise descritiva da caracterização da amostra 

4.3. Análise descritiva das variáveis de inclusão 

4.4. Análise de Escalonamento multidimensional (MDS) 

 

6.1 Estudo com estudantes de pós graduação 

 

6.1.1 Plano amostral 

Nesta pesquisa utilizou-se amostra não-probabilística por conveniência, que 

envolve a seleção de respondentes que estejam mais acessíveis ao pesquisador (Hair et 

al., 2005). A seleção dos respondentes foi feita por meio de professores conhecidos do 

pesquisador, e que se voluntariaram para aplicar o questionário em suas salas de aula. 

Um total de 95 estudantes do curso de pós-graduação de administração de uma 

universidade privada, na cidade de São Paulo, responderam o questionário.  

Optou-se por não trabalhar com grupos exclusivamente de estudantes sem 

vínculo empregatício, por acreditar que a competição entre pares no ambiente escolar 

possui dinâmica diferente daquela dos grupos no ambiente de trabalho. 

 

 

 



100 

 

 

 

6.1.2 Procedimento de coleta de dados 

O questionário impresso foi aplicado em sala de aula pelos respectivos professores da 

disciplina, antes, no intervalo ou no final da aula, a critério do professor. Em média, o 

questionário foi respondido em 15 minutos. 

 

6.1.3 Preparação e limpeza dos dados  

Análise de dados perdidos (missing) 

Após a transcrição dos dados dos questionários impressos para a planilha Excel, 

verificou-se a existência de 12 dados faltantes. Os casos foram aleatórios, ou seja, não 

estavam concentrados em poucos respondentes nem em algum item específico. Deste modo, 

foram corrigidos por meio do método de atribuição de valores médios das respostas do 

respectivo item (HAIR et al., 2005). 

 

Análise da qualidade dos dados 

A análise da qualidade dos dados foi realizada em duas etapas. Primeiramente, no 

momento da transcrição dos dados do formulário impresso para o Excel, identificaram-se os 

questionários com respostas iguais e foram descartados dois questionários. Após a 

transcrição, analisou-se o percentual de respostas únicas. Nesta análise não foi identificado 

nenhum respondente que tivesse marcado o mesmo valor em mais de 90% das questões. 

Identificaram-se quatro respondentes que marcaram apenas uma resposta nas últimas 10 

questões. Optou-se por manter estes respondentes na amostra, devido ao conjunto de respostas 

únicas ser menor que o critério de eliminação.  

 

Observações atípicas 

Devido à natureza desta pesquisa, que estudou a percepção de inclusão do indivíduo, 

as observações atípicas não foram eliminadas, pois, nas situações em que as observações estão 

no intervalo usual de valores para cada variável, mas são únicas em sua combinação de 

valores, os pesquisadores devem reter a observação (HAIR et al., 2005).  

 

 

6.1.4 Resultados do estudo com estudantes de pós-graduação 
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6.1.4.1 Análise descritiva da caracterização da amostra 

A estatística descritiva tem a função de apresentar e resumir as informações coletadas, 

de maneira que possam ser analisadas. Segundo Hair et al. (2005), ao examinar os dados antes 

de utilizar técnicas estatísticas mais complexas, passa-se a ter uma compreensão básica dos 

dados.  

Nesta pesquisa, os dados obtidos para caracterização dos indivíduos foram sexo, idade, 

raça, nível hierárquico, tempo de empresa e tempo no grupo. Assim, são apresentados gráficos 

e tabelas com as características dos indivíduos pesquisados. 

 

Distribuição por sexo  

 

 

Tabela 1: frequência de respondentes por sexo 

  Frequência Percentual 

Masculino 35 38% 

Feminino 58 62% 

Total Geral 93 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

    

Distribuição por raça 

 

Tabela 2: Frequência de respondentes por raça 

  Frequência Percentual 

amarela 1 1,08% 

branca 64 68,82% 

negra 5 5,38% 

parda 21 22,58% 

Indígena 2 2,15% 

Total Geral 93 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Distribuição por idade 

 

 

Tabela 3: Frequência de respondentes por idade 

  Frequência Percentual 

23-30 62 67% 

31-45 30 32% 

acima de 46 0 0% 

não respondido 1 1% 

Total Geral 93 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 4: Dados descritivos por idade 

 

 

 

 

 

 

Mínimo Máximo Média Dp 

Coef. 

Variação 

Idade 23 43 29,4 4,6 15,6 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

 

Distribuição por nível educacional 

 

 

Tabela 5: Frequência por nível educacional 

  Frequência Percentual 

Superior completo 52 56% 

Pós-graduação  41 44% 

Total Geral 93 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Distribuição por tamanho de empresa 

 

 

Tabela 6: frequência por tamanho de empresa 

 

no. de funcionários Frequência Percentual 

até 500 19 20% 

501 a 1.000 6 6% 

acima de 1.000 68 73% 

Total Geral 93 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Distribuição por nível hierárquico 

 

 

Tabela 7: Frequência por nível hierárquico 

  Frequência Percentual 

Operacional: produção 2 2% 

Operacional: Administrativo, etc. 70 75% 

Executivo com subordinado 18 19% 

Executivo sem subordinado 3 3% 

Total Geral 93 100% 

Fonte: Dados da pesquisa   
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Distribuição por tempo de empresa (anos) 

 

Tabela 8: Frequência por tempo de empresa 

 

 

anos de empresa Frequência Percentual 

até 4 50 54% 

5 a 10 35 38% 

11 a 15 7 8% 

acima de 15 1 1% 

Total Geral 93 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 9: Dados descritivos por tempo de empresa 
 

 

 Mínimo Máximo Média Dp 

Coef. 

Variação 

Tempo_emp 1 24 5,9 3,7 62,3 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 

Distribuição por tempo de grupo 

 

Tabela 10: Frequência por tempo de grupo 
 

anos no grupo Frequência Percentual 

até 4 73 78% 

5 a 10 15 16% 

acima de 11 4 4% 

não respondido 1 1% 

Total Geral 93 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 11: Dados descritivos por tempo de grupo 
 

 

Mínimo Máximo Média Dp 

Coef. 

Variação 

Tempo_Grupo 0,1 20 3,6 3,2 89,1 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Setor da economia 

 

 

Tabela 12: Frequência por setor da economia 
 

 Setor da economia Frequência Percentual 

Agronegócio (agricultura, pecuária, pesca, etc.) 
0 0% 

Indústria (extrativista, transformação, etc.) 6 6% 

Serviços (varejo, construção, alimentação, alojamento, educação) 25 27% 

Mercado Financeiro (bancos, financeiras, investimentos, etc.) 61 66% 

Administração Pública 1 1% 

Total Geral 93 100% 

Fonte: Dados da pesquisa   

 

O perfil predominante dos respondentes é de 62% do sexo feminino autodeclarados da 

raça branca (68,8%). A idade dos respondentes variou de 23 anos a 43 anos, sendo a média 

29,4, e 67% dos respondentes têm entre 23 e 30 anos. O setor predominante é o mercado 

financeiro, com 66%, e em segundo lugar a área de serviços, com 27%. Por se tratar de um 

grupo jovem e de estudantes de pós-graduação, verifica-se que 70% estão em cargos 

administrativos, a média de tempo de empresa é 5,9 anos, e 50% estão, no máximo, há 4 anos 

na empresa.  

 

6.1.4.2 Análise descritiva das respostas sobre inclusão 

A Tabela 13 e o Gráfico 1 mostram os resultados das respostas dos estudantes quanto 

às questões de inclusão. 
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Tabela 13: Frequência de respostas sobre inclusão em número de respondentes 

  

 Escala 

Média 

Desvio 

Padrão 

Coef. 

Variação Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) 

PaPfPe1 0 4 15 59 15 3,9 0,7 17,9 

PaPfD2 8 36 30 16 3 2,7 1,0 36,2 

PaPfRp3 0 7 17 54 15 3,8 0,8 20,6 

PaPiPe4 1 6 20 51 15 3,8 0,8 22,0 

PaPiD5 10 40 29 12 2 2,5 0,9 36,7 

PaPiRp6 2 16 24 45 6 3,4 0,9 27,1 

PaAPe7 0 3 21 47 22 3,9 0,8 19,5 

PaAD8 5 23 31 26 8 3,1 1,0 33,7 

PaARp9 1 5 30 44 13 3,7 0,8 22,4 

PaRcPe10 0 2 16 60 15 3,9 0,6 16,4 

PaRcD11 3 23 26 33 8 3,2 1,0 31,7 

PaRcRp12 0 5 14 58 15 3,9 0,7 18,6 

PaRcPe13 0 10 27 42 14 3,6 0,9 23,8 

PaRcD14 4 29 24 27 8 3,1 1,1 34,8 

PaRcRp15 1 8 18 52 14 3,8 0,9 22,8 

SPfPe16 6 6 10 36 35 3,9 1,2 29,3 

SPfD17 2 18 29 36 8 3,3 1,0 28,8 

SPfRp18 2 4 11 45 29 4,0 0,9 22,4 

SPfPe19 1 6 4 44 38 4,2 0,9 20,9 

SPfD20 5 23 29 28 8 3,1 1,1 33,7 

SPfRp21 0 1 21 49 22 4,0 0,7 17,9 

SPiPe22 4 9 27 34 18 3,6 1,1 29,4 

SPiD23 13 46 17 15 2 2,4 1,0 40,9 

SPiRp24 3 19 30 30 11 3,3 1,0 31,2 

SPiPe25 1 8 19 47 18 3,8 0,9 23,6 

SPiD26 10 36 31 15 1 2,6 0,9 35,8 

SPiRp27 2 14 32 33 12 3,4 1,0 28,4 

SAPe28 0 2 9 48 34 4,2 0,7 16,8 

SAD29 2 17 32 28 14 3,4 1,0 30,2 

SARp30 0 5 13 47 23 4,0 0,8 20,1 

SAPe31 2 4 31 40 16 3,7 0,9 24,0 

SAD32 9 32 32 17 3 2,7 1,0 36,3 

SARp33 3 11 33 34 12 3,4 1,0 28,2 

SRcPe34 1 5 8 49 29 4,1 0,8 20,7 

SRcD35 4 15 23 39 12 3,4 1,0 30,5 

SRcRp36 1 4 6 53 28 4,1 0,8 19,3 

SRcPe37 1 6 10 50 26 4,0 0,9 21,6 

SRcD38 2 25 26 26 13 3,3 1,1 33,1 

SRcRp39 1 5 11 52 24 4,0 0,8 20,9 

SRCPe40 1 6 20 49 16 3,8 0,8 22,3 

SRCD41 7 24 25 24 13 3,1 1,2 37,5 

SRCRe42 1 4 11 54 23 4,0 0,8 20,0 
Fonte: Dados da pesquisa    
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Gráfico 1: Distribuição de respostas 

 

 

Observa-se que a maioria das respostas, acima de 50%, estão na região de 

concordância - concordo totalmente (5) ou concordo (4). A linha no gráfico delimita as 

respostas na região da discordância, e pode-se observar que alguns itens, como o efeito de 

Distinção, apresentaram baixos resultados, com média das respostas inferior a três e 

coeficiente de variação acima de 30%. Este resultado indica que os itens de Distinção 

possuem alta dispersão de respostas.  

 

6.1.4.3 Análise MDS do estudo com estudantes de pós-graduação 

Nesta seção são apresentadas as estatísticas utilizadas para checar as hipóteses 

estruturais, que compreende primeiramente a análise de correlação dos itens que mensuram 

um mesmo structuple, e em seguida os gráficos gerados pelo escalonamento 

multidimensional. 

A título de facilitar o entendimento dos códigos dos structuples e a interpretação dos 

dados, exibe-se novamente o Quadro 7, com os elementos de cada faceta.  
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6.1.4.4 Correlação de SPEARMAN  

A análise de correlação é considerada uma estatística descritiva, e indica o grau em 

que duas ou mais variáveis estão relacionadas entre si (HAIR et al., 2005). Para um 

determinado conjunto de dados, cuja normalidade não é verificada, pode-se utilizar o 

coeficiente não paramétrico de correlação, como o teste de Spearman (SIEGEL, 1975). 

No desenvolvimento do questionário buscou-se criar mais de um item por structuple, 

com o propósito de obter melhor mensuração. A fim de verificar a correlação entre os itens do 

mesmo structuple, realizou-se análise das correlações de Spearman entre os itens, conforme a 

Tabela 14. 

Tabela 14: Correlação entre os itens de um mesmo structuple 

Structuple Código Item Spearman   

A2B1C1 SPfPe 16;19 ,423**   

A2B1C2 SPfRp 18;21 ,487**   

A2B1C3 SPfD 17;20 (R) 0,196   

A2B2C1 SPiPe 22;25 ,444**   

A2B2C2 SPiRp 24;27 ,482**   

A2B2C3 SPiD 23;26 (R) -0,02   

   34-37 34-40 37-40 

A2B3C1 SRcPe 34;37;40 ,469** ,392** ,500** 

   36-39 36-42 39-42 

A2B3C2 SRcRp 36;39;42 ,271** ,308** ,714** 

   35-38 35-41 38-41 

A2B3C3 SRcD 35;38;41 0,184 0,155 ,820** 

A2B4C1 SAPe 28;31 ,493**   

A2B4C2 SARp 30;33 ,337**   

A2B4C3 SAD 29;32 ,483**   

**. Correlação é significante no nível de 0.01 (2-tailed). 

Fonte: Dados da pesquisa 

Observa-se que alguns itens, que possuem o elemento DISTINÇÃO no structuple, 

apresentaram correlação não significativa entre si. Apenas os itens do structuple A2B4C3 

(SAD) obtiveram correlação significativa entre eles.  

Facetas Agente (A) Ação (B) Efeito (C) 

Elementos Par (P) Permitir participar processo formal 

(Pf) 

Pertencimento (Pe) 

Superior (S) Permitir participar processo informal 

(Pi) 

Sentimento de respeito 

(Rp) 

 Reconhecer (Rc) Distinção (D) 

  Apoio (A)  
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O resultado indica que os itens com baixa correlação podem não estar mensurando o 

mesmo indicador. Somados às observações feitas durante o processo de verificação 

semântica, os itens que englobam o elemento DISTINÇÃO são passíveis de reformulação na 

a versão seguinte do questionário. 

 

 

Confiabilidade da escala 

Os itens do questionário foram submetidos à análise de confiabilidade, com o objetivo 

de verificar a sua consistência interna (NETEMEYER; BEARDEN; SHARMA, 2003). O 

resultado do Alfa de Cronbach para a escala de inclusão foi de = 0,88, representando alta 

consistência interna da escala. Segundo Hair et al. (2005), em pesquisas exploratórias 

considera-se aceitável um valor acima de = 0,6. 

 

6.1.4.5 Escalonamento multidimensional 

A análise de escalonamento multidimensional realizada nesta pesquisa utilizou os 

parâmetros definidos no tópico 5. Para verificação da qualidade do resultado utilizou-se o 

parâmetro de coeficiente de Stress-1 < 0,15 pois é considerado uma solução aceitável 

(BILSKY, 2003) e em estudos com grande número de variáveis aceitam-se valores superiores 

(SOUZA et al., 2015a). 

Inicialmente foi realizado o MDS considerando duas dimensões, e o resultado mostrou 

um Stress-1 de 0,27, conforme a Tabela 15, considerado não satisfatório. 

 

Tabela 15: Valor do Stress (MDS com duas dimensões) 

Stress and Fit Measures 

Normalized Raw Stress ,07312 

Stress-I ,27041
a
 

Stress-II ,62375
a
 

S-Stress ,16327
b
 

Dispersion Accounted For (D.A.F.) ,92688 

Tucker's Coefficient of Congruence ,96274 

PROXSCAL minimizes Normalized Raw Stress. 

a. Optimal scaling factor = 1,079. 

b. Optimal scaling factor = ,921. 
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Um segundo cálculo foi realizado considerando três dimensões, com o objetivo de 

verificar se ocorre redução nos valores do Stress-1, conforme sugerem Borg, Groenen e Mair 

(2013). 

Borg e Shye (1995) apontam que dados complexos, geralmente, necessitam de espaços 

com mais dimensões, o que torna a sua interpretação mais difícil. Ao realizar o cálculo de 

MDS considerando três dimensões, o valor do Stress-1 se reduziu para 0,189 (Tabela 16), 

sendo considerado satisfatório. 

 

Tabela 16:  Valor do Stress (MDS com três dimensões) 

Stress and Fit Measures 

Normalized Raw Stress ,03599 

Stress-I ,18970
a
 

Stress-II ,52147
a
 

S-Stress ,09192
b
 

Dispersion Accounted For 

(D.A.F.) 
,96401 

Tucker's Coefficient of 

Congruence 
,98184 

PROXSCAL minimizes Normalized Raw 

Stress. 

a. Optimal scaling factor = 1,037. 

b. Optimal scaling factor = ,957. 

 

 A interpretação da solução do MDS consiste, primeiramente, na geração de gráficos 

para cada faceta; em seguida identificam-se as regiões nas quais os pontos de um mesmo 

elemento se encontram, separando-os com linhas (BORG; GROENEN; MAIR, 2013). Como 

citado no tópico sobre a técnica de análise dos dados, espera-se que os itens de uma mesma 

faceta fiquem próximos, devido à elevada correlação, constituindo um espaço no plano 

cartesiano. 

 Nesta pesquisa, para melhor identificação das regiões de uma faceta, foram gerados 

gráficos com todas as dimensões 1-2; 1-3 e 2-3, como apresentado no Gráfico 2, e a partir dos 

gráficos selecionou-se a melhor dimensão, ou dimensões, que permitem visualizar a separação 

entre as regiões, conforme sugerido por Borg et al. (2013). Nas análises seguintes foram 

utilizadas apenas as dimensões que permitem melhor visualização das regiões. 
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Gráfico 2: Gráficos (2D) do MDS nas três dimensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACETA - AGENTE 

O Gráfico 3 mostra o escalograma do plano com as dimensões 1-3 e 2-3 resultantes do 

escalonamento multidimensional da faceta Agente. 

 

Hipótese estrutural  

 

 

  

Pares 

● 

Superiores

● 
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Gráfico 3: Escalograma da faceta AGENTE 
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Os diagramas mostram-se consistentes com a hipótese estrutural de que a faceta 

AGENTE apresenta uma distribuição no espaço com padrão axial. O resultado revela que as 

variáveis do elemento SUPERIOR estão numa região distinta do elemento PAR, o que pode 

ser observado nos dois planos cartesianos.  

Ao analisar o plano 1-3, verifica-se que as variáveis 2, 5 e 6 do elemento PAR estão 

localizadas junto com as variáveis do elemento SUPERIOR; porém no plano 2-3 as mesmas 

variáveis localizam-se próximas às demais variáveis do elemento PAR. Isso mostra que as 

regiões entre PAR e SUPERIOR são distintas e essas variáveis pertencem à região PAR. 

Neste sentido, verifica-se que apenas a variável 35 (SRcD) está fora da região do elemento 

SUPERIOR, nos dois planos. Conforme a Tabela 17, a variável 35 apresenta correlação 

significante com seis variáveis do elemento PAR, e com apenas duas do elemento 

SUPERIOR.  

 

Tabela 17: Variáveis com correlação significante com a variável SRcD35 

 PaPFPe1 PaPFRp3 PaPIRp6 PaRcD11 PaRcRp12 PaRcPe13 

SRcD35 ,388** ,270** ,319** ,625** ,316** ,330** 

      

SPFPe16 SRcPe34     

,322** ,282**     

**. Correlação é significante no nível de 0.01 (2-tailed). 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Faceta – AÇÃO  

A hipótese estrutural definida a priori foi testada por meio do MDS, e no gráfico 4 apresenta-

se o escalograma do plano nas dimensões 1-2, e a indicação das regiões referentes aos 

elementos. 

 

Hipótese estrutural. Os elementos da faceta AÇÃO dividem o espaço em quatro 

regiões, em uma configuração polar. 
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Gráfico 4:  Escalograma da faceta AÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama obtido, Gráfico 4, mostra-se consistente com a hipótese estrutural de que a 

faceta AÇÃO apresenta uma distribuição no espaço com padrão polar. O resultado revela que 

as variáveis dos elementos Apoio e Reconhecimento estão mais relacionadas entre si e estão 

em regiões distintas.  

As variáveis dos elementos ‘Permitir participar dos processos formais’ e ‘Permitir 

participar dos processos informais’ apresentam-se distintas das variáveis dos elementos Apoio 

e Reconhecimento. Porém, não se verifica separação entre as variáveis dos elementos 

‘Permitir participar dos processos formais e informais’. 

As variáveis 1 e 3, que pertencem ao elemento ‘Permitir participar dos processos 

formais’ encontram-se na região das variáveis de Reconhecimento. Nas Tabelas 18 e 19  

observa-se que as variáveis 1 e 3 possuem correlações mais significantes com as variáveis de 

reconhecimento.  
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Tabela 18: Correlações significantes entre a variável PaPfPe1 e as demais variáveis 

 

 PaPfRp3 SPfPe16 SPfD17 SPfRp21  

PaPfPe1 ,574** ,360** -,312** ,282** 

 PaPiPe4  

PaPfPe1 ,290** 

 PaAPe7 PaARp9 SAPe28 SAD29 SARp30  

PaPfPe1 ,577** ,306** ,385** ,332** ,325** 

 PaRcPe10 PaRcD11 PaRcRp12 PaRcPe13 PaRcD14 SRcPe34 SRcD35 

PaPfPe1 ,445** ,352** ,507** ,443** ,329** ,294** ,388** 

 SRcPe37 SRcRp42  

PaPfPe1 ,424** ,360
**

 

**. Correlação é significante no nível de 0.01 (2-tailed). 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 19: Correlações significantes entre a variável PaPfRp3 e as demais variáveis 

 

 PaPfPe1 SPfPe16 SPfPe19 SPfRp18 SPfRp21   

PaPfRp3 ,574** ,491** ,320** ,377** ,308**   

 PaPiPe4 PaPiRp6 SPiRp24 SPiRp27    

PaPfRp3 ,404** ,287** ,362** ,339**    

 PaAPe7 PaARp9 SApe28 SARp30 SAPe31 SARp33  

PaPfRp3 ,486** ,295** ,421** ,329** ,342** ,345**  

 PaRcPe10 PaRcD11 PaRcRp12 PaRcPe13 PaRcD14 SRcD35 SRcPe37 

PaPfRp3  ,514** ,333** ,614** ,406** ,509** ,270** ,326** 

 SRcRp39 SRcRp42      

PafFRp3 ,317** ,383**      

**. Correlação é significante no nível de 0.01 (2-tailed). 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Faceta - EFEITO 

A hipótese estrutural definida a priori foi testada por meio do MDS, e no Gráfico 5 verifica-se 

o escalograma do plano nas dimensões 1-2 e a indicação das regiões referentes aos elementos 

da faceta EFEITO. 

 

Hipótese estrutural: Os elementos da faceta Efeito dividem o espaço em três regiões, 

em uma configuração modular. 
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Gráfico 5: Escalograma da faceta EFEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama obtido confirma a hipótese estrutural da faceta EFEITO. O resultado 

revela que todas as variáveis que contêm o elemento Distinção estão mais relacionadas entre 

si e se localizam na região mais periférica, em três subagrupamentos: Participação formal e 

informal, Apoio e Reconhecimento.  

Respeito 

Distinção 

Pf e Pi 
Reconhecimento 

Distinção 

Distinção 

Apoio 

Pertencimento 

♦ 

Respeito ♦ 

Distinção ♦ 
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Os itens do elemento ‘Pertencimento’ encontram-se em uma região específica central 

mais à direita. Isto indica que as variáveis estão mais relacionadas entre si do que com as 

demais, caracterizando um elemento. Da mesma maneira, os itens do elemento ‘Respeito’ 

formam uma região específica central à esquerda. 

 

6.1.5 Estudo com profissionais de empresas do ramo automobilístico 

 

6.1.6 Plano Amostral 

Nesta pesquisa, utilizou-se a amostra não probabilística por conveniência e por bola de 

neve (HAIR et al., 2005). Indivíduos com quem o pesquisador possui contato profissional, ao 

longo de 25 anos na indústria automobilística, foram convidados a participar da pesquisa e 

solicitados a convidar outros colegas de trabalho a participarem da pesquisa. Ao todo foram 

distribuídos 82 e-mails para profissionais de montadoras e fornecedores da indústria 

automobilística, de diferentes cidades brasileiras, com predominância para a grande São 

Paulo. Um segundo e-mail foi enviado, após duas semanas, agradecendo aos que já tinham 

respondido e solicitando novos respondentes. Os convidados são empregados de cinco 

montadoras e quatro fornecedores. Após a coleta de dados, a amostra final com profissionais 

da indústria automobilística foi de 145 respondentes. 

 

6.1.7 Procedimento de coleta de dados 

Os dados foram coletados entre 3 de dezembro a 19 de dezembro de 2017, por meio 

do questionário online inserido na plataforma eletrônica do google form ®, e o link 

distribuído eletronicamente por e-mail.  

 

6.1.7.1 Instrumento de pesquisa 

Os resultados alcançados no primeiro estudo serviram como base para a elaboração da 

última versão do questionário, a qual foi adaptada para a versão online. 

Optou-se por utilizar o questionário online com base na internet para facilitar o acesso 

aos respondentes, obter maior número de respostas, reduzir o tempo de resposta, eliminar a 

transcrição e manter o total anonimato (SIMSEK; VEIGA, 2000).  

As melhorias realizadas na versão B do questionário aplicado à amostra dos estudantes 

foram: 
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1) Mudança na redação dos itens que contêm o elemento Distinção, de números 2 

(PaPfD), 5 (PaPiD), 17 (SPfD), 20 (SPfD), 23(SPiD), 26 (SPiD), para eliminar o 

formato revertido da escrita.  

 

No primeiro estudo, os itens reversos apresentaram baixa correlação entre si e 

também em relação aos demais itens do questionário. A análise de confiabilidade 

mostrou que, se eliminados os itens reversos, haveria melhora no Alfa de Cronbach 

(Tabela 20). 

 

Tabela 20: Alfa de Cronbach dos itens reversos 

 

Itens Alfa de Cronbach se item for excluído 

2 0,893 

5 0,892 

17 0,895 

20 0,893 

23 0,890 

26 0,892 

Nota: Alfa de Cronbach com 42 itens 0,888 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se verificar, no MDS da pesquisa com estudantes, que os itens reversos se 

localizaram bastante distantes dos demais itens, indicando baixa relação com eles. 

 

2) Mudança na redação das questões sobre distinção. 

Ao analisar os itens que contêm o elemento Distinção em seu structuple, percebeu-se 

que as sentenças eram extensas e dúbias. Na elaboração da nova redação buscou-se, além de 

eliminar o sentido reverso, contemplar aspectos referentes à singularidade e à autenticidade 

abordados na literatura   

O Quadro 10 mostra a versão aplicada aos estudantes (versão B) e a versão 

reformulada (versão C). 
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Quadro 10: Comparativo das versões da escala 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

3) Os itens 40 (SRcPe) ,41(SRcD) e 42 (SRcRp) foram retirados, sem prejuízo para a 

mensuração dos structuples. Pois, como apresentado no Quadro 9 e na Tabela 21, 

os structuples SRcPe, SRcD e SRcRp possuíam três itens cada. Considerou-se, por 

isso, que esta eliminação não causaria prejuízo à validade de conteúdo da faceta. 

Outro motivo que justifica a eliminação destes itens foi a observação de três 

participantes durante a fase de validação semântica. Os entrevistados informaram 

que não perceberam diferença entre os itens que mensuravam “reconhecer meu 

Versão No. 

item 

Item Categoria 

B 2 ...eu sei que preciso seguir as regras dele (reversa)  

C 2 ... sinto que posso dar minhas sugestões livremente Autenticidade 

B 5 ... me sinto desconfortável para expressar minhas próprias opiniões (reversa)  

C 5 ... me sinto confortável para expressar minhas próprias opiniões Autenticidade 

B 11 e 

35 

entendo que posso quebrar os padrões preestabelecidos e não ter um 

comportamento conformista 

 

C 11 e 

35 

eu entendo que posso quebrar padrões preestabelecidos Autenticidade 

B 17 entendo que posso quebrar os padrões preestabelecidos e não ter um 

comportamento conformista (reversa) 

 

C 17 sinto que posso dar minhas sugestões livremente Autenticidade 

B 20 eu geralmente me mantenho quieto na presença de pessoas de alto nível 

hierárquico (reversa) 

 

C 20 ... eu me sinto diferenciado Distintividade 

B   23 ...eu me sinto desconfortável para expressar minhas próprias opiniões 

(reversa) 

 

C 23 ... eu me sinto confortável para expressar minhas próprias opiniões Autenticidade 

B 26 ...eu me sinto desconfortável no meio de pessoas diferentes (reversa)  

C 26 ... eu me sinto distinto em relação aos demais Distintividade 

B 29 ... eu me sinto diferenciado  

C 29 ... eu sinto que tenho espaço para expressar minhas ideias Autenticidade 

  Sem alteração  

 8 eu me sinto diferenciado Distintividade 

 14 eu percebo que sou diferenciado em relação aos demais Distintividade 
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desempenho” e “ reconhecer a qualidade do meu trabalho”. Ao analisar a Tabela 

22, com as correlações entre os itens, verificam-se altos índices com elevada 

significância, justificando estatisticamente as exclusões. 

 

Tabela 21: Structuples com três itens 

Structuple Código Itens 

A2B3C1 SRcPe 34;37;40 

A2B3C3 SRcD 35;38;41 

A2B3C2 SRcRp 36;39;42 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 22: Correlação de Spearman 

Itens 40 41 42 

37 ,500**   

38  ,820**  

39   ,714** 
**. Correlação é significante no nível de 0.01 (2-tailed). 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Essas alterações geraram o questionário versão C, e adicionalmente foram realizadas 

algumas adaptações na versão online, com o intuito de agilizar a respostas e evitar a perda de 

dados. As alterações foram: 

 

1) Atribuir a obrigatoriedade de resposta para todos os itens; 

2) Substituir o campo para preencher idade, tempo de empresa e tempo de grupo 

por agrupamentos, com opção para selecionar. Por exemplo, entre 18 e30 anos. 

3) Forma de apresentação dos itens; 

 

Outro importante aspecto na construção do questionário foi a forma da apresentação 

dos itens. Como eles deveriam conter os elementos das três facetas, as questões tornaram-se 

extensas. Assim, foram elaborados dois modelos de questões para avaliar a facilidade de 

resposta e compreensão dos itens, exemplificados a seguir como Tipo 1 e Tipo 2. 

 

Tipo 1: única sentença com todos os elementos do structuple 

1. O meu superior, ao me permitir participar de suas decisões, me faz sentir 

um membro bem aceito 

2. O meu superior, ao me permitir participar de suas decisões, sei que 

preciso seguir as regras dele 
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3. O meu superior, ao me permitir participar de suas decisões, me faz sentir 

respeitado pelo meu modo de cooperar 

 

Tipo 2: sentença com separação da faceta EFEITO 

O meu superior, ao me permitir participar de suas decisões,... 

1. ... me faz sentir um membro aceito  

2. ... sei que preciso seguir as regras dele 

3. ... me faz sentir respeitado pelo meu modo de cooperar 

 

As duas versões de questionário foram apresentadas para potenciais respondentes e um 

professor do programa Stricto sensu de administração de empresas, com o objetivo de 

verificar o entendimento dos itens e se haveria perda na compreensão da ligação entre os 

elementos de um mesmo structuple. Os avaliadores indicaram preferência pelo tipo 2, pois as 

perguntas são mais rápidas de responder e o entendimento da ligação entre os elementos se 

manteve. Diante dessa avaliação, optou-se pela forma 2 na construção do questionário online. 

 

6.1.8 Preparação e limpeza dos dados 

 

Análise de dados perdidos (missing) 

No segundo estudo não houve dados perdidos, devido à obrigatoriedade de responder 

todos os itens da versão online. 

 

Análise da qualidade dos dados 

Na análise de percentual de respostas únicas, não foi identificado nenhum respondente 

que atribuísse um único número em mais de 90% dos itens.  

 

6.1.9 Resultados  

6.1.9.1 Análise descritiva da caracterização da amostra 

 

Os dados obtidos para a caracterização dos indivíduos foram sexo, idade, raça, nível 

hierárquico, tempo de empresa e tempo no grupo. Assim, são apresentados gráficos e tabelas 

com as características dos indivíduos pesquisados. 
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Distribuição por sexo 

 

 

Tabela 23: Frequência por sexo 
 

  Frequência Percentual 

Masculino 116 80% 

Feminino 29 20% 

Total Geral 145 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Distribuição por idade 

 

 

Tabela 24: Frequência por idade 

  Frequência Percentual 

18 a 25  4 3% 

26 a 30 45 31% 

31 a 35 6 4% 

35 a 40 13 9% 

41 a 45 30 21% 

46 a 50 29 20% 

acima de 50 18 12% 

Total Geral 145 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

    

Distribuição por raça 

 

 

Tabela 25: Frequência por raça 
 

  Frequência Percentual 

amarela 8 6% 

branca 115 79% 

negra 0 0% 

parda 11 8% 

Indígena 11 8% 

Total Geral 145 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Nível educacional 

 

 

Tabela 26: Frequência de respondentes por nível educacional 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

  Frequência Percentual 

Superior incompleto 9 6% 

Superior completo 61 42% 

Especialização (lato sensu ou 

MBA) 65 45% 

Mestrado/Doutorado 10 7% 

Total Geral 145 100% 

 

 

Nível hierárquico 
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Tabela 27: Frequência por nível hierárquico 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

  Frequência Percentual 

Administrativo 141 97% 

Executivo com subordinado 4 3% 

Total Geral 145 100% 

 

Tempo na empresa 

 

 

 

Tabela 28: Frequência dos respondentes por 

tempo na empresa 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

anos de empresa Frequência Percentual 

   

Menos de 5 17 12% 

5 a 10 32 22% 

11 a 15 14 10% 

acima de 15 82 57% 

Total Geral 145 100% 

 

 

Tempo no grupo 

 

 

 

Tabela 29: Frequência dos respondentes por 

tempo no grupo 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

anos no grupo Frequência Percentual 

Menos de 5 84 58% 

5 a 10 44 30% 

11 a 15 2 1% 

acima de 15 15 10% 

Total Geral 145 100% 

      

O perfil predominante dos respondentes é caracterizado por 80% do sexo masculino, 

em que 79% se declararam de cor branca, com mais de quinze anos de empresa (57%) e nível 

superior completo (42%) ou especialização (45%). A idade dos respondentes ficou distribuída 

em três categorias, entre 26 e 30 anos (31%), 41 a 45 (21%), e 46 a 50 anos (20%). A maioria 
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(58%) está há menos de 5 anos no atual grupo de trabalho, e (57%) estão há mais de 15 anos 

na empresa. 

 

6.1.10 Análise descritiva das respostas sobre inclusão 

A Tabela 30 e o gráfico 6 mostram os resultados das respostas dos profissionais da 

indústria quanto aos itens de inclusão. 

 

Tabela 30: Distribuição das respostas dos itens de inclusão 

Itens Escala    

 

1 2 3 4 5 
Média Dp 

Coef. 

Variação 

PaPfPe1 0 0 13 56 76 4,4 0,7 14,8 

PaPfD2 1 10 48 53 33 3,7 0,9 24,4 

PaPfRp3 0 3 16 64 62 4,3 0,7 17,3 

PaPiPe4 0 3 12 82 48 4,2 0,7 16,1 

PaPiD5 1 7 42 71 24 3,8 0,8 21,6 

PaPiRp6 0 2 31 61 51 4,1 0,8 19,0 

PaAPe7 0 3 12 66 64 4,3 0,7 16,5 

PaAD8 8 11 75 39 12 3,2 0,9 28,2 

PaARp9 0 3 18 75 49 4,2 0,7 17,3 

PaRcPe10 0 3 13 56 73 4,4 0,7 16,8 

PaRcD11 0 3 52 67 23 3,8 0,7 19,7 

PaRcRp12 0 3 6 86 50 4,3 0,6 14,9 

PaRcPe13 0 0 13 60 72 4,4 0,7 14,8 

PaRcRp15 6 7 71 42 19 3,4 0,9 27,1 

PaRcD14 0 3 19 67 56 4,2 0,7 17,7 

SPfPe16 0 1 10 54 80 4,5 0,7 14,7 

SPfD17 0 5 65 56 19 3,6 0,8 20,9 

SPfRp18 0 0 11 68 66 4,4 0,6 14,3 

SPfPe19 0 3 13 58 71 4,4 0,7 16,8 

SPfD20 14 12 44 52 23 3,4 1,1 33,7 

SPfRp21 0 6 23 68 48 4,1 0,8 19,7 

SPiPe22 0 9 27 45 64 4,1 0,9 22,5 

SPiD23 4 5 41 70 25 3,7 0,9 23,6 

SPiRp24 0 8 36 63 38 3,9 0,9 21,8 

SPiPe25 6 2 35 61 41 3,9 1,0 25,0 

SPiD26 6 10 31 74 24 3,7 1,0 26,2 

SPiRp27 6 9 54 43 33 3,6 1,0 28,7 

SAPe28 0 4 5 85 51 4,3 0,7 15,4 

SAD29 3 10 66 45 21 3,5 0,9 25,7 

SARp30 0 0 27 69 49 4,2 0,7 17,1 

SAPe31 1 2 12 75 55 4,2 0,7 17,0 

SAD32 17 23 63 28 14 3,0 1,1 36,8 

SARp33 0 3 39 64 39 4,0 0,8 19,9 
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SRcPe34 0 3 13 68 61 4,3 0,7 16,7 

SRcD35 14 15 51 48 17 3,3 1,1 33,9 

SRcRp36 0 3 26 68 48 4,1 0,8 18,6 

SRcPe37 0 6 17 52 70 4,3 0,8 19,4 

SRcD38 11 24 51 35 24 3,3 1,1 35,2 

SRcRp39 0 3 10 78 54 4,3 0,7 15,9 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Gráfico 6: Distribuição das respostas dos itens de inclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Observa-se no Gráfico 6 que a maior parte das respostas foram na região de 

concordância, concordo totalmente (5) ou concordo (4); em geral, 70 a 80% dos respondentes 

escolheram entre 4 e 5. A linha no gráfico delimita as respostas na região da discordância, e 

pode-se observar que alguns itens, como o efeito de Distinção, apresentaram baixos 

resultados, com média das respostas inferior a três e coeficiente de variação acima de 30%. 

Este resultado indica que os itens de Distinção possuem alta dispersão de respostas. Ao 

comparar o resultado da pesquisa com os estudantes, observa-se que os itens com elemento 

Distinção reduziram o coeficiente de variação, excetuando as variáveis 35 (SRcD) e 38 

(SRcD), que tiveram um pequeno aumento.  
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6.2 Confiabilidade do instrumento 

O instrumento online aplicado na amostra com profissionais da indústria 

automobilística apresentou Alfa de Cronbach de =0,93, superior ao da versão aplicada na 

pesquisa com estudantes, que foi de =0,88. Adicionalmente, verificou-se a confiabilidade do 

agrupamento de itens, separadamente, por elementos. Observa-se na Tabela 31 que um 

mesmo item do questionário está presente em três elementos, devido à formação dos 

structuples, previsto na teoria das facetas. Verifica-se que o Alfa de Cronbach foi menor que 

=0,7 no conjunto de itens dos elementos ‘Participação formal’ e ‘Distinção’. O valor de Alfa 

de Cronbach do elemento ‘Participação formal’ está sendo influenciado pelo item 20, pois 

caso este fosse eliminado o Alfa passaria para =0,765. Assim como na análise do coeficiente 

de variação, os itens do elemento Distinção apresentam baixo Alfa de Cronbach, sendo 

influenciados por diferentes variáveis. 

 

Tabela 31: Alfa de Cronbach por elemento 

Elementos Itens Alfa de Cronbach  

Pares 1 a 15 0,825 

Superiores 16 a 39 0,908 

Pformais 1;2;3;16;17;18;19;20*;21 0,683 

Pinformais 4;5;6;22;24;25;26;27 0,832 

Apoio 7;8;9;28;29;30;31;32;33 0,838 

Reconhecimento 10;11;12;13;14;15;34;35;36;37;38;39 0,845 

Pertencimento 1;4;7;10;13;16;19;22;25;28;31;34;37 0,901 

Respeito 3;6;9;12;15;18;21;24;27;30;33;36;39 0,894 

Distinção 2*;5;8;11*;14;17*;20*;23*;26;29;32;35;38 0,689 

*itens que aumentariam o Alfa de Cronbach se fossem eliminados  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Validade Convergente 

A análise de correlação entre os itens que mensuram o mesmo structuple (Tabela 32) 

indica que apenas os itens dos structuples SPfD e SPiD não apresentam correlação 

significativa em sua relação. 

 

Tabela 32: Correlação dos structuples que possuem 2 itens 

 Código Item Spearman 
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Structuple 

A2B1C1 SPfPe 16;19 ,499** 

A2B1C3 SPfD 17;20 ,107 

A2B1C2 SPfRp 18;21 ,497** 

A2B2C1 SPiPe 22;25 ,523** 

A2B2C3 SPiD 23;26 -0,038 

A2B2C2 SPiRp 24;27 ,633** 

A2B4C1 SAPe 28;31 ,580** 

A2B4C3 SAD 29;32 ,606** 

A2B4C2 SARp 30;33 ,606** 

A2B3C1 SRcPe 34;37 ,515** 

A2B3C3 SRcD 35;38 ,432** 

A2B3C2 SRcRp 36;39 ,641** 

**. Correlação é significante no nível de 0.01 (2-tailed). 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

6.3 Análise MDS  

Nesta seção são apresentadas as estatísticas utilizadas para testar as hipóteses 

estruturais, que compreendem primeiramente a análise de correlação dos itens que mensuram 

um mesmo structuple, e em seguida os gráficos gerados pelo escalonamento 

multidimensional. 

A título de facilitar o entendimento dos códigos dos structuples e a interpretação dos 

dados, exibe-se novamente o quadro com os elementos de cada faceta.  

 

 

6.3.1 Escalonamento multidimensional 

A análise de escalonamento multidimensional realizada nesta segunda pesquisa 

utilizou os mesmos parâmetros definidos no tópico 4 e na pesquisa com estudantes. Inclusive, 

optou-se por iniciar o MDS com três dimensões devido ao melhor resultado alcançado na 

pesquisa com os estudantes. O valor do stress-1 dessa amostra foi de 0,169, conforme a 

Tabela 33, considerado satisfatório para a quantidade de variáveis.  

 

 

Facetas Agente (A) Ação (B) Efeito (C) 

Elementos Par (Pa) Permitir participar processo formal (Pf) Pertencimento (Pe) 

Superior (S) Permitir participar processo informal (Pi) Sentimento de respeito (Rp) 

 Reconhecer (Rc) Distinção (D) 

  Apoio (A)  
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Tabela 33: Valor do Stress 

Stress and Fit Measures 

Normalized Raw Stress ,02858 

Stress-I ,16904
a
 

Stress-II ,42422
a
 

S-Stress ,07198
b
 

Dispersion Accounted For 

(D.A.F.) 
,97142 

Tucker's Coefficient of 

Congruence 
,98561 

PROXSCAL minimizes Normalized Raw 

Stress. 

a. Optimal scaling factor = 1,029. 

b. Optimal scaling factor = ,972. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

FACETA - AGENTE 

 Os Gráficos 7 e 8 mostram o escalograma do plano com as dimensões 1-2 e 1-3, 

resultantes do escalonamento multidimensional da faceta AGENTE. 

 

Hipótese estrutural  
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Gráfico 7: Escalograma da faceta AGENTE nas dimensões 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 8: Escalograma da faceta AGENTE nas dimensões 1-3 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os diagramas mostram-se consistentes com a hipótese estrutural de que a faceta 

AGENTE apresenta uma distribuição no espaço com padrão axial. O resultado revela que as 

variáveis do elemento Superior estão numa região distinta do elemento Par, o que pode ser 

observado nos planos cartesianos.  

Ao analisar os planos 1-2 e 1-3 conjuntamente, verifica-se que as variáveis 4 (PaPiPe), 

6 (PaPiRp) e 8 (PaAD) do elemento Par estão localizadas junto com as variáveis do elemento 

Superior. Para melhor visualização apresenta-se a Figura 16 como ilustração da posição no 

espaço dos elementos Superior e Par. 

A mais elevada correlação da variável 4 (PaPiPe) é com a variável 22 (SPiPe), 0,724, e 

da variável 6 (PaPiRp) é com a variável 24 (SPiRp). Este resultado indica que existe pouca 

diferença entre Par e Superior quanto a permitir participar dos processos informais. Do 

Pares 

Superiores 
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mesmo modo, a variável 8 (PAD) apresenta a mais alta correlação significante com a variável 

29 (SAD), no valor de 0,510. 

 

Figura 16: Forma geométrica da faceta AGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACETA: AÇÃO 

O Gráfico 9 mostra o escalograma do plano com as dimensões 1-2, resultantes do 

escalonamento multidimensional da faceta Ação. A hipótese estrutural definida a priori que 

foi testada é:  

 

Hipótese estrutural: Os elementos da faceta Ação dividem o espaço em quatro regiões, 

em uma configuração polar. 
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Gráfico 9: Escalograma da faceta AÇÃO 

 

 

 

O diagrama obtido mostra-se parcialmente consistente com a hipótese estrutural de 

que a faceta Ação apresenta uma distribuição no espaço com padrão polar. O resultado revela 

que as variáveis dos elementos Apoio não formaram uma região bem definida no espaço 

cartesiano. Entretanto, as variáveis ‘Permitir participar dos processos formais, informais e 

Reconhecimento’ constituem regiões distintas.  

Apoio 

Permitir participar processos 

informais 

Permitir participar  

processos formais 

Reconhecer 



134 

 

 

 

Ao analisar as variáveis que estão mais distantes das demais variáveis de seu 

elemento, identificaram-se as variáveis 20 (SPfD) e 23 (SPiD). No diagrama verifica-se que a 

variável 20 está mais distante de todas as demais variáveis, e ao verificar as suas correlações 

observa-se que ela apresentou o menor número de correlações significativas com as demais 

variáveis - apenas três correlações positivas e uma negativa. A variável 23 (SPiD) se encontra 

na região do reconhecimento, e ao analisar as correlações verifica-se a influência das duas 

variáveis de reconhecimento mais extremas 10 e 12, com os valores mais altos, 0,376 e 0, 

384, respectivamente.  

 

FACETA: EFEITO 

 O Gráfico 10 mostra o escalograma da dimensão 1-2 resultante do escalonamento 

multidimensional da faceta Efeito. A hipótese estrutural definida a priori e que foi testada é:  

 

Hipótese estrutural: Os elementos da faceta Efeito dividem o espaço em três regiões, 

em uma configuração modular. 
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Gráfico 10: Escalograma da faceta EFEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama obtido confirma a hipótese estrutural da faceta EFEITO, de que os 

elementos formam um padrão modular. O resultado revela a delimitação para cada elemento 

no padrão modular, com o Pertencimento ao centro, a Distinção na periferia e o Respeito entre 

a Distinção e o Pertencimento. Verifica-se que apenas as variáveis 10 (PaRcPe) e 13 (PaRcPe) 

estão deslocadas de sua região.  

 

Distinção 

Respeito 

Pertencimento 
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6.3.2 Melhoria do escalonamento multidimensional 

Análises adicionais foram realizadas com o objetivo de encontrar melhores resultados 

do escalonamento multidimensional. Algumas variáveis foram retiradas, novos MDS foram 

gerados, e analisados os valores do Stress-1 e as configurações no plano cartesiano. As 

diferentes análises estão sumarizadas no Quadro 11 e apenas o estudo que apresentou o 

melhor resultado é detalhado a seguir. O critério de seleção levou em consideração o valor do 

Stress-1, a representação gráfica das facetas e a quantidade de variáveis fora da região 

pertinente. Com base nestes critérios, selecionou-se o estudo 2 com 35 variáveis, das quais 

foram eliminadas as variáveis 8 (PaAD), 17(SPfD), 20 (SPfD) e 23 (SPiD). A escolha das 

variáveis eliminadas baseou-se na influência sobre o Alfa de Cronbach, a correlação com as 

demais variáveis e o posicionamento no plano cartesiano. 
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Quadro 11: Comparativo entre os estudos - Variáveis fora do espaço do elemento 

 Estudo 

c/estudantes    

(42 variáveis) 

Versão 1 

Estudo com profissionais 

(39 variáveis) 

Versão 2 

Estudo com 

profissionais 

 (35 variáveis) 

 sem 8,17,20,23 

Versão 3 

Estudo com 

profissionais 

 (34 variáveis) 

 sem 8,17,20,23,14 

Versão 4 

Estudo com 

profissionais 

 (37 variáveis) 

sem 20,23 

Versão 5 

Estudo com 

profissionais 

(35 variáveis) 

 sem 20,23,7,13 

Stress-I  0,169 0,165 0,166 0,164 0,163 

Agente       

Par 2,5,6  1,3,4,6,8 4, 6,14 4,6 6,8,9,13,14 8,9,6,14, 4 

Superior 28,29,35 16,17,18,25,26,31,35  16,18,28,34,39 17, 18, 28, 34, 39 17,28 

Ação       

Apoio 7 7,28,31,33 7,9 Faceta inexistente 7,8,9 Faceta inexistente 

Reconhecimento Nenhuma   14,35,38 Nenhuma  nenhuma  

Part.: 1,3,6,16,20,24 3,23 6,19,24,25,26  16,19,24, 25,26  

Efeito       

Distinção  26 5 5,26 5,26 5, 

Respeito 36,42  6,12,18 18,39 27,39 3, 12,18,15,6 

Pertencimento 1,3,9,13,16, 

25,31,40 

13,10 1,10 1,4,10,22 1,7,10,13,37, 19,37,1 

Quant. de variáveis fora 

da região 

23 27 15  26  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Análise da versão 2 -  Estudo com profissionais e 35 variáveis (eliminado: 8, 17,20,23) 

 

Ao realizar o cálculo de MDS considerando três dimensões e sem as quatro variáveis, 

o valor do Stress-1 se reduziu de 0,169 para 0,165, sendo considerado satisfatório. 

 

FACETA - AGENTE 

 O Gráfico 11 mostra o escalograma do plano com as dimensões 1-3 e 2-3, resultantes 

do escalonamento multidimensional da faceta AGENTE. 

 

Hipótese estrutural  

 

 

Gráfico 11: Escalograma da faceta AGENTE 
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O diagrama mostra-se consistente com a hipótese estrutural de que a faceta AGENTE 

apresenta uma distribuição no espaço com padrão axial, e confirma os resultados dos estudos 

anteriores. As variáveis do elemento Superior estão numa região distinta do elemento Par, o 

que pode ser observado no plano cartesiano.  

Ao analisar o plano 1-2, no Gráfico 11, verifica-se que as variáveis 4 (PPiPe), 6 

(PPiRp) e 14 (PRcD) do elemento Par estão localizadas junto com as variáveis do elemento 

Superior. A retirada das quatro variáveis deslocou a variável 14 (PRcD) para fora da região 

dos pares, indicando o forte relacionamento com as variáveis eliminadas. As variáveis do 

elemento Superior definem claramente uma região, indicando o elevado relacionamento entre 

elas. 

 

FACETA: AÇÃO 

 O Gráfico 12 mostra o escalograma do plano, com as dimensões 1-2 resultantes do 

escalonamento multidimensional da faceta Ação. A hipótese estrutural definida a priori e que 

foi testada é:  

Hipótese estrutural: Os elementos da faceta AÇÃO dividem o espaço em quatro 

regiões, em uma configuração polar. 
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Gráfico 12: Escalograma da faceta AÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

O diagrama obtido mostra-se consistente com a hipótese estrutural de que a faceta 

AÇÃO apresenta uma distribuição com padrão polar. O resultado indica que não ficaram 

caracterizadas regiões distintas entre a participação formal e a informal. As variáveis 7 

(PAPe) e 9 (PARp) do elemento Apoio se posicionaram na região do elemento 

Reconhecimento, afastado da fronteira dos elementos. A variável 7 (PAPe) do elemento 

Apoio, em ambas as pesquisas, com estudantes e com profissionais, localizou-se na região do 

Reconhecimento. Outro importante aspecto a ser considerado é a ausência de separação entre 

as variáveis do elemento ‘Participação formal e informal’. Ao analisar conjuntamente esses 

dois elementos, verifica-se que as variáveis 6 (PPiRp) e 24 (SPiRp) se encontram afastadas de 

sua região, assim como no estudo com os estudantes. Nesse estudo as variáveis 25 (SPiPe) e 

26 (SPiD) também estão fora da região do elemento Participação. 
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FACETA: EFEITO 

 A hipótese estrutural definida a priori foi testada por meio do MDS, e no Gráfico 13 

verifica-se o escalograma do plano nas dimensões 1-2 e a indicação das regiões referentes aos 

elementos da faceta EFEITO. 

 

Hipótese estrutural: Os elementos da faceta Efeito dividem o espaço em três regiões, 

em uma configuração modular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Escalograma da faceta EFEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Escalograma da faceta Efeito 
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O diagrama obtido confirma a hipótese estrutural da faceta EFEITO, de que os 

elementos formam um padrão modular. O resultado revela a delimitação para cada elemento 

no padrão modular, com o Pertencimento ao centro, a Distinção na periferia e o Respeito entre 

a Distinção e o Pertencimento. A análise da região da Distinção (nove itens) revela que as 

variáveis estão nas extremidades. O item 5 está afastado da região da Distinção, dentro da 

região de Pertencimento, ou seja, mais central. Este item, na avaliação anterior, com 39 

variáveis, estava localizado na região da Distinção. Isto revela que a variável 5 (PPiD) possuía 

forte relacionamento com as variáveis 17 (SPfD) e 23(SPiD), fato comprovado também pela 

correlação significante que possuía com estes itens. 

As variáveis de Pertencimento (13 itens) ficaram em posições mais centrais, e as 

variáveis 1 (PPfPe) e 10 (PRcPe) ficaram fora da região do Respeito e próximos à região de 

Distinção. As variáveis do elemento ‘Respeito’ (13 itens) ficaram localizadas entre a 

Distinção e o Pertencimento. Observa-se que apenas duas variáveis do elemento Respeito, 39 

(SRcRp) e 18(SPfRp), estão na região de Pertencimento. 

Outro importante aspecto a ser observado é a separação da subdivisão do elemento 

Distinção entre Autenticidade e Distintividade.  Na elaboração da escala da versão C buscou-

se diferenciar os itens de distinção entre duas dimensões: a autenticidade e a distintividade. 

Observa-se no escalograma que as variáveis que abordam os aspectos da autenticidade se 

posicionaram à esquerda, enquanto a distintividade à direita, indicando a discriminabilidade 

dos conjuntos de variáveis. 

 

6.4 Representação do constructo INCLUSÃO 

O resultado das análises de escalonamento multidimensional das facetas de inclusão 

confirmou as hipóteses estruturais, nas quais a faceta AGENTE se apresenta na forma axial, a 

faceta AÇÃO na forma polar e a faceta EFEITO na forma modular. A estrutura empírica da 

combinação das três facetas de inclusão resultou na estrutura da Figura 17, denominada 

“cilindrex” (BILSKY, 2003; LEVY, 1985).  
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Figura 17: Representação tridimensional da INCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

6.5 Revisão da sentença estruturadora 

 

Os resultados dos estudos empíricos confirmam a presença das três facetas e seus 

elementos propostos incialmente. Apenas não se verificou a discriminabilidade entre os 

elementos Participação formal e informal na faceta AÇÃO. Deste modo, apresenta-se na 

Figura 18 a sentença estruturadora resultante dessa pesquisa. 
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Figura 18: Sentença estruturadora resultante da pesquisa empírica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Essa seção está organizada em torno dos objetivos geral e específicos. Observa-se que 

o objetivo geral possui uma parte teórica e outra empírica. Primeiramente, é discutida a parte 

teórica do objetivo - propor uma estrutura conceitual de inclusão no ambiente de trabalho por 

meio da abordagem metateórica das facetas, e como ela foi alcançada. Em seguida apresenta-

se a discussão dos resultados empíricos, que atendem a segunda parte do objetivo, de buscar 

evidências empíricas que pudessem confirmar a proposta de facetas, elementos e estrutura 

interna conceitual. 

  

7.1 Evidências de um constructo multifacetado 

O primeiro objetivo específico proposto nesse trabalho foi identificar as facetas e 

elementos que constituem o constructo inclusão nas organizações. O processo sistemático de 

revisão da literatura, baseado no procedimento recomendado Podsakoff et al. (2016), 

possibilitou a revelação da existência das facetas AGENTE, AÇÃO e EFEITO. Em seguida, a 

utilização da abordagem metateórica das facetas auxiliou a organização e estruturação do 

conceito, elaboração do questionário e análise dos dados. Os resultados empíricos e a análise 

multidimensional suportam a existência das facetas identificadas na revisão da literatura, e 

confirmam a tese de Ferdman (2014) de que a inclusão possui “várias facetas”. Na literatura 

de inclusão não foram encontrados estudos anteriores que comprovassem a existência das 

diferentes facetas do constructo. Apenas alguns estudos confirmaram a existência de 

dimensões como pertencimento e autenticidade (JANSEN et al., 2014), ou experiência e 

comportamento (FERDMAN et al., 2009).   

 

7.2 Sentença estruturadora  

O segundo objetivo específico foi atingido com a construção da sentença estruturadora 

inicial, com as facetas e seus respectivos elementos depreendidos da literatura de inclusão e 

posteriormente revisada com base nos dados empíricos. Segundo Bilsky (2003), a sentença 

não apenas cita as diferentes facetas, mas especifica as suas relações. A sentença estruturadora 

proposta neste trabalho reflete a dinâmica interna do fenômeno inclusão com a presença dos 

AGENTES e a relação AÇÃO-EFEITO. A utilização da teoria das facetas e a construção da 

sentença estruturadora facilitam a compreensão de fenômenos organizacionais complexos e 
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dinâmicos, sendo importante ferramenta no desenvolvimento de constructos (GUTTMAN; 

GREENBAUM, 1998).   

 

7.3 Escala de inclusão à luz da teoria das facetas 

O terceiro objetivo específico foi elaborar uma escala de inclusão com base nos 

procedimentos propostos pela teoria das facetas. O desenvolvimento de uma escala baseada 

na abordagem da teoria das facetas possui algumas particularidades, como representar a 

sentença estruturadora e a criação de itens com todos os elementos de cada faceta, formando 

os Structuples. Assim, a escala não pode ser analisada por dimensões ou fatores, 

separadamente, uma vez que cada variável possui elementos de todas as facetas.  

O coeficiente de confiabilidade da escala de inclusão desenvolvida nesta tese, 

calculado pelo Alfa de Cronbach, apresentou elevado índice - 0,88 no primeiro estudo e 0,93 

no segundo estudo. As escalas presentes na literatura de inclusão não foram desenvolvidas 

segundo a abordagem da TF, porém foram verificados valores similares de confiabilidade. Por 

exemplo, na escala de Ferdman et al. (2009), o coeficiente de confiabilidade foi de 0,95 na 

dimensão da experiência de inclusão, Alfa de Cronbach de 0,54 para políticas e 

procedimentos organizacionais, e 0,92 na dimensão de comportamento inclusivo do grupo de 

trabalho. A escala MBIE (Mor Barak, 2014) foi validada em diferentes estudos e apresentou 

valores de Alfa de Cronbach similares: Barak e Levin (2002) reportaram 0,88; Hobman, 

Bordia e Gallois (2003), 0,89 e 0,90; Findler, Wind e Mor Barak (2007), 0,81; Cho e Mor 

Barak (2008), 0,83; Acquavita et al. (2009), 0,91; e Brimhall, Lizano e Mor Barak (2014), 

0,82. Na teoria das facetas, poucos desenvolveram uma escala própria com a presença dos 

structuples e não apresentaram os resultados do índice de Alfa de Cronbach que permitisse a 

comparação (GOUGH, 1985; KENNY; CANTER, 1981; LEVY; GUTTMAN, 1985), apenas 

a escala que mede o interesse vocacional (SHOUYING; JIAN-YUAN; YUN, 2013) apresenta 

o coeficiente de confiabilidade, medido pelo Alfa de Cronbach, de 0, 842. 

 

7.4 Hipótese estrutural e a relação entre os elementos das facetas 

As duas pesquisas empíricas da tese buscaram atender o quarto e quinto objetivos 

específicos, ou seja, os elementos das facetas da inclusão formam uma determinada estrutura 

e existem relações entre esses elementos. Os resultados deste estudo comprovam as hipóteses 

apresentadas, e são discutidos a seguir, separados por faceta. 
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Faceta AGENTE 

Na análise multidimensional apresentada nos Gráficos 3 e 11, as regiões aparecem 

bem definidas entre os elementos Pares e Superiores. A partição do espaço na forma axial, 

prevista na hipótese estrutural da faceta AGENTE, foi confirmada nas duas amostras 

pesquisadas. Os dados confirmam que ambos, os pares e superiores, exercem influência na 

inclusão dos empregados, porém de forma distinta. Esses resultados corroboram as afirmações 

de Mor Barak (2014), Ferdman (2014) e Shore et al. (2010), que apontaram a presença dos 

agentes pares e superiores na percepção de inclusão. Apenas Jansen et al. (2014), ao 

afirmarem que a inclusão é proporcionada exclusivamente pelo grupo ou membros do grupo, 

não reconheceram os superiores como agentes.  

A separação em regiões mostra que a percepção dos indivíduos em relação aos 

superiores e pares é diferente. A teoria leader-member exchange (LMX) suporta este 

resultado ao comprovar a elevada importância que a qualidade da relação diádica superior-

subordinado tem nos resultados dos empregados (DWERTMANN; BOEHM, 2016). Na 

mesma direção, a pesquisa de Nishii e Mayer (2009) comprova que o relacionamento criado 

pelos líderes com seus subordinados tem impacto significante na relação entre a diversidade e 

a rotatividade. Alguns estudos mostram resultados mais significativos dos Superiores em 

comparação aos Pares. Por exemplo, Ferdman et al. (2009) encontraram evidências de que os 

superiores são mais propensos do que os pares a perceber as políticas e procedimentos 

organizacionais de inclusão. Do mesmo modo, o apoio dado pelos superiores tem maior 

influência na redução da intenção de saída e no estresse do que o apoio dado pelos pares 

(NISSLY; MOR BARAK; LEVIN, 2005) e na satisfação com o trabalho (ACQUAVITA et 

al., 2009). Em suma, os resultados das duas pesquisas empíricas confirmam a presença da 

faceta AGENTE com os elementos Pares e Superiores, porém não se comprovou uma 

possível ordenação entre Pares e Superiores. 

 

FACETA AÇÃO 

Na análise multidimensional apresentada nos Gráficos 4 e 12, observam-se regiões 

definidas entre os elementos Reconhecer, Apoiar, e Permitir participar dos processos. A 

partição do espaço na forma polar, prevista na hipótese estrutural da faceta AÇÃO, foi 

confirmada nas duas amostras pesquisadas.  

As variáveis dos elementos ‘Permitir participar dos processos formais e informais’ 

formaram uma região no plano bidimensional. Porém, não houve separação entre os dois 

elementos, formal e informal. Cabe ressaltar que a separação entre processos formais e 
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informais foi baseada na proposta teórica de Mor Barak (2014). Entretanto, a escala 

desenvolvida pela autora não prevê a separação entre as duas dimensões, apenas apresenta 

itens que mensuram a participação nos processos formais e informais. Estudos anteriores que 

utilizaram a escala de Mor Barak não realizaram análises das dimensões formais e informais 

(ACQUAVITA et al., 2009; BRIMHALL; LIZANO; MOR BARAK, 2014; CHO; MOR 

BARAK, 2008; FINDLER; WIND; MOR BARAK, 2007; MOR BARAK; LEVIN, 2002).  

As variáveis do elemento Apoio apresentam associação entre si, formando uma região 

no plano bidimensional. O resultado encontra suporte na literatura de inclusão, principalmente 

nos trabalhos de Jansen et al. (2014) e Shore et al. (2011). A ação de apoiar é identificada no 

trabalho de Jansen et al. (2014) como um aspecto da percepção de pertencimento. Ao elaborar 

os itens da escala de inclusão, os autores acrescentaram um item relativo ao apoio (O grupo se 

preocupa comigo). Por sua vez, Shore et al. (2011) reportam que a percepção de suporte ou 

apoio é um antecedente do sentimento de pertencimento. O empregado, ao perceber o suporte 

recebido da organização ou dos líderes, expressa sentimentos de pertencimento. Nesta 

pesquisa adotou-se a hipótese de que o apoio é uma ação que precede o sentimento de  

pertencer, de acordo com a proposta de Shore et al. (2011). Os resultados dessa pesquisa 

confirmam a hipótese de que o apoio pode ser considerado um elemento da faceta de AÇÃO, 

sendo um antecedente do sentimento de pertencimento.  

Na hipótese estrutural propôs-se que o elemento Apoio estaria em oposição à 

participação nos processos formais da organização. Entende-se que o apoio, como a 

assistência dada às pessoas (BARRERA, 1986), está presente na informalidade do ambiente 

de trabalho e é menos provável de ser uma prática formal prevista nos processos 

organizacionais. Os resultados empíricos do escalonamento multidimensional suportam a 

hipótese estrutural na qual o elemento Apoio está mais próximo da participação informal do 

que da participação formal. Inclusive, em ambos os estudos, algumas variáveis da 

Participação informal encontravam-se na região do elemento Apoio. 

Apesar de não existirem estudos similares que utilizaram as facetas e elementos 

propostos nesta tese, observa-se que Findler, Wind e Mor Barak (2007) identificaram, no 

resultado de pesquisa empírica, que empregados que reportaram ter recebido maior apoio 

expressaram sentimento mais elevado de inclusão.  

As variáveis do elemento Reconhecer apresentam associação entre si, formando uma 

região no plano bidimensional. O resultado encontrado, de que a ação de Reconhecer faz parte 

do constructo inclusão, encontra suporte apenas em ensaios que defendem a importância do 



149 

 

 

 

reconhecimento das diferenças (FERDMAN et al., 2010; MOR BARAK, 2014). Em pesquisa 

qualitativa, na qual foram entrevistados 10 gestores, Pereira (2003, p.125) ressalta que “as 

relações entre colegas e chefias proporcionam o reconhecimento e valorização profissional”. 

Outros resultados empíricos não foram encontrados, que pudessem confirmar a relação entre 

reconhecimento e inclusão e suportar os resultados encontrados nesta tese. 

 

FACETA EFEITO 

Na análise multidimensional apresentada nos Gráficos 5 e 13, observa-se as regiões 

bem definidas entre os elementos Distinção, Respeito e Pertencimento. A partição do espaço 

na forma modular prevista na hipótese estrutural da faceta EFEITO foi confirmada nas duas 

amostras pesquisadas. Os elementos de atendimento das necessidades de Distinção e 

Pertencimento estão presentes no conceito de inclusão desde a proposta de Shore et al. (2011), 

e foram adotados nas diferentes conceituações do constructo.  

A contribuição da presente pesquisa é a proposta de ampliação dos efeitos das ações 

dos agentes, acrescentando o sentimento de respeito. O empregado, ao perceber as ações no 

sentido de incluí-lo, se sente respeitado pelos seus superiores e pares. Segundo Rogers e 

Ashforth (2017), o sentimento de respeito é percebido pelos empregados quando os líderes 

demonstram confiança, reponsabilidade, reconhecem os resultados e buscam informações 

para a decisão. De acordo com os resultados das duas pesquisas empíricas, observou-se a 

presença do elemento Sentimento de Respeito na faceta EFEITO, juntamente com os demais 

elementos Pertencimento e Distinção. 

 A hipótese de hierarquia entre os elementos da faceta EFEITO foi confirmada em 

ambos os estudos. O elemento Distinção estava mais externo, enquanto o elemento 

Pertencimento mais central. Nas pesquisas de Donald (1985), o elemento que se localiza no 

centro representa o aspecto mais central ou importante da faceta. Outro exemplo em que 

podemos verificar a centralidade de um elemento encontra-se em Becker et al. (2001), que 

buscaram identificar o modo como estudantes universitários conceituam a palavra 

criatividade, e o resultado mostrou que a criatividade é central, e as variáveis mais próximas 

ao centro “são as variáveis consideradas mais definidoras de criatividade” (p. 577). 

A centralidade do elemento Pertencimento na faceta EFEITO não se apresenta de 

forma clara e explícita na literatura de inclusão e de psicologia social. A teoria da identidade 

social postula que o indivíduo se classifica em uma ou mais categorias, e se identifica com 

membros dos in-groups, no processo de comparação social, gerando a percepção de 
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pertencimento ao grupo (ASHFORTH; MAEL, 1989). Ao atingir níveis elevados de 

similaridade aos demais membros do in-group, ativa-se a necessidade do indivíduo de se 

diferenciar (SNYDER; FROMKIN, 1980). Ou seja, a necessidade de pertencimento precede a 

necessidade de distinção, caracterizando a ordenação entre as duas necessidades humanas 

básicas.  

A proposição de que a necessidade de respeito se encontra entre o pertencimento e a 

distinção foi baseada na teoria das necessidades humanas, que apresenta as necessidades de 

pertencimento, autoestima e autorrealização (MASLOW, 1954, 2012, 2014). Ao longo das 

obras de Maslow, o respeito é apresentado como um elemento da autoestima. Segundo Rogers 

e Ashforth (2017), a necessidade de autoestima ocasionalmente é referida como autorrespeito, 

e está relacionada ao sentimento de pertencimento. Na composição das necessidades humanas 

de Maslow (2014), após satisfazer a necessidade de autoestima, emerge no indivíduo a 

necessidade de autorrealização. Segundo Maslow (2012), o indivíduo autorrealizado é 

definido como autêntico, genuíno, que busca a “expressão do eu” (p. 2714) e suas “diferenças 

individuais são elevadas” (MASLOW 1954, p. 22). Neste sentido, a necessidade de 

autorrealização está relacionada à necessidade de distinção. 

Portanto, os resultados das duas pesquisas empíricas confirmam a ordenação entre as 

necessidades de pertencimento, respeito e distinção. Jansen et al. (2014) confirmaram a 

hipótese de que o pertencimento é mais preditivo de resultados afetivos, como satisfação no 

trabalho, confiança, e conflito de grupo, do que a dimensão autenticidade. Na mesma direção, 

Pan et al. (2014) verificaram que a distinção tem menor efeito do que o pertencimento na 

intenção de engajamento. Ellemers et al. (2016) encontraram relação positiva e significante 

entre o respeito e a percepção de inclusão, e indicaram que os participantes que se sentiram 

mais respeitados pelos seus pares apresentaram maiores níveis de inclusão no grupo. No 

levantamento das pesquisas anteriores, não se encontrou nenhum estudo que mostrasse a 

relação entre respeito e pertencimento, ou respeito e distinção.  

   

 

7.5 Posicionamento das variáveis no espaço multidimensional 

A análise das distribuições dos pontos no espaço multidimensional é um dos principais 

resultados do MDS. Entretanto, algumas variáveis apresentam comportamento diferenciado 

em relação às demais. Por exemplo, algumas variáveis ou pontos ficaram na região do 

elemento, porém distante das demais variáveis. Outras variáveis se posicionaram na região de 

outros elementos. Uma solução proposta por Borg e Shye (1995) seria a eliminação das 
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variáveis que apresentaram posicionamento muito distante das demais. Esse procedimento, de 

exclusão do item, costuma ser utilizado no desenvolvimento de escalas quando um item não 

pertence a uma dimensão. Outra possível abordagem seria a análise qualitativa dos motivos 

do posicionamento distante das demais variáveis do mesmo elemento.  

Na segunda pesquisa empírica, adotou-se a eliminação das variáveis 8 (PaAD), 17 

(SPfD), 20 (SPfD) e 23 (SPiD), que se encontravam muito distantes das demais variáveis do 

mesmo elemento. Um novo MDS foi realizado, e o resultado mostrou a presença de regiões 

confirmando as facetas propostas. Entretanto, algumas variáveis apresentaram diferenças 

entre os estudos e são analisadas a seguir. 

Nota-se que, no estudo com os estudantes, as variáveis 2(PaPfD), 5 (PaPiD), 29 (SAD) 

e 35 (SRcD) localizaram-se fora da região dos elementos, e no estudo com profissionais da 

indústria as mesmas permaneceram próximas às variáveis dos mesmos elementos. Uma das 

possíveis explicações é que essas variáveis tiveram a sua redação alterada no estudo com os 

profissionais da indústria, a fim de reduzir o tamanho da sentença e dar maior objetividade ao 

item. Essa alteração pode ter influenciado as respostas, resultando no reposicionamento das 

variáveis, com a aproximação das demais variáveis do mesmo elemento. Este resultado 

reforça a importância da criação dos itens e a dificuldade de se elaborar uma sentença curta e 

objetiva que contenha um elemento de cada faceta (structuple). 

Ao analisar todas as variáveis dos dois estudos, identificou-se que a variável 6 

(PaPiRp) se posicionou distante das demais variáveis dos elementos Participar dos Processos 

Informais e também do elemento  Respeito, em ambos os estudos. O item foi redigido da 

seguinte maneira: “O meu colega de trabalho, ao compartilhar comigo seus assuntos pessoais, 

eu me sinto respeitado”. Observa-se que a variável 24 (SPiRp) “No momento em que meu 

superior compartilha comigo seus assuntos pessoais, eu me sinto respeitado” é similar à 

variável 6 (PaPiRp), e também se posicionou distante do elemento ‘participação informal’ em 

ambos os estudos. Esse resultado indica que a relação entre compartilhar assuntos pessoais e 

se sentir respeitado pode ser fraca. De acordo com a literatura, o sentimento de respeito tem 

como antecedente o prestígio de uma determinada categoria social, ou as características 

pessoais valorizadas pelo grupo em comparação ao protótipo (ROGERS; ASHFORTH, 2017). 

Neste sentido, os respondentes não perceberam a associação do respeito ao compartilhamento 

de assuntos pessoais. 

Diante das considerações expostas, o objetivo geral deste trabalho, que foi desenvolver 

a conceituação de inclusão no ambiente de trabalho por meio da abordagem metateórica da 
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teoria das facetas, testar a definição conceitual de inclusão proposta pela sentença de 

mapeamento, e comprovar a proposta de estrutura interna por meio da pesquisa empírica, foi 

atendido. O resultado geral do trabalho faz relevante contribuição para o avanço da literatura 

de inclusão, e é detalhado no próximo capítulo.  
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8   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Instigado a desenvolver uma investigação do fenômeno inclusão no ambiente de 

trabalho, e cobrir a lacuna existente na literatura sobre a estruturação do constructo, as 

principais contribuições e limitações da presente pesquisa são sumarizadas neste capítulo. 

A revisão da literatura, além de conhecer o estado da arte do tema em estudo, 

objetivou iniciar a sistematização do constructo, tendo em vista a falta de clareza conceitual 

apontada por Jansen et al. (2014), e avançar no sentido de reduzir a falta de consenso 

enfatizada por Shore et al. (2011).  

A utilização da abordagem metateórica da teoria das facetas, em toda sua plenitude, é 

uma inovação nos estudos em geral e, particularmente, no campo dos Estudos 

Organizacionais, e os achados da pesquisa consistem na principal contribuição do trabalho. A 

teoria das facetas, além de ser uma abordagem metodológica desenvolvida no âmbito das 

ciências sociais e para o seu emprego, tem como potencial a construção e o desenvolvimento 

de teorias. Sob a perspectiva da abordagem das facetas pôde-se identificar as contribuições 

dos principais autores, reconhecer algumas lacunas, desenvolver uma escala, construir e testar 

as hipóteses, e avançar no desenvolvimento de um constructo. Os conteúdos são detalhados a 

seguir. 

A inclusão no ambiente de trabalho é um constructo multifacetado (FERDMAN, 

2014), que possui contradições inerentes (FERDMAN, 2017), complexo e em sua fase inicial 

de desenvolvimento (SHORE et al., 2011). Um dos primeiros autores a abordar a inclusão nas 

organizações foi Mor Barak (BRIMHALL; LIZANO; MOR BARAK, 2014; CHO; MOR 

BARAK, 2008; FINDLER; WIND; MOR BARAK, 2007; MOR BARAK, 1999, 2005, 2014, 

2015; MOR BARAK et al., 2016; MOR BARAK; LEVIN, 2002), com inúmeras 

contribuições para a literatura. O conceito de inclusão no ambiente de trabalho foi 

desenvolvido por Mor Barak dentro do contexto do gerenciamento da diversidade nas 

organizações. Neste sentido, a inclusão foi conceituada com a percepção dos empregados 

sobre a participação nos processos organizacionais. Outra contribuição de Mor Barak foi o 

desenvolvimento da primeira escala para mensurar inclusão, utilizada em diversos estudos. 

O presente trabalho avançou ao reconhecer que a participação dos empregados nos 

processos organizacionais é uma faceta do constructo, e depende da autorização ou permissão 

concedida pelos superiores e pares. Por exemplo, um empregado para participar de uma 

reunião importante com níveis superiores, ou participar de eventos sociais informais, 
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necessariamente precisa ser convidado. Portanto, a agência está com os atores sociais dentro 

do contexto organizacional. 

A noção de que a inclusão é um conceito multifacetado estava presente no trabalho de 

Ferdman et al. (2009), ao apresentarem uma proposta conceitual composta por dois 

componentes: a experiência de inclusão e o comportamento inclusivo de agentes 

organizacionais.  

A proposta desta tese é uma nova perspectiva da relação entre os componentes do 

constructo inclusão, ao fazer a amarração entre as facetas e seus elementos, sob a luz de uma 

abordagem metateórica. Por exemplo, o sentimento de pertencimento, respeito e distinção, 

que para Ferdman et al. (2009) são itens isolados da experiência de inclusão, e estão 

relacionados com a ação de Apoiar, Reconhecer, Permitir Participar dos Processos Formais e 

Informais, realizada pelo AGENTE Superior ou Par. 

Apesar da ausência de pesquisa empírica, Shore et al (2011), com base na teoria da 

distintividade ótima de Brewer (1991), fizeram relevante contribuição ao abordarem a 

necessidade humana de pertencimento e distinção como foco do indivíduo. Em contraste às 

teorias de diversidade que abordam o lado prejudicial da diferença entre os empregados, a 

abordagem de Shore et al. (2011) apresenta a diferenciação como uma necessidade humana 

perseguida e importante para o indivíduo. O atendimento das necessidades acontece por meio 

da experiência vivida no ambiente organizacional. Os autores não abordaram os 

comportamentos que podem resultar no atendimento das necessidades, nem os AGENTES 

desses comportamentos. 

Os resultados empíricos das duas pesquisas realizadas confirmaram a hipótese da 

presença do sentimento de respeito, juntamente com a necessidade de pertencimento e 

distinção, entre os elementos da faceta EFEITO. Adicionalmente, os dados comprovaram a 

existência de hierarquia entre os elementos, com o pertencimento mais centralizado, o 

respeito no nível intermediário e a distinção mais periférica. Esses resultados indicam que a 

necessidade de pertencimento tem mais influência na percepção de inclusão do indivíduo. 

Este fato não exclui a necessidade de distinção e de se sentir respeitado. Como exemplo, 

podemos comparar dois profissionais: o primeiro tem elevada percepção de diferenciação, 

necessidade de distinção atendida, porém não se percebe pertencente ao grupo ou 

organização. Já o segundo se percebe extremamente pertencente ao grupo, porém com baixa 

percepção de diferenciação em relação aos demais membros do grupo. Provavelmente, o 
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primeiro, com elevada distinção e baixo pertencimento, apresentará índices de percepção de 

inclusão menores que o segundo profissional, com baixa distinção e elevado pertencimento. 

Outro aspecto confirmado pelos achados das pesquisas é a relevância da relação entre 

AÇÃO e EFEITO. Assim, a relação entre reconhecimento e respeito no ambiente de trabalho 

pôde ser verificada no momento em que o indivíduo se percebeu reconhecido pela sua 

contribuição, gerando um sentimento de respeito enquanto profissional. 

Os resultados de pesquisas empíricas de inclusão precisam levar em consideração 

fatores como a dinâmica, temporalidade e o contexto no qual estão inseridas. O ambiente 

organizacional está em constante mudança, os profissionais trocam de emprego ou de 

departamento com mais facilidade e rapidez, além das constantes mudanças de superiores, da 

alta gestão e até mesmo de acionistas ou proprietários. Neste sentido, a percepção do 

empregado quanto à inclusão é temporária e dependente do seu entorno. Cabe ressaltar que a 

literatura predominantemente utilizada foi internacional, e as pesquisas empíricas desta tese 

foram realizadas no contexto brasileiro. Portanto, novos estudos são necessários para 

identificar eventuais nuances da cultura brasileira na inclusão, uma visão emic do constructo. 

Por exemplo, as ações de participar dos processos informais podem exibir diferenças entre o 

contexto estadunidense e brasileiro. Para Mor Barak (2014), convidar para almoço ou 

convidar para happy hour constitui importante aspecto para a percepção de inclusão, porém 

no Brasil esses convites não são uma obrigação social. Será que esse elemento consegue 

diferenciar quem se sente incluído dos que não se sentem? Em suma, o resultado desta 

pesquisa deve ser confrontado com outras pesquisas em diferentes contextos sociais e 

culturais, tipos de organizações, tempos e nacionalidade. 

O desenvolvimento de uma escala para inclusão estruturada dentro da abordagem da 

teoria das facetas constitui contribuição importante para a literatura de inclusão. A definição 

dos itens a partir da sentença estruturadora permite abarcar o relacionamento sistemático entre 

os elementos (BROWN, 1985). A escala desenvolvida nesta tese, diferente das escalas 

anteriores, mensura as três facetas AGENTE, AÇÃO e EFEITO, bem como os elementos de 

cada faceta, claramente estruturados e relacionados entre si. O resultado da mensuração é o 

grau de quanto o empregado se percebe incluído no ambiente de trabalho. Outro aspecto 

considerado no desenvolvimento da escala foi o conceito de grupo. Diferentemente de Jansen 

et al. (2014), na escala proposta nesta tese não se utilizou o termo ‘grupo’ por entender que 

nas organizações contemporâneas e, principalmente, nas globais, encontra-se cada vez mais a 

estrutura ad hoc de trabalho. Ou seja, o empregado é parte de diferentes grupos com 
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diferentes pares e objetivos distintos. Assim, optou-se por não considerar o grupo como 

AGENTE, pois se um empregado trabalha numa estrutura ad hoc encontrará dificuldade para 

associar cognitivamente a pergunta do tipo “No seu grupo de trabalho...” com a sua realidade 

profissional e responder as questões.  

A sentença estruturadora é parte do processo de desenvolvimento de teorias que nunca 

está completa, mas representa o melhor estado das pesquisas correntes (HORNIK; COHEN; 

AMAR, 2007). Neste sentido, a sentença estruturadora de inclusão realizada nesta tese 

representa a seguinte proposta conceitual: 

 

Inclusão no ambiente de trabalho é a percepção do empregado em relação as ações 

praticadas pelos agentes sociais como reconhecer, apoiar e permitir participar dos processos 

formais e informais, promovendo um senso de pertencimento, respeito e distinção. 

 

Contribuições práticas 

No contexto organizacional atual, no qual a mão de obra se apresenta mais diversa em 

termos demográficos e cognitivos, além a elevada concorrência e mudanças constantes, as 

organizações têm enfrentado o desafio de integrar e utilizar todo o potencial de sua força de 

trabalho. A presente pesquisa pode contribuir para as organizações identificarem, por meio da 

escala, a percepção de inclusão dos empregados quanto às AÇÕES dos AGENTES e o 

sentimento de Pertencimento, Respeito e Distinção. A partir do diagnóstico, as organizações 

podem desenvolver estratégias, políticas de gestão de pessoas e treinamentos para tornar os 

empregados e superiores mais incluídos. Pesquisas anteriores comprovaram que empregados 

que se sentem incluídos geralmente apresentam maior satisfação no trabalho (ACQUAVITA 

et al. 2009; NISHII, 2013; JANSEN et al., 2016) coesão (FREDETTE; BRADSHAW; 

KRAUSE, 2016) e criatividade (LI et al., 2017). Nishii e Mayer (2009) identificaram que 

líderes inclusivos apresentam elevada qualidade de relacionamento com seus subordinados, 

resultando em menor rotatividade dos empregados.  

Nesse trabalho evidenciou a importância das organizações de ampliar a perspectiva de 

treinamentos sobre a inclusão para além da visão sobre a diversidade, na qual busca 

reconhecer a diferença e reduzir as barreiras. Na perspectiva da inclusão, os treinamentos, 

políticas e processos deveriam desenvolver abordagens com foco em todos os empregados, 

minorias e maiorias, independente da característica demográfica, com o objetivo de permitir a 

sua contribuição única. Sendo assim todos colaboradores, igualmente, terão a oportunidade de 
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contribuir com o seu melhor, seus talentos individuais e se sentirem respeitados e fazendo 

parte da organização. 

 

Limitações e recomendações 

Apesar do rigor metodológico, apoiado pela abordagem metateórica da teoria das 

facetas, o estudo apresentou limitação em relação às amostras. A seleção dos respondentes foi 

realizada por conveniência, sem a utilização de critérios amostrais mais rigorosos. A primeira 

amostra foi constituída de estudantes de uma única universidade privada da cidade de São 

Paulo, sendo a maioria profissionais do setor financeiro. A segunda amostra, com 

profissionais da indústria automobilística, possui a maioria de respondentes do estado de São 

Paulo, com baixa representatividade de outros estados brasileiros. Neste sentido, aponta-se 

para a oportunidade de realização de estudos futuros em outras regiões do Brasil e em outros 

países.  

Com o objetivo de aprofundar o entendimento da inclusão e comparar os resultados 

desta pesquisa, recomenda-se ainda que estudos futuros sejam feitos em outros tipos de 

organizações, como religiosas, governamentais, políticas e sem fins lucrativos. Outra 

recomendação é buscar identificar outros agentes, dentro do contexto organizacional, que 

realizam ações de inclusão.  

Por fim, confirma-se que a inclusão no ambiente de trabalho é um constructo nos 

primeiros níveis de desenvolvimento, e espera-se que, a partir dos resultados e recomendações 

desta tese, outros pesquisadores possam avançar na construção do conhecimento deste 

importante fenômeno organizacional. 
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APÊNDICE 

Apêndice A: Primeira versão do questionário utilizado na validação semântica 

 

Pesquisa sobre inclusão no ambiente de trabalho 

 

Agradecemos sua participação nesta pesquisa, que visa compreender a percepção de inclusão 

das pessoas no ambiente de trabalho e a sua influência na cooperação entre os membros do time. A 

pesquisa faz parte da tese de doutorado desenvolvida por Ricardo Campelo de Queiroz, sob a 

orientação da Prof. Dra. Darcy Mitiko Mori Hanashiro (Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 

Paulo, Brasil) e a coorientação do Prof. Dr. Antonio Roazzi (Universidade Federal de Pernambuco). 

 

O tempo previsto para o completo preenchimento é de 15 minutos. Não existem respostas 

certas ou erradas. Os resultados da pesquisa serão somente usados para fins acadêmicos. Sua 

participação é voluntária.  

 

As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes, e será 

garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas.  

 

Como forma de retribuir a sua contribuição, ao final do preenchimento você poderá escolher se 

prefere que o pesquisador doe o valor de R$ 5,00 para uma instituição de caridade. Ao final da 

pesquisa será disponibilizado o comprovante total da doação. Caso queira recebê-lo envie e-mail 

para: ricardoqueiroz.pesquisa@gmail.com 

 

Para participar da pesquisa, marque: 

 

(   ) Declaro que li e entendi os objetivos desta pesquisa. Estou ciente de que a participação é 

voluntária, e que, a qualquer momento, tenho o direito de retirar-me da pesquisa, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. 

 

São Paulo, ______ de _____________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Seção 1 

A seguir são solicitados alguns dados pessoais que são muito importantes para a pesquisa. 

Por favor, não deixe de responder, pois isso trará prejuízo para a análise dos dados. Marque 

com um X a alternativa que diz respeito a você, exceto idade e tempo de empresa, que 

deverá preencher com números.  

 

Sexo:  (  ) Homem       (   )Mulher 

 

Idade: ______  anos 

 

Raça (IBGE) : (  ) Amarela 

   (  ) Branca 

  (  ) Indígena 

  (  ) Negra 

  (  ) Parda 

  

Nível educacional: (  ) Nível médio Completo 

 (  ) Superior Incompleto 

 (  ) Superior completo 

 (  ) Especialização 

 (  ) Mestrado/Doutorado 

 

Tamanho da empresa  (Número de funcionários no Brasil) 

  (  )  até 500 funcionários 

  (  )  de 501 a 1.000 funcionários 

  (  )  acima de 1.000 funcionários 

 

Ramo de atividade:  (  )  Agronegócio (agricultura, pecuária, pesca, etc.) 

 (  )  Industria (extrativistas, transformação, etc.) 

 (  )  Serviço (varejo, construção, alimentação, alojamento, educação) 

 (  )  Mercado Financeiro (e. bancos, financeiras, investimentos, etc.) 

 (  )  Administração Pública 

   

Nível Hierárquico:    

 (  ) Operacional: produção  

 (  ) Operacional: Administrativos, comerciais, Analistas, mensalistas 

 ( ) Executivos com subordinados: Supervisores, gerentes e diretores 

                                   ( ) Executivos sem subordinados: Assessores, outros.  
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Tempo na atual empresa: ___anos 

 

 

 

 

 

 

 

Seção 2 – INSTRUÇÕES  

A seguir são apresentadas algumas situações possíveis de ocorrer no ambiente de trabalho, 

relacionadas com as ações de seus colegas de trabalho, com quem você tem contato 

frequente, e a sua percepção. Leia com atenção as afirmações abaixo e marque com um X 

o espaço que expressa a sua opinião, de acordo com a escala abaixo: 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Nem concordo 

Nem discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

     
1 2 3 4 5 

 

 
  

1. Quando meu colega me permite participar de suas decisões me 
sinto um membro bem aceito 

1 2 3 4 5 

2. O meu colega de trabalho, ao me permitir participar de suas 
decisões, eu sei que preciso seguir as regras dele 

1 2 3 4 5 

3. O meu colega de trabalho, ao me permitir participar de suas 
decisões, eu me sinto respeitado pelo meu modo de cooperar 

1 2 3 4 5 

4. O meu colega de trabalho, ao compartilhar comigo seus assuntos 
pessoais, reforça o nosso relacionamento 

1 2 3 4 5 

5. O meu colega de trabalho, ao compartilhar comigo seus assuntos 
pessoais, me sinto desconfortável para expressar minhas 
próprias opiniões 

1 2 3 4 5 

6. O meu colega de trabalho, ao compartilhar comigo seus assuntos 
pessoais, eu me sinto respeitado 

1 2 3 4 5 

7. O meu colega de trabalho, ao me ajudar nos momentos de 
dificuldade, eu sinto que ele se importa comigo 

1 2 3 4 5 

8. O meu colega de trabalho, ao me ajudar nos momentos de 
dificuldade, eu me sinto diferenciado 

1 2 3 4 5 

9. O meu colega de trabalho, ao me ajudar nos momentos de 
dificuldade, eu me sinto respeitado 

1 2 3 4 5 

10. O meu colega de trabalho, ao valorizar minhas ideias e 
sugestões, eu sinto que posso contar com ele no 
desenvolvimento do trabalho 

1 2 3 4 5 

11. O meu colega de trabalho, ao valorizar minhas ideias e 
sugestões, eu entendo que posso quebrar regras e não ter um 
comportamento conformista 

1 2 3 4 5 

12. O meu colega de trabalho, ao valorizar minhas ideias e 
sugestões, eu me sinto respeitado pelas minhas conquistas 

1 2 3 4 5 
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13. O meu colega de trabalho, ao reconhecer a qualidade do meu 
trabalho, eu percebo que sou diferenciado em relação aos 
demais 

1 2 3 4 5 

14. Se o meu colega de trabalho reconhece a qualidade do meu 
trabalho, eu me sinto respeitado no trabalho 

1 2 3 4 5 

15. Se o meu colega de trabalho reconhece a qualidade do meu 
trabalho, eu me sinto aceito 

1 2 3 4 5 

Seção 3 – INSTRUÇÕES  

 

A seguir são apresentadas algumas situações possíveis de ocorrer no ambiente de trabalho, 

relacionadas com as ações de seu superior hierárquico, com quem você tem contato 

frequente, e a sua percepção. Leia com atenção as afirmações abaixo e marque um X no 

espaço que expressa a sua opinião, de acordo com a escala abaixo: 

 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Nem concordo 

Nem discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

     
1 2 3 4 5 

 

      

16. O meu superior, ao me permitir participar de suas decisões, me 
faz sentir um membro aceito 

1 2 3 4 5 

17. O meu superior, ao me permitir participar de suas decisões, me 
faz perceber que preciso seguir as regras dele 

1 2 3 4 5 

18. O meu superior, ao me permitir participar de suas decisões, me 
faz sentir respeitado pelo meu modo de cooperar 

1 2 3 4 5 

19. Quando o meu superior me convida para reuniões importantes, 
eu me sinto confiável 

1 2 3 4 5 

20. Quando o meu superior me convida para reuniões importantes, 
eu geralmente me mantenho quieto na presença de pessoas de 
alto nível hierárquico 

1 2 3 4 5 

21. Quando o meu superior me convida para reuniões importantes, 
eu me sinto respeitado pelas minhas qualidades 

1 2 3 4 5 

22. No momento em que meu superior compartilha comigo seus 
assuntos pessoais, sinto que isso reforça o nosso relacionamento 

1 2 3 4 5 

23. Quando meu superior compartilha comigo seus assuntos 
pessoais, eu me sinto desconfortável para expressar minhas 
próprias opiniões 

1 2 3 4 5 

24. No momento em que meu superior compartilha comigo seus 
assuntos pessoais, eu me sinto respeitado 

1 2 3 4 5 

25. Quando meu superior me convida para eventos sociais 
informais, eu me sinto integrado no grupo 

1 2 3 4 5 

26. Quando meu superior me convida para eventos sociais 
informais, eu me sinto desconfortável no meio de pessoas 
diferentes 

1 2 3 4 5 
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27. Quando meu superior me convida para eventos sociais 
informais, eu me sinto respeitado 

1 2 3 4 5 

28. Quando o meu superior me ajuda nos momentos de 
dificuldades, sinto que ele se importa comigo 

1 2 3 4 5 

29. Quando o meu superior me ajuda nos momentos de 
dificuldades, eu me sinto diferenciado 

1 2 3 4 5 

30. Quando o meu superior me ajuda nos momentos de 
dificuldades, eu me sinto respeitado 

1 2 3 4 5 

 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Nem concordo 

Nem discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

     
1 2 3 4 5 

 

      

31. Quando meu superior escuta meus problemas pessoais, sinto 
que ele se importa comigo 

1 2 3 4 5 

32. No momento em que meu superior escuta meus problemas 
pessoais, percebo que sou diferenciado em relação aos demais 

1 2 3 4 5 

33. Quando meu superior escuta meus problemas pessoais, me sinto 
respeitado 

1 2 3 4 5 

34. O meu superior, ao valorizar minhas ideias e sugestões, sinto que 
posso contar com ele no desenvolvimento do trabalho 

1 2 3 4 5 

35. O meu superior, ao valorizar minhas ideias e sugestões, entendo 
que posso quebrar regras e não ter um comportamento 
conformista 

1 2 3 4 5 

36. Quando o meu superior valoriza minhas ideias e sugestões, me 
sinto respeitado pelas minhas conquistas 

1 2 3 4 5 

37. O meu superior, ao reconhecer meu desempenho, me faz sentir 
um membro aceito 

1 2 3 4 5 

38. O meu superior, ao reconhecer meu desempenho, percebo que 
sou diferenciado em relação aos demais 

1 2 3 4 5 

39. O meu superior, ao reconhecer meu desempenho, me sinto 
respeitado no trabalho 

1 2 3 4 5 

40. O meu superior, ao reconhecer a qualidade do meu trabalho, 
percebo que sou um membro aceito 

1 2 3 4 5 

41. O meu superior, ao reconhecer a qualidade do meu trabalho, 
sinto que sou diferenciado em relação aos demais 

1 2 3 4 5 

42. O meu superior, ao reconhecer a qualidade do meu trabalho, me 
sinto respeitado no trabalho 

1 2 3 4 5 
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Seção 4 – INSTRUÇÕES  

 

A seguir são apresentadas algumas afirmações sobre seu superior hierárquico e seus 

colegas de trabalho. Leia com atenção as afirmações abaixo e marque com um X o espaço 

que expressa a sua opinião em relação à afirmação, de acordo com a escala abaixo: 

 

Em relação ao seu superior hierárquico 



  

4. Eu confio nele/nela 1 2 3 4 

5. Ele/Ela tenta fazer a coisa certa em relação a mim 1 2 3 4 

6. Ele/Ela tenta considerar minhas necessidades 1 2 3 4 

7. Ele/Ela se preocupa com meus problemas 1 2 3 4 

     

Em relação aos seus colegas de trabalho 



  

8. Eu confio neles 1 2 3 4 

9. Eles tentam fazer a coisa certa em relação a mim 1 2 3 4 

10. Eles tentam considerar as minhas necessidades 1 2 3 4 

11. Eles se preocupam com meus problemas 1 2 3 4 
 

 

 

  

12. Membros do time encorajam uma atitude "Nós estamos juntos 
nesta" 1 2 3 4 5 

13. Membros do time buscam uma solução que é boa para todos 1 2 3 4 5 

14. Membros do time tratam o conflito como um problema a ser 
resolvido 1 2 3 4 5 

15. Trabalhamos para que, na medida do possível, possamos obter 
o que realmente queremos 1 2 3 4 5 

16. Membros do time combinam os melhores pontos de vista para 
fazer uma decisão efetiva 1 2 3 4 5 

17. Membros do time demandam que outros acreditem em seus 
pontos de vista 1 2 3 4 5 

18. Membros do time querem que os outros façam concessões, 
mas eles não querem fazer concessões 1 2 3 4 5 
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19. Membros do time tratam o conflito como um jogo ganha-
perde 1 2 3 4 5 

20. Membros do time exageram seus pontos de vista para 
obterem sua posição. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Apêndice B: Segunda versão do questionário 

 

Pesquisa sobre inclusão no ambiente de trabalho 

 

 

 

Solicitamos sua colaboração para esta pesquisa, que visa compreender a percepção de 

inclusão das pessoas no ambiente de trabalho e a sua influência na cooperação entre os membros do 

time. A pesquisa faz parte da tese de doutorado desenvolvida por Ricardo Campelo de Queiroz, sob a 

orientação da Profa. Dra. Darcy Mitiko Mori Hanashiro (Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 

Paulo, Brasil) e a coorientação do Prof. Dr. Antonio Roazzi (Universidade Federal de Pernambuco). 

 

O tempo previsto para o completo preenchimento é de 15 minutos. Não existem respostas 

certas ou erradas. Os resultados da pesquisa serão somente usados para fins acadêmicos. Sua 

participação é voluntária.  

 

As informações coletadas serão analisadas em conjunto com as de outros participantes e será 

garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas. Lembro que no 

questionário não existe resposta certa ou errada, o que importa é aquilo que você percebe nas 

relações de trabalho. 

 

Como forma de retribuir a sua contribuição, ao final do preenchimento você poderá escolher se 

prefere que o pesquisador doe o valor de R$ 5,00 para uma instituição de caridade. Ao final da 

pesquisa será disponibilizado o comprovante total da doação. Caso queira receber o comprovante da 

doação envie e-mail para: ricardoqueiroz.pesquisa@gmail.com 

 

Para participar da pesquisa, marque: 

 

(   ) Declaro que li e entendi os objetivos desta pesquisa. Estou ciente de que a participação é 

voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de retirar-me da pesquisa, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. 

 

São Paulo, ______ de _____________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Seção 1 

A seguir são solicitados alguns dados pessoais que são muito importantes para a pesquisa. 

Por favor, não deixe de responder, pois isso trará prejuízo para a análise dos dados. Marque 

com um X a alternativa que diz respeito a você e preencha os campos idade, tempo de 

empresa e tempo no atual grupo de trabalho, com números.  

 

 

Sexo:  (  ) Homem       (   )Mulher 

 

Idade: ______  anos 

 

Raça (IBGE) : (  ) Amarela 

   (  ) Branca 

  (  ) Indígena 

  (  ) Negra 

  (  ) Parda 

  

Nível educacional: (  ) Nível médio Completo 

 (  ) Superior Incompleto 

 (  ) Superior completo 

 (  ) Especialização 

 (  ) Mestrado/Doutorado 

 

Tamanho da empresa  (Número de funcionários no Brasil) 

  (  )  até 500 funcionários 

  (  )  de 501 a 1.000 funcionários 

  (  )  acima de 1.000 funcionários 

 

Ramo de atividade:  (  )  Agronegócio (agricultura, pecuária, pesca, etc.) 

 (  )  Industria (extrativistas, transformação, etc.) 

 (  )  Serviço (varejo, construção, alimentação, alojamento, educação) 

 (  )  Mercado Financeiro (ex. bancos, financeiras, investimentos, etc.) 

 (  )  Administração Pública 

   

Nível Hierárquico :    

 (  ) Operacional: produção,  

 (  ) Operacional: Administrativos, comerciais, Analistas, mensalistas 

 ( ) Executivos com subordinados: Supervisores, gerentes e diretores 
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                                   ( ) Executivos sem subordinados: Assessores, outros.  

 

Tempo na atual empresa: ___anos 

 

Tempo no atual grupo de trabalho: _____anos 

 

 

 

 

Seção 2 – INSTRUÇÕES  

 

A seguir são apresentadas algumas situações possíveis de ocorrer no ambiente de trabalho, 

relacionadas com as ações de seus colegas de trabalho, com quem você tem contato 

frequente, e a sua percepção. Leia com atenção as afirmações abaixo e marque com um X 

o espaço que expressa a sua opinião, de acordo com a escala abaixo: 

 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Nem concordo 

Nem discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

     
1 2 3 4 5 

 

 
  

1. Quando meu colega de trabalho me permite participar de suas decisões, 
me sinto um membro bem aceito 

1 2 3 4 5 

2. O meu colega de trabalho, ao me permitir participar de suas decisões, eu 
sei que preciso seguir as regras dele 

1 2 3 4 5 

3. O meu colega de trabalho, ao me permitir participar de suas decisões, eu 
me sinto respeitado pelo meu modo de cooperar 

1 2 3 4 5 

4. O meu colega de trabalho, ao compartilhar comigo seus assuntos 
pessoais, reforça o nosso relacionamento 

1 2 3 4 5 

5. O meu colega de trabalho, ao compartilhar comigo seus assuntos 
pessoais, me sinto desconfortável para expressar minhas próprias 
opiniões 

1 2 3 4 5 

6. O meu colega de trabalho, ao compartilhar comigo seus assuntos 
pessoais, eu me sinto respeitado 

1 2 3 4 5 

7. O meu colega de trabalho, ao me ajudar nos momentos de dificuldade, eu 
sinto que ele se importa comigo 

1 2 3 4 5 

8. O meu colega de trabalho, ao me ajudar nos momentos de dificuldade, eu 
me sinto diferenciado 

1 2 3 4 5 

9. O meu colega de trabalho, ao me ajudar nos momentos de dificuldade, eu 
me sinto respeitado 

1 2 3 4 5 

10. O meu colega de trabalho, ao valorizar minhas ideias e sugestões, eu 
sinto que posso contar com ele no desenvolvimento do trabalho 

1 2 3 4 5 

11. O meu colega de trabalho, ao valorizar minhas ideias e sugestões, eu 
entendo que posso quebrar regras e não ter um comportamento 

1 2 3 4 5 
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conformista 

12. O meu colega de trabalho, ao valorizar minhas ideias e sugestões, eu me 
sinto respeitado pelas minhas conquistas 

1 2 3 4 5 

13. O meu colega de trabalho, ao reconhecer a qualidade do meu trabalho, 
eu percebo que sou diferenciado em relação aos demais 

1 2 3 4 5 

14. Se o meu colega de trabalho reconhece a qualidade do meu trabalho, eu 
me sinto respeitado no trabalho 

1 2 3 4 5 

15. Se o meu colega de trabalho reconhece a qualidade do meu trabalho, 
eu me sinto aceito 

1 2 3 4 5 

Seção 2 – INSTRUÇÕES  

 

A seguir são apresentadas algumas situações possíveis de ocorrer no ambiente de trabalho, 

relacionadas com as ações de seu superior hierárquico, com quem você tem contato 

frequente, e a sua percepção. Leia com atenção as afirmações abaixo e marque com um X 

o espaço que expressa a sua opinião, de acordo com a escala abaixo: 

 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Nem concordo 

Nem discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

     
1 2 3 4 5 

 

      

16. O meu superior, ao me permitir participar de suas decisões, me 
faz sentir um membro aceito 

1 2 3 4 5 

17. O meu superior, ao me permitir participar de suas decisões, me 
faz perceber que preciso seguir as regras dele 

1 2 3 4 5 

18. O meu superior, ao me permitir participar de suas decisões, me 
faz sentir respeitado pelo meu modo de cooperar 

1 2 3 4 5 

19. Quando o meu superior me convida para reuniões importantes, 
eu me sinto confiável 

1 2 3 4 5 

20. Quando o meu superior me convida para reuniões importantes, 
eu geralmente me mantenho quieto na presença de pessoas de 
alto nível hierárquico 

1 2 3 4 5 

21. Quando o meu superior me convida para reuniões importantes, 
eu me sinto respeitado pelas minhas qualidades 

1 2 3 4 5 

22. No momento em que meu superior compartilha comigo seus 
assuntos pessoais, sinto que isso reforça o nosso relacionamento 

1 2 3 4 5 

23. Quando meu superior compartilha comigo seus assuntos 
pessoais, eu me sinto desconfortável para expressar minhas 
próprias opiniões 

1 2 3 4 5 

24. No momento em que meu superior compartilha comigo seus 
assuntos pessoais, eu me sinto respeitado 

1 2 3 4 5 

25. Quando meu superior me convida para eventos sociais 
informais, eu me sinto integrado no grupo 

1 2 3 4 5 
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26. Quando meu superior me convida para eventos sociais 
informais, eu me sinto desconfortável no meio de pessoas 
diferentes 

1 2 3 4 5 

27. Quando meu superior me convida para eventos sociais 
informais, eu me sinto respeitado 

1 2 3 4 5 

28. Quando o meu superior me ajuda nos momentos de 
dificuldades, sinto que ele se importa comigo 

1 2 3 4 5 

29. Quando o meu superior me ajuda nos momentos de 
dificuldades, eu me sinto diferenciado 

1 2 3 4 5 

30. Quando o meu superior me ajuda nos momentos de 
dificuldades, eu me sinto respeitado 

1 2 3 4 5 

 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Nem concordo 

Nem discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

     
1 2 3 4 5 

 

 

 

 
    

31. Quando meu superior escuta meus problemas pessoais, sinto 
que ele se importa comigo 

1 2 3 4 5 

32. No momento em que meu superior escuta meus problemas 
pessoais, percebo que sou diferenciado em relação aos demais 

1 2 3 4 5 

33. Quando meu superior escuta meus problemas pessoais, me sinto 
respeitado 

1 2 3 4 5 

34. O meu superior, ao valorizar minhas ideias e sugestões, sinto que 
posso contar com ele no desenvolvimento do trabalho 

1 2 3 4 5 

35. O meu superior, ao valorizar minhas ideias e sugestões, entendo 
que posso quebrar os padrões preestabelecidos e não ter um 
comportamento conformista 

1 2 3 4 5 

36. Quando o meu superior valoriza minhas ideias e sugestões, me 
sinto respeitado pelas minhas conquistas 

1 2 3 4 5 

37. O meu superior, ao reconhecer meu desempenho, me faz sentir 
um membro aceito 

1 2 3 4 5 

38. O meu superior, ao reconhecer meu desempenho, percebo que 
sou diferenciado em relação aos demais 

1 2 3 4 5 

39. O meu superior, ao reconhecer meu desempenho, me sinto 
respeitado no trabalho 

1 2 3 4 5 

40. O meu superior, ao reconhecer a qualidade do meu trabalho, 
percebo que sou um membro aceito 

1 2 3 4 5 

41. O meu superior, ao reconhecer a qualidade do meu trabalho, 
sinto que sou diferenciado em relação aos demais 

1 2 3 4 5 

42. O meu superior, ao reconhecer a qualidade do meu trabalho, me 
sinto respeitado no trabalho 

1 2 3 4 5 
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Seção 4 – INSTRUÇÕES  

A seguir são apresentadas algumas afirmações sobre seu superior hierárquico e seus 

colegas de trabalho. Leia com atenção as afirmações abaixo e marque com um X o espaço 

que expressa a sua opinião em relação à afirmação, de acordo com a escala abaixo: 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Nem concordo 

Nem discordo 

Concordo Concordo 

Totalmente 

     

1 2 3 4 5 

 

   

43. Membros do time encorajam uma atitude "Nós estamos juntos 
nesta" 1 2 3 4 5 

44. Membros do time buscam uma solução que é boa para todos 1 2 3 4 5 

45. Membros do time tratam o conflito como um problema a ser 
resolvido 1 2 3 4 5 

46. Trabalhamos para que, na medida do possível, possamos obter o 
que realmente queremos 1 2 3 4 5 

47. Membros do time combinam os melhores pontos de vista para fazer 
uma decisão efetiva 1 2 3 4 5 

48. Membros do time demandam que outros acreditem em seus pontos 
de vista 1 2 3 4 5 

49. Membros do time querem que os outros façam concessões, mas 
eles não querem fazer concessões 1 2 3 4 5 

50. Membros do time tratam o conflito como um jogo perde-ganha 1 2 3 4 5 

51. Membros do time exageram seus pontos de vista para obterem sua 
posição. 1 2 3 4 5 

 

As afirmações abaixo deverão ser respondidas conforme escala abaixo: 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 

    

1 2 3 5 

 

Em relação ao seu superior hierárquico    
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52. Eu confio nele/nela 1 2 3 4 

53. Ele/Ela tenta fazer a coisa certa em relação a mim 1 2 3 4 

54. Ele/Ela tenta considerar minhas necessidades 1 2 3 4 

55. Ele/Ela se preocupa com meus problemas 1 2 3 4 

     

Em relação aos seus colegas de trabalho    

56. Eu confio neles 1 2 3 4 

57. Eles tentam fazer a coisa certa em relação a mim 1 2 3 4 

58. Eles tentam considerar minhas necessidades 1 2 3 4 

59. Eles se preocupam com meus problemas 1 2 3 4 
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Apêndice C: Matriz de correlação estudo com estudantes de pós-graduação 

 
 

 

 

PaPFPe1 PaPFD2 PaPFRp3 PaPIPe4 PaPID5 PaPIRp6 PaApe7 PaAD8 PaARp9 PaRcPe10 PaRcD11 PaRcRp12 PaRcPe13 PaRcRp15 PaRcD14 SPFPe16 SPFD17 SPFRp18 SPFPe19 SPFD20 SPFRp21

PaPFPe1 Correlation 

Coefficient

1,000

Sig. (2-tailed)

PaPFD2 Correlation 

Coefficient

,041 1,000

Sig. (2-tailed) ,700

PaPFRp3 Correlation 

Coefficient
,574

** ,008 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,940

PaPIPe4 Correlation 

Coefficient
,290

** ,022 ,404
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,005 ,833 ,000

PaPID5 Correlation 

Coefficient

,115 ,265
* ,075 ,191 1,000

Sig. (2-tailed) ,271 ,010 ,474 ,067

PaPIRp6 Correlation 

Coefficient

,160 ,008 ,287
**

,318
** -,168 1,000

Sig. (2-tailed) ,124 ,942 ,005 ,002 ,108

PaApe7 Correlation 

Coefficient
,577

** ,107 ,486
**

,253
* ,129 ,247

* 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,306 ,000 ,014 ,220 ,017

PaAD8 Correlation 

Coefficient
,225

*
-,225

* ,127 -,020 -,132 ,095 ,314
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,030 ,030 ,224 ,850 ,207 ,364 ,002

PaARp9 Correlation 

Coefficient
,306

** ,014 ,295
**

,263
* ,105 ,296

**
,411

**
,377

** 1,000

Sig. (2-tailed) ,003 ,891 ,004 ,011 ,319 ,004 ,000 ,000

PaRcPe10 Correlation 

Coefficient
,445

** ,180 ,514
**

,297
**

,229
*

,256
*

,509
** ,169 ,459

** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,084 ,000 ,004 ,027 ,013 ,000 ,106 ,000

PaRcD11 Correlation 

Coefficient
,352

** ,047 ,333
** ,106 -,145 ,227

* ,201 ,112 ,195 ,308
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,001 ,655 ,001 ,314 ,164 ,029 ,053 ,285 ,062 ,003

PaRcRp12 Correlation 

Coefficient
,507

** ,080 ,614
**

,213
* ,016 ,358

**
,412

** ,147 ,237
*

,546
**

,428
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,445 ,000 ,041 ,878 ,000 ,000 ,160 ,022 ,000 ,000

PaRcPe13 Correlation 

Coefficient
,443

** -,103 ,406
**

,233
* ,059 ,272

**
,309

**
,218

*
,264

*
,244

*
,345

**
,603

** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,325 ,000 ,025 ,577 ,008 ,003 ,036 ,010 ,019 ,001 ,000

PaRcRp15 Correlation 

Coefficient

,196 -,218
* ,142 -,112 -,137 ,014 ,085 ,593

** ,040 -,001 ,174 ,238
*

,205
* 1,000

Sig. (2-tailed) ,060 ,036 ,173 ,286 ,189 ,891 ,418 ,000 ,703 ,994 ,095 ,022 ,048

PaRcD14 Correlation 

Coefficient
,329

** -,081 ,509
** ,159 ,014 ,466

**
,291

**
,250

*
,359

**
,363

**
,246

*
,606

**
,557

**
,367

** 1,000

Sig. (2-tailed) ,001 ,440 ,000 ,129 ,892 ,000 ,005 ,016 ,000 ,000 ,017 ,000 ,000 ,000

SPFPe16 Correlation 

Coefficient
,360

** -,027 ,491
** ,119 ,013 ,321

**
,227

* -,068 ,007 ,196 ,174 ,420
**

,334
** ,200 ,451

** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,798 ,000 ,255 ,898 ,002 ,029 ,515 ,946 ,060 ,095 ,000 ,001 ,054 ,000

SPFD17 Correlation 

Coefficient
-,312

**
,362

** -,203 -,060 ,066 ,052 -,021 -,268
** -,022 -,008 -,247

* -,180 -,253
*

-,323
** -,182 -,144 1,000

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,051 ,566 ,528 ,623 ,840 ,009 ,831 ,943 ,017 ,084 ,015 ,002 ,080 ,169

SPFRp18 Correlation 

Coefficient

,189 ,073 ,377
** ,181 ,174 ,102 ,214

*
-,218

* ,073 ,217
* -,014 ,267

** ,161 -,055 ,284
**

,502
** ,026 1,000

Sig. (2-tailed) ,069 ,487 ,000 ,082 ,096 ,332 ,040 ,036 ,484 ,037 ,892 ,010 ,124 ,602 ,006 ,000 ,806

SPFPe19 Correlation 

Coefficient

,171 ,082 ,320
** ,100 ,016 ,136 ,202 ,073 ,146 ,321

** -,064 ,335
**

,235
* ,180 ,236

*
,423

** ,063 ,503
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,101 ,435 ,002 ,342 ,879 ,193 ,052 ,486 ,163 ,002 ,541 ,001 ,023 ,084 ,022 ,000 ,550 ,000

SPFD20 Correlation 

Coefficient

-,090 ,166 -,008 -,043 ,045 -,030 -,061 -,038 -,117 ,052 ,059 -,198 -,092 -,116 ,014 ,037 ,196 ,041 ,035 1,000

Sig. (2-tailed) ,393 ,112 ,937 ,683 ,667 ,774 ,560 ,715 ,265 ,621 ,575 ,057 ,382 ,267 ,890 ,725 ,059 ,694 ,739

SPFRp21 Correlation 

Coefficient
,282

**
,258

*
,308

** ,137 ,108 ,231
*

,280
** -,054 ,302

**
,358

** -,052 ,356
**

,226
* -,097 ,365

**
,341

** ,139 ,487
**

,613
** ,023 1,000

Sig. (2-tailed) ,006 ,013 ,003 ,190 ,302 ,026 ,007 ,604 ,003 ,000 ,621 ,000 ,030 ,353 ,000 ,001 ,183 ,000 ,000 ,824
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PaPFPe1 PaPFD2 PaPFRp3 PaPIPe4 PaPID5 PaPIRp6 PaApe7 PaAD8 PaARp9 PaRcPe10 PaRcD11 PaRcRp12 PaRcPe13 PaRcRp15 PaRcD14 SPFPe16 SPFD17 SPFRp18 SPFPe19 SPFD20 SPFRp21

SPIPe22 Correlation 

Coefficient

,193 -,026 ,224
*

,480
** ,031 ,290

**
,254

* ,023 ,329
** ,156 ,097 ,280

**
,320

** -,087 ,197 ,115 -,121 ,268
**

,319
** -,116 ,342

**

Sig. (2-tailed) ,063 ,801 ,031 ,000 ,770 ,005 ,014 ,829 ,001 ,134 ,357 ,007 ,002 ,407 ,058 ,274 ,250 ,009 ,002 ,269 ,001

SPID23 Correlation 

Coefficient

-,039 ,078 ,010 ,235
* ,172 ,050 -,072 -,118 ,020 -,020 ,030 ,032 ,188 -,188 ,041 -,034 -,032 ,050 ,041 ,042 ,217

*

Sig. (2-tailed) ,707 ,458 ,923 ,023 ,099 ,633 ,493 ,261 ,845 ,847 ,776 ,760 ,071 ,071 ,694 ,749 ,760 ,636 ,697 ,692 ,037

SPIRp24 Correlation 

Coefficient
,231

*
-,247

*
,362

** ,144 -,028 ,405
**

,232
* ,095 ,144 ,180 ,084 ,317

**
,254

* ,143 ,345
**

,371
**

-,212
*

,213
*

,262
* -,086 ,225

*

Sig. (2-tailed) ,026 ,017 ,000 ,169 ,788 ,000 ,025 ,365 ,170 ,085 ,423 ,002 ,014 ,172 ,001 ,000 ,042 ,040 ,011 ,413 ,030

SPIPe25 Correlation 

Coefficient

,106 -,066 ,108 ,348
** ,174 ,266

** ,179 -,054 ,191 ,199 -,015 ,108 ,215
* -,017 ,175 ,078 ,113 ,164 ,234

* -,121 ,225
*

Sig. (2-tailed) ,310 ,531 ,303 ,001 ,096 ,010 ,087 ,608 ,066 ,056 ,884 ,304 ,039 ,870 ,093 ,457 ,280 ,117 ,024 ,248 ,030

SPID26 Correlation 

Coefficient

-,145 ,445
** ,094 ,010 ,204

* -,012 -,005 -,266
* -,076 ,123 ,019 ,134 -,119 -,073 ,089 ,108 ,131 ,230

* ,129 ,160 ,159

Sig. (2-tailed) ,165 ,000 ,370 ,926 ,050 ,910 ,959 ,010 ,471 ,238 ,854 ,199 ,258 ,488 ,398 ,304 ,210 ,026 ,216 ,124 ,127

SPIRp27 Correlation 

Coefficient
,239

* -,055 ,339
**

,417
** ,104 ,386

**
,255

* ,002 ,280
**

,215
* ,018 ,280

**
,290

** ,051 ,329
**

,371
** ,014 ,297

**
,280

** -,198 ,276
**

Sig. (2-tailed) ,021 ,601 ,001 ,000 ,323 ,000 ,014 ,989 ,007 ,038 ,863 ,007 ,005 ,626 ,001 ,000 ,896 ,004 ,007 ,056 ,007

SApe28 Correlation 

Coefficient
,385

** -,147 ,421
**

,266
* ,136 -,031 ,329

** -,012 ,294
**

,353
** ,203 ,355

**
,308

** ,076 ,286
**

,357
** -,201 ,412

**
,399

** -,157 ,281
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,158 ,000 ,010 ,195 ,765 ,001 ,909 ,004 ,001 ,050 ,000 ,003 ,471 ,005 ,000 ,054 ,000 ,000 ,133 ,006

SAD29 Correlation 

Coefficient
,332

** -,201 ,172 ,040 -,132 ,166 ,263
*

,530
**

,361
** ,112 ,154 ,154 ,253

*
,340

**
,242

* ,079 -,251
* -,084 ,083 -,197 ,036

Sig. (2-tailed) ,001 ,053 ,100 ,704 ,209 ,112 ,011 ,000 ,000 ,286 ,140 ,140 ,014 ,001 ,019 ,450 ,015 ,421 ,430 ,058 ,729

SARp30 Correlation 

Coefficient
,325

** -,201 ,329
** -,067 -,006 ,162 ,386

**
,332

**
,394

**
,213

* ,090 ,241
* ,143 ,175 ,272

**
,216

* -,086 ,149 ,258
* -,169 ,158

Sig. (2-tailed) ,001 ,053 ,001 ,525 ,958 ,120 ,000 ,001 ,000 ,041 ,391 ,020 ,171 ,094 ,008 ,038 ,411 ,154 ,013 ,106 ,131

SAPe31 Correlation 

Coefficient

,175 -,242
*

,342
**

,294
** ,065 ,162 ,222

* -,028 ,291
**

,240
* ,023 ,258

*
,255

* -,032 ,111 ,334
** -,075 ,252

*
,333

** -,119 ,223
*

Sig. (2-tailed) ,094 ,019 ,001 ,004 ,537 ,122 ,032 ,789 ,005 ,020 ,825 ,012 ,014 ,763 ,288 ,001 ,474 ,015 ,001 ,256 ,031

SAD32 Correlation 

Coefficient

,077 -,316
** ,009 -,077 -,316

**
,224

* ,078 ,453
** ,141 -,075 -,060 ,021 ,096 ,248

* ,193 ,056 -,112 -,133 ,136 -,006 ,066

Sig. (2-tailed) ,466 ,002 ,934 ,465 ,002 ,031 ,455 ,000 ,177 ,474 ,565 ,841 ,359 ,017 ,064 ,592 ,284 ,204 ,192 ,954 ,529

SARp33 Correlation 

Coefficient

,150 -,230
*

,345
** ,144 -,034 ,255

*
,226

* ,034 ,209
*

,205
* ,087 ,349

**
,250

* ,041 ,296
**

,309
** -,037 ,284

**
,275

** ,103 ,199

Sig. (2-tailed) ,151 ,027 ,001 ,170 ,744 ,014 ,029 ,748 ,044 ,049 ,408 ,001 ,016 ,698 ,004 ,003 ,728 ,006 ,008 ,327 ,055

SRcPe34 Correlation 

Coefficient
,294

** ,089 ,264
* ,114 ,072 ,119 ,228

* -,015 ,260
*

,279
** ,106 ,416

**
,265

* -,017 ,264
*

,380
** ,001 ,461

**
,554

** -,012 ,519
**

Sig. (2-tailed) ,004 ,395 ,011 ,276 ,491 ,254 ,028 ,889 ,012 ,007 ,311 ,000 ,010 ,872 ,011 ,000 ,991 ,000 ,000 ,913 ,000

SRcD35 Correlation 

Coefficient
,388

** ,065 ,270
** ,201 -,031 ,319

** ,173 -,063 ,170 ,163 ,625
**

,316
**

,330
** ,064 ,261

*
,322

** -,118 ,120 -,037 ,108 ,109

Sig. (2-tailed) ,000 ,535 ,009 ,053 ,769 ,002 ,097 ,549 ,103 ,118 ,000 ,002 ,001 ,541 ,011 ,002 ,262 ,253 ,724 ,304 ,300

SRcRp36 Correlation 

Coefficient
,206

* ,038 ,192 ,117 -,034 ,093 ,169 ,015 ,142 ,229
* ,150 ,299

**
,347

** -,043 ,134 ,222
* ,043 ,282

**
,529

** ,007 ,472
**

Sig. (2-tailed) ,047 ,716 ,065 ,263 ,744 ,375 ,105 ,888 ,173 ,028 ,151 ,004 ,001 ,682 ,199 ,032 ,685 ,006 ,000 ,946 ,000

SRcPe37 Correlation 

Coefficient
,424

** -,002 ,326
**

,219
* ,200 ,108 ,458

** ,194 ,205
*

,332
**

,288
**

,297
**

,379
** ,042 ,300

**
,276

** -,122 ,287
**

,325
** ,012 ,289

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,988 ,001 ,035 ,055 ,303 ,000 ,062 ,049 ,001 ,005 ,004 ,000 ,687 ,004 ,007 ,246 ,005 ,001 ,909 ,005

SRcD38 Correlation 

Coefficient
,225

* -,157 ,132 -,033 -,064 -,008 ,044 ,406
** ,008 -,004 ,201 ,307

**
,333

**
,666

**
,348

**
,303

**
-,396

** ,132 ,335
** ,036 ,132

Sig. (2-tailed) ,030 ,132 ,208 ,757 ,544 ,936 ,677 ,000 ,943 ,970 ,053 ,003 ,001 ,000 ,001 ,003 ,000 ,208 ,001 ,732 ,208

SRcRp39 Correlation 

Coefficient
,329

** ,111 ,317
** ,161 -,039 ,389

**
,247

*
,288

**
,353

**
,272

** ,204 ,455
**

,282
** ,179 ,574

**
,324

** -,051 ,309
**

,369
** -,046 ,445

**

Sig. (2-tailed) ,001 ,289 ,002 ,124 ,711 ,000 ,017 ,005 ,001 ,008 ,050 ,000 ,006 ,085 ,000 ,002 ,626 ,003 ,000 ,659 ,000

SRCPe40 Correlation 

Coefficient
,210

* -,035 ,132 ,105 ,013 ,121 ,202 ,199 ,170 ,065 ,126 ,239
*

,386
**

,304
**

,329
**

,252
* ,026 ,153 ,280

** -,029 ,174

Sig. (2-tailed) ,043 ,736 ,206 ,315 ,905 ,247 ,052 ,056 ,104 ,535 ,230 ,021 ,000 ,003 ,001 ,015 ,803 ,143 ,007 ,783 ,095

SRCD41 Correlation 

Coefficient

,175 -,309
** ,118 -,075 -,201 ,063 -,028 ,441

** ,030 -,116 ,112 ,157 ,288
**

,685
**

,339
**

,293
**

-,408
** ,046 ,255

* -,051 -,061

Sig. (2-tailed) ,094 ,003 ,261 ,474 ,054 ,549 ,792 ,000 ,777 ,268 ,285 ,132 ,005 ,000 ,001 ,004 ,000 ,659 ,014 ,626 ,560

SRCRp42 Correlation 

Coefficient
,360

** ,106 ,383
**

,211
* ,128 ,273

**
,324

** ,084 ,176 ,343
** ,179 ,407

**
,232

* ,062 ,427
**

,305
** ,070 ,396

**
,362

** ,120 ,335
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,310 ,000 ,043 ,221 ,008 ,002 ,425 ,092 ,001 ,086 ,000 ,025 ,557 ,000 ,003 ,505 ,000 ,000 ,252 ,001
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SPIPe22 SPID23 SPIRp24 SPIPe25 SPID26 SPIRp27 SApe28 SAD29 SARp30 SAPe31 SAD32 SARp33 SRcPe34 SRcD35 SRcRp36 SRcPe37 SRcD38 SRcRp39 SRCPe40 SRCD41 SRCRe42

SPIPe22 Correlation 

Coefficient

1,000

Sig. (2-tailed)

SPID23 Correlation 

Coefficient

,176 1,000

Sig. (2-tailed) ,091

SPIRp24 Correlation 

Coefficient
,447

** ,068 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,515

SPIPe25 Correlation 

Coefficient
,444

** ,115 ,293
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,272 ,004

SPID26 Correlation 

Coefficient

-,029 ,183 -,189 ,150 1,000

Sig. (2-tailed) ,785 ,079 ,070 ,152

SPIRp27 Correlation 

Coefficient
,455

** ,138 ,482
**

,517
** ,031 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,187 ,000 ,000 ,767

SApe28 Correlation 

Coefficient
,383

** ,022 ,285
** ,181 -,070 ,301

** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,832 ,006 ,082 ,506 ,003

SAD29 Correlation 

Coefficient
,248

* -,142 ,260
* ,076 -,344

** ,202 ,267
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,016 ,174 ,012 ,471 ,001 ,053 ,010

SARp30 Correlation 

Coefficient
,221

* -,204 ,383
** ,119 -,176 ,313

**
,511

**
,572

** 1,000

Sig. (2-tailed) ,033 ,050 ,000 ,257 ,092 ,002 ,000 ,000

SAPe31 Correlation 

Coefficient
,430

** ,075 ,467
**

,373
** -,100 ,461

**
,493

** ,075 ,322
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,478 ,000 ,000 ,340 ,000 ,000 ,477 ,002

SAD32 Correlation 

Coefficient
,223

*
-,264

*
,229

* ,003 -,274
** ,010 ,023 ,483

**
,278

** ,140 1,000

Sig. (2-tailed) ,032 ,011 ,027 ,977 ,008 ,924 ,825 ,000 ,007 ,182

SARp33 Correlation 

Coefficient
,411

** -,021 ,478
**

,376
** ,074 ,434

**
,334

** -,015 ,337
**

,610
**

,255
* 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,839 ,000 ,000 ,482 ,000 ,001 ,889 ,001 ,000 ,014

SRcPe34 Correlation 

Coefficient
,379

** ,126 ,084 ,188 ,097 ,224
*

,550
** ,176 ,396

**
,297

** ,111 ,341
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,228 ,422 ,071 ,353 ,031 ,000 ,092 ,000 ,004 ,287 ,001

SRcD35 Correlation 

Coefficient
,247

* ,163 ,137 ,159 -,018 ,253
*

,239
*

,211
* ,130 -,016 -,016 ,119 ,282

** 1,000

Sig. (2-tailed) ,017 ,119 ,191 ,127 ,862 ,014 ,021 ,042 ,216 ,878 ,879 ,257 ,006

SRcRp36 Correlation 

Coefficient
,444

** ,065 ,096 ,192 ,005 ,170 ,474
** ,178 ,305

** ,192 ,206
*

,220
*

,680
**

,342
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,539 ,361 ,065 ,965 ,103 ,000 ,088 ,003 ,065 ,047 ,034 ,000 ,001

SRcPe37 Correlation 

Coefficient
,349

** -,044 ,200 ,210
* -,101 ,142 ,388

**
,280

**
,380

** ,187 ,178 ,141 ,469
**

,215
*

,475
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,001 ,674 ,054 ,043 ,337 ,175 ,000 ,007 ,000 ,072 ,088 ,179 ,000 ,038 ,000

SRcD38 Correlation 

Coefficient

,112 ,029 ,237
* -,109 -,139 -,019 ,188 ,276

** ,151 ,086 ,287
** ,125 ,200 ,184 ,203 ,219

* 1,000

Sig. (2-tailed) ,284 ,781 ,022 ,297 ,183 ,860 ,071 ,008 ,149 ,410 ,005 ,231 ,055 ,077 ,051 ,035

SRcRp39 Correlation 

Coefficient
,364

** ,050 ,238
* ,109 ,009 ,231

*
,234

*
,308

**
,305

** ,101 ,314
** ,161 ,487

**
,249

*
,271

**
,516

**
,365

** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,637 ,022 ,297 ,932 ,026 ,024 ,003 ,003 ,336 ,002 ,122 ,000 ,016 ,008 ,000 ,000

SRCPe40 Correlation 

Coefficient
,230

* ,016 ,132 ,289
** ,093 ,224

*
,210

*
,229

*
,255

* ,152 ,220
* ,168 ,392

**
,232

*
,329

**
,500

**
,361

**
,536

** 1,000

Sig. (2-tailed) ,026 ,882 ,208 ,005 ,375 ,031 ,043 ,027 ,014 ,147 ,034 ,108 ,000 ,026 ,001 ,000 ,000 ,000

SRCD41 Correlation 

Coefficient

,106 -,057 ,236
* -,015 -,238

* ,033 ,120 ,410
** ,177 ,072 ,337

** ,044 ,093 ,155 ,083 ,135 ,820
**

,346
**

,375
** 1,000

Sig. (2-tailed) ,311 ,588 ,023 ,886 ,022 ,751 ,252 ,000 ,089 ,493 ,001 ,672 ,373 ,137 ,428 ,197 ,000 ,001 ,000

SRCRp42 Correlation 

Coefficient
,298

** -,015 ,318
**

,296
** ,070 ,278

**
,312

** ,074 ,309
**

,278
** ,134 ,313

**
,517

**
,254

*
,308

**
,604

** ,188 ,714
**

,616
** ,112

Sig. (2-tailed) ,004 ,886 ,002 ,004 ,504 ,007 ,002 ,483 ,003 ,007 ,199 ,002 ,000 ,014 ,003 ,000 ,071 ,000 ,000 ,283

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Apêndice D: Matriz de correlação- estudo com profissionais da indústria 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pa_PFPe_

1 Pa_PFD_2 Pa_PFRp_3 Pa_PIPe_4 Pa_PID_5 Pa_PIRp_6 Pa_Ape_7 Pa_AD_8 Pa_ARp_9 Pa_RcPe_10

Pa_RcD_1

1 Pa_RcRp_12

Pa_RcPe_1

3

Pa_RcD_1

4

Pa_RcRp_1

5

S_PFPe_1

6

S_PFD_1

7

S_PFRp_1

8

S_PFPe_1

9

S_PFD_2

0

Pa_PFPe_1 Correlation 1,000

Sig. (2-

tailed)Pa_PFD_2 Correlation 

Coefficient
,289

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000

Pa_PFRp_3 Correlation 

Coefficient
,515

**
,298

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000

Pa_PIPe_4 Correlation 

Coefficient
,476

**
,451

**
,491

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,000

Pa_PID_5 Correlation 

Coefficient
,222

**
,402

**
,317

**
,403

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,007 ,000 ,000 ,000

Pa_PIRp_6 Correlation 

Coefficient
,256

** ,152 ,378
**

,548
**

,419
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,002 ,067 ,000 ,000 ,000

Pa_Ape_7 Correlation 

Coefficient
,366

** ,159 ,319
**

,358
**

,229
**

,440
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,056 ,000 ,000 ,006 ,000

Pa_AD_8 Correlation 

Coefficient

,062 -,164
* ,039 ,224

** ,027 ,284
**

,253
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,462 ,049 ,638 ,007 ,749 ,001 ,002

Pa_ARp_9 Correlation 

Coefficient
,379

** ,029 ,239
**

,402
** ,120 ,451

**
,717

**
,445

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,727 ,004 ,000 ,149 ,000 ,000 ,000

Pa_RcPe_1

0

Correlation 

Coefficient
,261

**
,304

**
,476

** ,127 ,270
**

,163
*

,392
** ,042 ,345

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,001 ,000 ,000 ,128 ,001 ,050 ,000 ,620 ,000

Pa_RcD_11 Correlation 

Coefficient

,031 ,090 -,037 ,062 ,133 ,142 ,155 -,003 ,131 ,085 1,000

Sig. (2-

tailed)

,712 ,280 ,663 ,461 ,111 ,087 ,063 ,967 ,115 ,309

Pa_RcRp_1

2

Correlation 

Coefficient

,141 ,122 ,210
*

,298
**

,228
**

,204
*

,272
** ,142 ,244

**
,383

**
,222

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,090 ,145 ,011 ,000 ,006 ,014 ,001 ,088 ,003 ,000 ,007

Pa_RcPe_1

3

Correlation 

Coefficient

,120 ,048 ,321
**

,327
**

,264
**

,435
**

,606
**

,193
*

,506
**

,499
** ,140 ,518

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,150 ,567 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,020 ,000 ,000 ,094 ,000

Pa_RcD_14 Correlation 

Coefficient
,218

** -,095 ,089 ,286
** ,086 ,293

**
,256

**
,241

**
,390

** ,155 -,017 ,027 ,434
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,008 ,254 ,285 ,000 ,301 ,000 ,002 ,004 ,000 ,063 ,837 ,746 ,000

Pa_RcRp_1

5

Correlation 

Coefficient
,179

* ,075 ,265
**

,192
*

,262
**

,256
**

,402
**

,212
*

,479
**

,488
**

,165
*

,424
**

,519
**

,209
* 1,000

Sig. (2-

tailed)

,032 ,371 ,001 ,021 ,001 ,002 ,000 ,010 ,000 ,000 ,048 ,000 ,000 ,012

S_PFPe_16 Correlation 

Coefficient
,393

**
,195

*
,462

**
,467

**
,290

**
,450

**
,563

**
,337

**
,506

**
,409

** ,161 ,284
**

,492
**

,259
**

,412
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,019 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,053 ,001 ,000 ,002 ,000

S_PFD_17 Correlation 

Coefficient

-,058 ,443
** ,078 ,158 ,304

** -,046 ,032 -,218
** -,153 -,039 ,219

**
-,164

* -,127 -,100 -,154 ,191
* 1,000

Sig. (2-

tailed)

,486 ,000 ,353 ,057 ,000 ,580 ,699 ,009 ,065 ,644 ,008 ,049 ,129 ,232 ,064 ,021

S_PFRp_18 Correlation 

Coefficient
,379

**
,297

**
,291

**
,582

**
,255

**
,315

**
,281

** ,100 ,335
**

,178
*

,240
**

,304
**

,179
*

,180
*

,315
**

,528
**

,307
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 ,230 ,000 ,032 ,004 ,000 ,031 ,030 ,000 ,000 ,000

S_PFPe_19 Correlation 

Coefficient
,292

** ,063 ,304
**

,540
** ,124 ,400

**
,473

** ,149 ,469
**

,334
** ,128 ,347

**
,426

**
,300

**
,394

**
,447

** -,049 ,500
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,454 ,000 ,000 ,136 ,000 ,000 ,073 ,000 ,000 ,126 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,561 ,000

S_PFD_20 Correlation 

Coefficient

-,047 ,147 ,012 ,152 -,102 ,118 ,100 ,031 ,245
** -,024 -,207

*
-,382

** -,154 ,165
*

-,179
* ,071 ,136 -,072 ,130 1,000

Sig. (2-

tailed)

,571 ,078 ,884 ,068 ,221 ,158 ,234 ,708 ,003 ,772 ,013 ,000 ,065 ,047 ,032 ,397 ,102 ,392 ,119
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Pa_PFPe_

1 Pa_PFD_2 Pa_PFRp_3 Pa_PIPe_4 Pa_PID_5 Pa_PIRp_6 Pa_Ape_7 Pa_AD_8 Pa_ARp_9 Pa_RcPe_10

Pa_RcD_1

1 Pa_RcRp_12

Pa_RcPe_1

3

Pa_RcD_1

4

Pa_RcRp_1

5

S_PFPe_1

6

S_PFD_1

7

S_PFRp_1

8

S_PFPe_1

9

S_PFD_2

0

S_PFRp_21 Correlation 

Coefficient
,317

**
,204

*
,423

**
,635

**
,223

**
,521

**
,400

**
,226

**
,431

** ,124 ,065 ,312
**

,394
**

,212
*

,414
**

,429
** -,076 ,516

**
,608

** -,051

Sig. (2-

tailed)

,000 ,014 ,000 ,000 ,007 ,000 ,000 ,006 ,000 ,137 ,435 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,365 ,000 ,000 ,544

S_PIPe_22 Correlation 

Coefficient
,388

**
,383

**
,220

**
,724

**
,286

**
,498

**
,361

**
,249

**
,376

** ,105 ,056 ,203
*

,226
**

,243
** ,074 ,528

**
,233

**
,654

**
,519

** ,145

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,208 ,506 ,014 ,006 ,003 ,377 ,000 ,005 ,000 ,000 ,081

S_PID_23 Correlation 

Coefficient

,055 ,370
**

,302
**

,277
**

,339
**

,406
** ,155 -,047 ,020 ,376

** ,147 ,384
**

,248
**

-,205
* ,001 ,146 ,164

*
,187

*
,211

* -,030

Sig. (2-

tailed)

,510 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,063 ,576 ,807 ,000 ,077 ,000 ,003 ,013 ,986 ,080 ,049 ,025 ,011 ,717

S_PIRp_24 Correlation 

Coefficient
,244

**
,188

* ,143 ,533
**

,247
**

,616
**

,449
**

,272
**

,568
**

,207
* ,126 ,272

**
,430

**
,338

**
,377

**
,387

** -,120 ,489
**

,612
** ,155

Sig. (2-

tailed)

,003 ,023 ,086 ,000 ,003 ,000 ,000 ,001 ,000 ,013 ,132 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,152 ,000 ,000 ,063

S_PIPe_25 Correlation 

Coefficient
,184

*
,203

* ,140 ,451
**

,441
**

,455
**

,457
**

,349
**

,506
**

,216
**

,198
*

,404
**

,424
**

,175
*

,378
**

,456
** ,086 ,333

**
,430

** ,104

Sig. (2-

tailed)

,026 ,014 ,092 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,017 ,000 ,000 ,035 ,000 ,000 ,306 ,000 ,000 ,215

S_PID_26 Correlation 

Coefficient

,111 ,000 ,023 ,007 ,120 ,148 ,221
**

,218
**

,227
** ,126 ,091 ,015 ,163

*
,297

**
,219

**
,289

** -,113 ,213
* ,080 ,034

Sig. (2-

tailed)

,184 1,000 ,784 ,936 ,152 ,076 ,007 ,009 ,006 ,131 ,279 ,859 ,049 ,000 ,008 ,000 ,176 ,010 ,338 ,684

S_PIRp_27 Correlation 

Coefficient
,320

** ,064 ,358
**

,607
**

,209
*

,521
**

,204
*

,337
**

,329
** ,109 ,037 ,224

**
,256

**
,273

** ,163 ,305
** -,140 ,397

**
,514

** ,021

Sig. (2-

tailed)

,000 ,443 ,000 ,000 ,012 ,000 ,014 ,000 ,000 ,193 ,660 ,007 ,002 ,001 ,051 ,000 ,094 ,000 ,000 ,800

S_Ape_28 Correlation 

Coefficient
,388

**
,329

**
,228

**
,501

** ,077 ,357
**

,463
** ,104 ,423

**
,244

** -,048 ,238
**

,357
**

,233
**

,375
**

,278
** -,021 ,468

**
,500

**
,198

*

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,006 ,000 ,359 ,000 ,000 ,213 ,000 ,003 ,565 ,004 ,000 ,005 ,000 ,001 ,802 ,000 ,000 ,017

S_AD_29 Correlation 

Coefficient
,365

** ,019 ,195
*

,522
**

,253
**

,328
**

,240
**

,510
**

,416
** ,045 -,052 ,056 ,137 ,517

**
,195

*
,313

** ,027 ,266
**

,452
**

,237
**

Sig. (2-

tailed)

,000 ,822 ,019 ,000 ,002 ,000 ,004 ,000 ,000 ,593 ,531 ,506 ,100 ,000 ,019 ,000 ,749 ,001 ,000 ,004

S_ARp_30 Correlation 

Coefficient
,386

** ,115 ,299
**

,479
** ,087 ,275

**
,233

**
,285

**
,392

**
,289

** -,015 ,255
**

,294
**

,297
**

,311
**

,462
** -,155 ,394

**
,487

** ,163

Sig. (2-

tailed)

,000 ,167 ,000 ,000 ,299 ,001 ,005 ,001 ,000 ,000 ,858 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,063 ,000 ,000 ,050

S_APe_31 Correlation 

Coefficient
,347

**
,314

**
,222

**
,544

**
,289

**
,375

**
,299

**
,271

**
,381

**
,207

* ,089 ,266
**

,174
*

,206
*

,311
**

,348
** ,047 ,472

**
,414

** ,141

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,013 ,284 ,001 ,037 ,013 ,000 ,000 ,574 ,000 ,000 ,090

S_AD_32 Correlation 

Coefficient

,108 -,165
* ,021 ,317

** ,120 ,403
**

,241
**

,477
**

,328
** -,067 -,109 -,026 ,190

*
,546

**
,182

*
,347

** -,140 ,158 ,432
**

,304
**

Sig. (2-

tailed)

,197 ,047 ,806 ,000 ,151 ,000 ,004 ,000 ,000 ,425 ,194 ,754 ,022 ,000 ,029 ,000 ,092 ,057 ,000 ,000

S_ARp_33 Correlation 

Coefficient
,465

** ,144 ,367
**

,555
**

,312
**

,559
**

,218
**

,292
**

,476
**

,268
** ,058 ,202

*
,278

**
,340

**
,415

**
,487

**
-,211

*
,418

**
,487

** ,071

Sig. (2-

tailed)

,000 ,083 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,001 ,490 ,015 ,001 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,396

S_RcPe_34 Correlation 

Coefficient
,512

**
,168

*
,311

**
,522

** ,118 ,400
**

,552
** ,128 ,460

**
,216

** ,070 ,303
**

,449
**

,242
**

,392
**

,494
** ,004 ,481

**
,504

** -,082

Sig. (2-

tailed)

,000 ,044 ,000 ,000 ,158 ,000 ,000 ,125 ,000 ,009 ,401 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,959 ,000 ,000 ,325

S_RcD_35 Correlation 

Coefficient
,346

** ,003 ,300
**

,331
** ,141 ,118 ,212

*
,223

**
,315

**
,214

** ,161 ,141 ,237
**

,422
** ,107 ,320

** ,151 ,135 ,209
* ,145

Sig. (2-

tailed)

,000 ,971 ,000 ,000 ,090 ,159 ,010 ,007 ,000 ,010 ,053 ,091 ,004 ,000 ,198 ,000 ,070 ,106 ,011 ,083

S_RcRp_36 Correlation 

Coefficient
,213

* ,143 ,266
**

,558
**

,219
**

,426
**

,293
** ,159 ,379

**
,308

** -,007 ,314
**

,515
**

,315
**

,469
**

,531
** ,024 ,549

**
,505

** -,102

Sig. (2-

tailed)

,010 ,086 ,001 ,000 ,008 ,000 ,000 ,056 ,000 ,000 ,929 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,777 ,000 ,000 ,222

S_RcPe_37 Correlation 

Coefficient
,259

** ,142 ,478
**

,523
**

,235
**

,441
**

,450
** ,159 ,432

**
,443

** ,071 ,384
**

,572
**

,366
**

,483
**

,597
** -,010 ,328

**
,490

** ,092

Sig. (2-

tailed)

,002 ,089 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,056 ,000 ,000 ,394 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,906 ,000 ,000 ,273

S_RcD_38 Correlation 

Coefficient

,153 -,176
* ,014 ,225

** -,068 ,266
**

,212
*

,345
**

,267
** ,097 -,141 ,039 ,261

**
,701

** ,154 ,349
**

-,208
* ,120 ,321

**
,174

*

Sig. (2-

tailed)

,067 ,034 ,866 ,007 ,415 ,001 ,010 ,000 ,001 ,245 ,091 ,643 ,001 ,000 ,064 ,000 ,012 ,151 ,000 ,036

S_RcRp_39 Correlation 

Coefficient
,279

** ,121 ,382
**

,386
**

,165
*

,366
**

,662
**

,185
*

,495
**

,400
** ,154 ,320

**
,692

**
,290

**
,554

**
,624

** -,068 ,302
**

,494
** -,007

Sig. (2-

tailed)

,001 ,147 ,000 ,000 ,047 ,000 ,000 ,026 ,000 ,000 ,064 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,419 ,000 ,000 ,934
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S_PFRp_21

S_PIPe_2

2 S_PID_23

S_PIRp_2

4 S_PIPe_25 S_PID_26 S_PIRp_27 S_Ape_28 S_AD_29 S_ARp_30 S_APe_31 S_AD_32 S_ARp_33 S_RcPe_34 S_RcD_35 S_RcRp_36 S_RcPe_37 S_RcD_38 S_RcRp_39

S_PFRp_21 Correlation 

Coefficient

1,000

Sig. (2-

tailed)S_PIPe_22 Correlation 

Coefficient
,546

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000

S_PID_23 Correlation 

Coefficient

,088 ,279
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,293 ,001

S_PIRp_24 Correlation 

Coefficient
,596

**
,622

**
,245

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,003

S_PIPe_25 Correlation 

Coefficient
,464

**
,481

**
,175

*
,580

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,036 ,000

S_PID_26 Correlation 

Coefficient

,142 ,181
* -,059 ,223

**
,181

* 1,000

Sig. (2-

tailed)

,089 ,029 ,483 ,007 ,029

S_PIRp_27 Correlation 

Coefficient
,604

**
,544

** ,155 ,606
**

,477
** ,128 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,063 ,000 ,000 ,126

S_Ape_28 Correlation 

Coefficient
,474

**
,527

** ,158 ,508
**

,350
**

,203
*

,377
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,057 ,000 ,000 ,014 ,000

S_AD_29 Correlation 

Coefficient
,396

**
,537

** -,103 ,473
**

,366
**

,173
*

,526
**

,280
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,217 ,000 ,000 ,038 ,000 ,001

S_ARp_30 Correlation 

Coefficient
,316

**
,437

** ,083 ,356
**

,237
** ,131 ,549

**
,522

**
,424

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,323 ,000 ,004 ,116 ,000 ,000 ,000

S_APe_31 Correlation 

Coefficient
,349

**
,571

**
,263

**
,598

**
,339

**
,315

**
,403

**
,554

**
,453

**
,388

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

S_AD_32 Correlation 

Coefficient
,430

**
,401

** -,069 ,494
**

,464
**

,310
**

,429
**

,241
**

,650
**

,301
**

,362
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,410 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000

S_ARp_33 Correlation 

Coefficient
,463

**
,439

** ,063 ,601
**

,344
** ,146 ,515

**
,317

**
,423

**
,598

**
,576

**
,383

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,453 ,000 ,000 ,080 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

S_RcPe_34 Correlation 

Coefficient
,472

**
,476

** ,036 ,371
**

,376
**

,249
**

,345
**

,629
**

,185
*

,337
**

,361
**

,197
*

,369
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,670 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,026 ,000 ,000 ,017 ,000

S_RcD_35 Correlation 

Coefficient
,172

*
,182

* -,091 ,054 ,329
** ,046 ,253

** ,054 ,367
**

,273
** ,109 ,275

**
,305

**
,350

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,038 ,028 ,279 ,516 ,000 ,582 ,002 ,522 ,000 ,001 ,190 ,001 ,000 ,000

S_RcRp_36 Correlation 

Coefficient
,531

**
,439

** ,135 ,421
**

,318
**

,240
**

,461
**

,386
**

,187
*

,495
**

,336
**

,255
**

,551
**

,649
**

,333
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,105 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,024 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000

S_RcPe_37 Correlation 

Coefficient
,344

**
,319

**
,346

**
,389

**
,299

**
,191

*
,371

**
,363

**
,322

**
,560

**
,440

**
,333

**
,517

**
,433

**
,286

**
,549

** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,021 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

S_RcD_38 Correlation 

Coefficient
,255

**
,285

** -,146 ,359
**

,228
**

,346
**

,329
**

,181
*

,496
**

,299
**

,269
**

,765
**

,330
**

,271
**

,375
**

,343
**

,388
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,002 ,001 ,080 ,000 ,006 ,000 ,000 ,029 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

S_RcRp_39 Correlation 

Coefficient
,412

**
,224

** ,116 ,344
**

,291
** ,065 ,227

**
,469

** ,139 ,473
**

,179
*

,229
**

,373
**

,596
**

,254
**

,561
**

,581
**

,279
** 1,000

Sig. (2-

tailed)

,000 ,007 ,164 ,000 ,000 ,438 ,006 ,000 ,096 ,000 ,031 ,006 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,001

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


