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RESUMO 

 

O modo pelo qual as pessoas gerenciam conflitos no contexto organizacional tem sido 
pesquisado, assim como os antecedentes que influenciam na escolha do estilo do 
gerenciamento. Esta pesquisa teve por objetivo identificar a relação entre valores pessoais e 
estilos de gerenciamento de conflitos, considerando valores como antecedentes. Foram 
consideradas as duas dimensões dos polos de valores com base na teoria de Schwartz – 
Abertura a Mudança x Conservação e Autotranscendência x Autopromoção – e quatro estilos 
de gerenciamento de conflitos – Dominação, Evasão, Acomodação e Integração – presentes 
na literatura segundo a teoria de Rahim. Para o alcance do objetivo foram propostas hipóteses 
envolvendo correlação entre os valores e os estilos, e predição, considerando valores como 
variável independente e estilos de gerenciamento como dependente. A pesquisa caracterizou-
se como descritiva e utilizou o método quantitativo, por meio da aplicação de dois 
instrumentos de coleta de dados: o Rahim Organizational Conflict Inventory (ROCI-II) e a 
escala de valores pessoais (PVQ-21). O questionário foi enviado eletronicamente a uma 
amostra não aleatória de 362 respondentes de uma empresa multinacional no ramo 
automobilístico. Os dados foram tratados com técnicas de correlação e regressão múltipla. Os 
resultados obtidos evidenciaram que parte das hipóteses foi corroborada integralmente, como 
no caso do estilo Dominação com os valores Autopromoção e Abertura à Mudança e outras 
parcialmente, como no estilo Integração com os valores Autopromoção e Conservação, isso 
porque não foram todos os polos de valores que revelaram-se como preditores, e  algumas 
correlações entre valores e estilos apresentaram sentido invertido ao esperado.  
 
Palavras-chave: estilos de gerenciamento de conflitos; valores; conflitos. 



 

 

ABSTRACT 

 

The way in which people manage conflict in the organizational context has been researched, 
as well as the antecedents that influence the choice of style of management. This research 
aimed to identify the relationship between personal values and styles of conflict management, 
considering values as antecedents. Two dimensions of the poles of values were considered, 
based on the theory of Schwartz - Openness to Change versus Conservation and Self-
Transcendence versus Self-Promotion - as well as four styles of conflict management - 
Domination, Evasion, Accommodation and Integration - included in the literature according 
to the theory of Rahim. In order to reach the goal, hypotheses were proposed, which involved 
the correlation between the values and the styles, as well as the prediction, considering values 
as independent variables and management styles as dependent ones. The research was 
characterized as descriptive and referred the quantitative method, by applying two data 
collection instruments: the Rahim Organizational Conflict Inventory (ROCI-II) and the scale 
of personal values (PVQ-21). The questionnaire was sent electronically to a non-random 
sample of 362 respondents from a multinational company in the automotive industry. The 
data were treated with techniques of correlation and multiple regression. The results indicated 
that some hypotheses were corroborated in full and others in part, because not all the poles of 
values became predictors, and some correlations between values and styles had reversed 
direction to that expected. 
 
Keywords: conflict management styles; values; conflicts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conflito é um fenômeno existente na vida social e tem sido assunto de interesse em 

pesquisas científicas (COSIER; RUBLE, 1981; AULA; SIIRA, 2010). Algumas universidades 

nos Estados Unidos (como Harvard e George Mason) têm mostrado um grande interesse em 

ensinar e pesquisar sobre conflitos sociais e organizacionais (RAHIM, 2011). Dentre os 

contextos sociais existentes, o conflito ocorre com frequência no ambiente de trabalho 

(BRUSKO, 2010). 

No passado, conflito teve uma conotação negativa inclusive para o ambiente 

organizacional (RAHIM, 2011). Por exemplo, para autores oriundos da perspectiva racional, 

conflito é considerado “mau porque afeta a eficiência organizacional devendo haver um 

esforço para reduzir, através de diferentes mecanismos estruturais, as possibilidades de 

ocorrência do fenômeno no ambiente de trabalho” (CHANLAT, 1996, p. 208). Entretanto, 

para autores mais recentes, como Rahim (1997), o próprio conceito de conflito consiste em 

um processo, com possibilidade de ocorrência frequente, sem a conotação negativa anterior: 

“Conflito é um processo em que as pessoas discordam sobre questões significativas, assim, 

criando fricção entre partes” (RAHIM, 1997, p. 181). 

 No contexto organizacional o modo como as pessoas gerenciam o conflito tem 

recebido a atenção dos pesquisadores (LEWICKI; WEISS; LEWIN, 1992; KOZAN; ILTER, 

1994). Atualmente, pesquisas sobre conflitos nas organizações têm evidenciado os aspectos 

construtivos do fenômeno (THOMAS, 1978; RAHIM, 1983), atribuindo o sucesso do 

resultado do seu gerenciamento à forma como é realizado: “o gerenciamento do conflito 

envolve desenhar estratégias eficientes para minimizar as disfunções do conflito e maximizar 

as funções construtivas, a fim de realçar a aprendizagem e efetividade na organização” 

(RAHIM, 2000, p. 1). Os estilos de gerenciamento propostos por Rahim (2011) envolveram 

duas dimensões voltadas para “interesses próprios” e “interesses dos outros” que dão origem a 

cinco estilos de gerenciamento de conflitos: Dominação, Evasão, Integração, Acomodação e 

Negociação. 

Vários fatores são necessários para que um conflito exista. Entre estes, interesses 

opostos, pontos de vista diferentes, diferenças de metas e valores etc. (AL-AJMI, 2007). 

Pesquisas têm sido realizadas para explorar e entender os antecedentes que influenciam as 

diversas formas como as pessoas lidam com conflitos. Por exemplo, há estudos que indicam a 

idade como um antecedente (POSNER, 1986; MCKENNA; RICHARDSON, 1995; HIGNITE 

et al., 2002; YAN; SORENSON, 2004); outros consideram que é a experiência no trabalho       
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(DRORY; RITOV, 1997; POSNER, 1986; HIGNITE et al., 2002; EIDSON, 2003), assim 

como o gênero é reconhecido como outro fator (RAHIM, 1983; RUBIN; BROWN, 1975; 

MCKENNA; JOHNSON, 1995). Adicionalmente, valores pessoais também têm sido 

estudados em associação ao gerenciamento de conflitos (MORRIS et al., 1998; BILSKY; 

RAHIM, 1999; BILSKY; WÜLKER, 2000; BOND et al., 2004; DALY et al., 2009).  

Considerando a definição de valores como metas desejáveis e transituacionais que 

variam em importância e servem como princípios na vida do ser humano e que, dentre as suas 

funções estão a de motivar, julgar e justificar a ação (SCHWARTZ, 2006), pressupõe-se neste 

estudo que valores influenciam o estilo de gerenciamento de conflitos. Peterson et al. (2006) 

defendem que, pela prioridade dos valores, as pessoas podem ter percepções diferentes sobre 

um mesmo problema, podendo ocasionar conflitos. A estrutura de valores proposta por 

Schwartz (2005a) é organizada em duas dimensões bipolares – Abertura à Mudança versus 

Conservação – e Autopromoção versus Autotranscendência – que compõem os dez tipos de 

valores – Autodeterminação, Estimulação, Hedonismo, Realização, Poder, Segurança, 

Conformidade, Tradição, Benevolência e Universalismo. 

A pressuposição da relação entre valores pessoais e conflitos foi sugerida por Bilsky e 

Rahim (1999) e testada por Bilsky e Wülker (2000), empregando como base a teoria dos 

valores proposta por Schwartz (2005a) em estudantes alemães, tendo sido encontrada a 

compatibilidade entre as dimensões de valores e as dimensões de estilo de gerenciamento de 

conflitos. Por outro lado, os estudos realizados por Bond et al. (2004) e Daly et al. (2009) não 

confirmaram todas as hipóteses sugeridas por Bilsky e Rahim (1999). Esses últimos autores 

sugeriram que é necessário dar continuidade às pesquisas entre valores pessoais e estilos de 

gerenciamento de conflitos.  

Sobre a relação de valores pessoais e estilos de gerenciamento de conflitos no Brasil, 

não foram encontradas pesquisas que relacionassem valores pessoais como antecedentes a 

estilos de gerenciamento de conflito.  

Tendo em vista que os valores pessoais afetam as percepções das pessoas, este 

trabalho dedicou-se a investigar o seguinte problema de pesquisa: Qual a relação entre valores 

pessoais e estilos de gerenciamento de conflitos? Dessa forma, como objetivo geral 

pretendeu-se identificar qual a relação entre valores pessoais e estilos de gerenciamento de 

conflitos.  

O gerenciamento de conflitos tem sido estudado em áreas e profissões distintas, como 

na saúde, com enfermeiras (KEENAN, 1994); na educação, com professores (CORNILLE; 

PESTLE; VANWY, 1999); na contabilidade, com contadores (CHAN et al., 2006); com 
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profissionais de TI (ARAÚJO; GUIMARÃES; ROCHA, 2005); em níveis organizacionais 

diferentes (THOMAS, THOMAS; SCHAUBHUT, 2008); com líderes (CHALKIDOU, 2011); 

com supervisores (RAHIM; MAGNER; NACE, 2000) e gerentes (VERDUN, 2004; 

ALZAWAHREH; KHASAWNEH, 2011). Neste estudo foram contemplados profissionais de 

Recursos Humanos, Vendas e Marketing e Engenharia de uma única empresa do segmento 

automotivo.  

Com os resultados deste estudo pretende-se contribuir com a teoria de estilos de 

gerenciamento de conflitos abordando a influência dos valores pessoais no estilo de 

gerenciamento de conflitos. Além desta contribuição geral para o conhecimento científico, 

espera-se que os resultados alcançados contribuam com o entendimento e progresso do tema 

para os estudos brasileiros, mesmo que ainda estejam relacionados a um grupo específico. 

Com relação à contribuição prática no ambiente organizacional, os efeitos positivos da 

integração entre os empregados vêm sendo percebidos pelos dirigentes das empresas. Dessa 

forma, reconhecer que os valores pessoais influenciam no estilo de gerenciamento de conflitos 

pode contribuir com a empresa na elaboração de práticas mais assertivas para tratá-los. Além 

disso, o conflito, quando gerenciado adequadamente, traz benefícios como: inovação na 

resolução do problema (LITTERER, 1966); melhora nas tomadas de decisões organizacionais 

(SCHWENK, 1990); crescimento individual e no relacionamento (OETZEL et al., 2000).  

Além da introdução, este trabalho está dividido em sete capítulos principais. No 

primeiro capítulo, relativo ao referencial teórico, discorre-se sobre o conflito, abordando o 

histórico, a evolução do conceito, os estilos de gerenciamento de conflitos e seus 

antecedentes. No segundo capítulo, os valores pessoais são apresentados, com ênfase na teoria 

de Schwartz, que é a base deste estudo. No terceiro, analisa-se o problema, os objetivos (o 

geral e os específicos) e as hipóteses do trabalho. No quarto capítulo, os procedimentos 

metodológicos contemplam o método, a natureza da pesquisa, o perfil dos respondentes e os 

instrumentos de coleta e análise de dados. No quinto, apresenta-se os resultados da pesquisa; 

seguido do capítulo da  discussão e, finalmente, as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Neste capítulo sobre conflitos, a teoria geral sobre este fenômeno é abordada, assim 

como a mudança de visão sobre o conceito e suas finalidades. Também os estilos de 

gerenciamento de conflito e seus antecedentes são contemplados. Na sequência, os valores 

pessoais, os principais conceitos colocados por alguns autores e as funções dos valores são 

apresentados, com destaque para a teoria de Schwartz, que é base deste estudo.  

 

2.1 Conflito no Ambiente Organizacional: da teoria aos estilos de gerenciamento de 

conflitos 

 

Este item abordará os seguintes temas: a) conflito social – argumentos para uma teoria 

geral; b) conceito de conflito no âmbito organizacional; c) conflitos organizacionais: 

classificação; d) origens do conflito; e) fases do conflito; f) mudança de visão sobre conflito; 

g) estilo de gerenciamento de conflitos; h) antecedentes do conflito. 

 

2.1 1 Conflito Social – argumentos para uma teoria geral 

 

Fink (1968), em uma revisão clássica sobre conflito social, relata que a construção de 

uma teoria geral sobre o fenômeno é desejada por teóricos que defendem essa construção e 

pelo próprio autor que argumenta a favor: “Eu diria que, o objetivo de desenvolver uma teoria 

geral de conflito social pode ser melhor alcançado se adotarmos a mais ampla definição 

funcional possível de conflito social” (FINK, 1968, p. 455). 

Dentre os estudos que apoiam a construção de uma teoria geral de conflito social, Fink 

(1968) cita o artigo apresentado no Journal of Conflict Resolution (1957) que evidencia a 

crença em uma abordagem interdisciplinar e visualiza o conflito como o conceito chave para 

as relações internacionais, além de ser um fenômeno estudado por diversos campos, como 

psicologia e sociologia, entre outros, e que ocorre em situações diferentes, como na família e 

no trabalho. Fink (1968) ressalta que a defesa apresentada contém dois principais argumentos: 

o primeiro argumento defende uma abordagem multidisciplinar e o segundo, uma abordagem 

generalista que consiga abranger o fenômeno.  

Ao enfatizar o segundo argumento, que defende a abordagem generalista, Fink (1968) 

ressalta que o estudo especializado em um determinado tipo de conflito pode negligenciar 
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fatos ou princípios importantes para o entendimento adequado do tipo de conflito que está 

sendo analisado. Nesse caso, segundo Fink (1968), uma teoria especial, focada em um tipo 

específico do fenômeno (ex.: conflito interpessoal), será insuficiente por não se adequar a uma 

teoria geral do conflito, que tem o valor científico de promover maior entendimento de cada 

tipo particular de conflito e, consequentemente, de oferecer uma melhor explicação do 

domínio total do fenômeno.  

No entanto, autores que apresentam objeções à visão generalista questionam a 

necessidade e o desejo de tratar os diversos tipos de conflitos como sendo pertencentes a um 

único domínio empírico, por acreditarem que os aspectos cruciais de cada tipo de conflito 

podem ser negligenciados. Dentre os autores citados por Fink (1968) que defendem 

argumentos mais específicos sobre o fenômeno estão Hager et al. (1956) e Janawitz (1957), 

que argumentam que uma teoria geral poderia fracassar em não analisar completamente as 

várias peculiaridades de um determinado tipo de conflito. Nesse sentido, “diretamente 

contradizendo o argumento generalista, estes estudiosos afirmam que uma teoria especial para 

um tipo de conflito dado, pode fornecer um entendimento maior dos fenômenos relevantes do 

que o entendimento que poderia ser dado por uma teoria mais geral” (FINK, 1968, p. 413). 

Para Fink (1968) essas objeções, especialistas e idiográficas, expressam a crença de que a 

generalidade acarreta perda de informações e, então, menos conhecimento válido.  

Outro tipo de objeção apresentada por Fink (1968) diz respeito aos gradualistas que 

tomam como certo o desejo e o alcance da generalização da teoria de conflito, mas 

questionam a possibilidade de ser a melhor estratégia. Dentre os autores que defendem o 

argumento gradualista, Fink (1968) cita Dahrendorf (1958), que defende que o acúmulo do 

conhecimento através das teorias menores tem importância na construção geral.  

Diante das objeções à teoria geral do conflito, Fink (1968) apresenta três razões para 

desenvolver uma estrutura conceitual sobre a teoria geral do conflito. A primeira razão é que a 

identificação das classes especiais de conflito pode ser melhor realizada dentro de uma 

estrutura geral do conflito. A segunda razão é que, como já existem trabalhos que recebem 

influências da teoria geral do conflito, os conceitos e as adequações empíricas dessa teoria 

deveriam ser testados para evitar a proliferação de erros e uma série de teorias especiais. 

Finalmente, a terceira razão consiste na unificação de uma estrutura teórica para possibilitar a 

comparação de classes distintas de conflitos e o processo de uma integração teórica, uma vez 

que as diversidades das abordagens empíricas e teóricas existentes favorecem uma confusão 

conceitual e terminológica, em vez de contribuir com a comparação ou a integração citadas.  



20 

 

Fink (1968) reconhece que um esquema geral para classificar conflitos deveria existir, 

para eliminar a visão indeterminada sobre o fenômeno como um domínio geral. “Entretanto, 

há sérias dificuldades em alcançar uma teoria geral taxonômica aceitável” (FINK, 1968, p. 

417). Fink (1968) ilustra a dificuldade em estabelecer uma classificação aceitável baseada na 

natureza das partes antagônicas envolvidas, que é a mais comumente utilizada. Segundo Fink 

(1968) os domínios das várias teorias especiais foram identificados para diversos tipos de 

conflitos, como os interpessoais e os políticos, entre outros, que são distinguidos pela natureza 

da unidade social que eles representam. De acordo com Fink (1968, p. 417),  

[...] diversas classificações das unidades sociais implicam diversas classificações de 
conflito, e cada classificação de conflitos implica um conjunto de teorias especiais 
diferentes. Isso se reflete na diversidade das tentativas anteriores de classificar o 
conflito de acordo com a natureza das atividades sociais envolvidas.  

Ainda segundo Fink (1968), a maioria dos autores do século XX tentou desenvolver, 

sob diferentes enfoques, uma classificação geral de conflitos sociais com base na natureza das 

partes antagônicas envolvidas. Entre os autores ilustrados por Fink (1968) que procuraram 

buscar uma classificação, destacam-se: Sorokin (1968), que distinguiu antagonismos 

interpessoais e intergrupais e listou diferentes tipos de grupos que podem pertencer aos 

conflitos intergrupos; Ross (1930), que utilizou alguns dos itens da classificação de Sorokin 

(1968) e adicionou outros à sua lista e Mack e Snyder (1957), que classificaram o conflito de 

acordo com a classe social na qual ele ocorre. 

Ainda, considerando a natureza das partes, Chase (1951) e LeVine (1951) 

consideraram a estrutura social na qual o conflito ocorre, como família e comunidade, entre 

outras. Enquanto LeVine (1951) baseou-se em um conceito antropológico da estrutura social 

oriundo de uma sociedade não industrial, Dahrendorf (1961) apresentou uma classificação 

sociológica direcionada à sociedade industrial.  

Embora contemplando a natureza das partes, Boulding (1962) optou por não 

considerar as dimensões sociais e sim as dimensões matemáticas a fim de classificar os 

conflitos. Também há o trabalho realizado por Galtung (1965), que buscou complementar o 

trabalho de Boulding (1962). Para Fink (1968), as classificações apresentadas por Chase 

(1951), LeVine (1951), Dahrendorf (1961), Boulding (1962) e Galtung (1965), apesar de 

serem mais complexas do que as de Ross (1930), Sorokin (1968) e Mack e Snyder (1957), 

não conseguiram superar as dificuldades menos sistemáticas destes autores e expõe três falhas 

encontradas nessas classificações: 
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Em primeiro lugar, qualquer tipo de conflito pode ser proeminente em um esquema, 
secundário em outro e ignorado em outros ainda. [...]; 

Em segundo lugar, o número total de tipos principais de conflito varia      
consideravelmente de um esquema para o esquema. […];  

Em terceiro lugar, mesmo quando dois esquemas listam o mesmo número de tipos, 
tipos específicos listados são geralmente muito diferentes (FINK, 1968, p. 422). 

De acordo com Fink (1968), apesar de não existir um consenso quanto à taxonomia do 

conflito, a natureza das partes ainda é considerada uma importante variável que deve ser 

incluída na formulação da teoria do conflito.  

Dentre os problemas identificados por Fink (1968) que favorecem o reforço da 

construção de uma teoria geral do conflito social está a linguagem científica utilizada nas 

discussões sobre o fenômeno, que é caracterizada por uma grande diversidade de termos e 

conceitos. A diversidade existente entre os termos utilizados na teoria do conflito cria 

dificuldade em realizar comparações, escolhas e até mesmo de integração entre as teorias. 

Para exemplificar a diversidade existente, Fink (1968) cita Stagner (1967), que considera 

conflito como sinônimo de competição e Doob (1952), que considera conflito e competição 

como entidades diferentes. “A confusão terminológica e conceitual resultante pode 

simplesmente refletir o fato de que o conhecimento científico sobre o conflito social ainda não 

foi movido para um nível de precisão analítica superior de conhecimento de senso comum” 

(FINK, 1968, p. 430). 

Dentre as questões consideradas na análise da construção de uma teoria geral do 

conflito, Fink (1968) analisou estudos que defendem um conceito amplo de conflito e outros 

que defendem o conceito estreito. Dessa maneira, Mack e Snyder (1957) defendem que 

conflito é uma espécie distinta das outras formas de disputas, como competição e rivalidade, 

entre outras. Por outro lado, Dahrendorf (1959) trata o conflito como sendo qualquer espécie 

de disputa, discordando da necessidade em haver uma distinção conceitual sobre competição e 

conflito.  

Fink (1968) argumenta que para desenvolver uma teoria geral do conflito social é 

necessário adotar a mais ampla definição, incluindo os exemplos denominados como 

conflitos, mas considerando também os fenômenos que recebem outros nomes. Dessa 

maneira, Fink (1968, p. 456) define conflito social: “como qualquer situação social ou 

processo no qual duas ou mais entidades sociais estão ligadas por pelo menos uma forma de 

relação psicológica antagônica ou, pelo menos, uma forma de interação antagônica”. 
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2.1.2 Conceito de Conflito no Âmbito Organizacional 

 

Existem diferentes significados para conflito, não havendo um único conceito 

(PONDY, 1966; THOMAS, 1992; RAHIM, 2011).  

No ambiente organizacional, na década de 60, Litterer (1966) definiu conflito como 

um tipo de comportamento que envolve pelo menos duas partes em oposição: “é um tipo de 

comportamento que ocorre quando duas ou mais pessoas estão em oposição ou em conflito 

como resultado de uma relativa privação percebida de atividades ou de interação com uma 

outra pessoa ou grupo” (LITTERER, 1966, p. 180).   

Com base em Deutsch (1973), Tjosvold e Tjosvold (1995, p. 188) conflito refere-se a 

comportamentos incompatíveis: “o conflito envolve comportamentos incompatíveis; uma 

pessoa está interferindo, aborrecendo, ou de outra maneira, tornando as ações do outro menos 

efetivas”. 

Baron (1990), ao revisar abordagens de conflitos mais populares como a de Pruitt e 

Rubin (1986) e Blake e Mouton (1984), observou que embora as abordagens sejam diferentes, 

há características em comum entre elas: 

� O conflito inclui interesses opostos entre indivíduos ou grupos em uma situação 
de soma nula. 

� As definições todas sugerem (tanto implicitamente quanto explicitamente) que 
tais interesses opostos devem ser reconhecidos por conflito a existir.  

� O conflito envolve crenças, de cada parte, de que o outro frustrará (ou já 
frustrou) seus interesses.  

� O conflito é um processo; ele se desenvolve a partir de relacionamentos 
existentes entre indivíduos ou grupos e reflete suas interações passadas e os 
contextos nos quais estas aconteceram. 

� As ações de uma ou ambas as partes realmente produzem frustração dos 
objetivos do outro (p. 199). 

Mediante as definições revisadas e elementos em comum levantados, Baron (1990) 

define conflito como “um processo em andamento que envolve não somente interesses 

opostos, mas pelo menos em alguns casos, sentimentos e pensamentos negativos sobre o 

adversário” (BARON, 1990, p. 199).  

Rahim também conceitua conflito como um processo: “O conflito é definido como um 

processo interativo manifestado por incompatibilidade, desacordo ou falta de harmonia dentro 

de, ou entre entidades sociais (tais como, indivíduo, grupo, organização etc.)” (RAHIM, 2011, 

p. 18). 
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De acordo com os últimos conceitos apresentados, o conflito no âmbito organizacional 

é um processo que envolve entidades em relações antagônicas. Também esses conceitos 

atendem a definição proposta por Fink (1968), uma vez que os autores acima abordados estão 

integrados em uma perspectiva geral. 

 

2.1.3 Conflitos Organizacionais: classificação 

 

Conflitos organizacionais, sejam “substantivos” ou “afetivos”, podem ser classificados 

como intraorganizacional, como os conflitos que ocorrem dentro da organização entre pessoas 

e grupos; e interorganizacional, como os conflitos que acontecem entre duas ou mais 

organizações (RAHIM, 2002a). 

Segundo Rahim (2002a), o conflito intraorganizacional pode ser classificado em níveis 

de bases, como interpessoal, intragrupo e intergrupo. Na classificação, conflito interpessoal, 

também conhecido como duplo, é definido por Rahim (2002a, p. 216) como “um desacordo 

ou incompatibilidade entre dois ou mais membros organizacionais de um mesmo ou de 

diferentes níveis ou unidades hierárquicos”. Por sua vez, o conflito intragrupo, ou conflito 

intradepartamental, relaciona-se a metas, procedimentos e tarefas, entre outros, que ocorrem 

entre os membros de um grupo ou entre dois ou mais subgrupos de único grupo. Finalmente, 

o conflito intergrupo, também chamado de conflito interdepartamental, está relacionado a 

conflitos entre duas ou mais unidades ou grupos de uma organização. Este tipo de conflito é o 

que Roloff (1987) diz que ocorre quando os interesses coletivos de um grupo são 

incongruentes com os dos outros grupos.   

Ainda de acordo com Rahim (2002a), o gerenciamento de conflitos pode reduzir os 

conflitos afetivos e manter, em um nível mais moderado, o conflito substantivo em cada nível, 

mediante a identificação dos fatores que afetam os conflitos organizacionais, como disputas e 

desacordos.  

Como o foco deste estudo é o conflito interpessoal, faz-se necessário definir o seu 

significado. Conforme apresentado acima, para Rahim (2002), o conflito interpessoal está 

relacionado a um desacordo ou uma incompatibilidade, ressaltando o nível hierárquico dos 

membros da organização em uma relação diática. Elsayed-Ekhouly e Buda (1996) não 

destacam a questão do nível hierárquico, mas consideram a influência de atitudes e valores, 

entre outras: conflito interpessoal “envolve dois ou mais indivíduos que se enxergam como 

sendo opostos ou estando em oposição àquilo que diz respeito a si próprios, com as atitudes, 

valores e comportamento” (ELSAYED-EKHOULY; BUDA, 1996, p. 72). Roloff (1987) 
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define conflito interpessoal como ações incompatíveis: “Conflito interpessoal envolve a 

existência de ações incompatíveis entre parceiros relacionados, portanto, diminuindo suas 

recompensas mútuas” (ROLOFF, 1987, p. 489). A diferença de metas entre pessoas é para 

Pondy (1966) a hipótese central para ocorrer o conflito interpessoal nas organizações.  

 

2.1.4 Origens do Conflito 

 

De acordo com Litterer (1966), o conflito ocorre quando um indivíduo percebe uma 

possível falta oriunda da ação ou interação com outra pessoa. Antonioni (1998, p. 336) diz 

que conflitos interpessoais “tendem a ocorrer quando indivíduos percebem que outros estão 

impedindo-os de alcançar seus objetivos”. Também, reconhecendo conflito como resultado da 

interação humana, Rahim (2000), afirma que conflito é uma incongruência existente entre 

pessoas, quando uma percebe que sua meta, valor, atitude ou crença é incompatível à da outra.   

Ao analisarem a diferença dos posicionamentos assumidos nos artigos de autores 

como Filley (1975); Chesler (1973); Thomas, Jamieson e Moore (1978), atribuíram às 

premissas divergentes relativas à origem do conflito e ao comportamento adotado ao 

gerenciá-lo a base para a formação de opiniões opostas sobre o assunto. Segundo estes 

autores, a origem do conflito relaciona-se à orientação voltada ao processo ou estrutura e, 

embora haja elementos similares entre ambos os tipos, a ênfase designada varia entre os 

estudos.  

Filley (1975) ressalta a orientação para o processo, ao considerar a origem do conflito 

e o estilo de gerenciamento competidor na maneira como os indivíduos pensam e sentem 

durante as situações e como interagem ao lidar com os outros. Já Chesler (1973) destaca a 

orientação estrutural, ao considerar a origem do conflito e o estilo competidor nas condições 

objetivas que abrangem as partes envolvidas no conflito e o contexto organizacional (apud 

THOMAS; JAMIESON; MOORE, 1978). 

Todavia, enquanto Filley (1975) considera que os eventos inerentes à orientação para 

o processo recebem influências de algumas variáveis estruturais, definidas como hábitos, 

habilidades, normas e frequência de interação, Chesler e coautores (1971) avaliam que 

algumas variáveis de processo colaboram, na medida em que elas direcionam as pessoas para 

as realidades estruturais; é como se estivessem em contato com suas frustrações e 

percebessem seu próprio estado (apud THOMAS; JAMIESON; MOORE, 1978). 
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Thomas, Jamieson e Moore (1978) julgam que as variáveis de processo e estrutura são 

importantes para o entendimento dos aspectos da dinâmica que causa os episódios que 

envolvem conflitos.   

A maneira como a pessoa percebe uma determinada situação pode influenciar no 

desencadeamento do conflito: “Um problema surge quando pessoas diferentes baseiam seus 

julgamentos em noções diferentes, ou quando os indivíduos têm valores diferentes sobre as 

mesmas circunstâncias, e, portanto, chegam a julgamentos diferentes que os levam a uma 

discussão” (CARNEVALE; PRUITT, 1992, p. 557). 

Greenberg (2008) não restringe a existência do conflito somente entre pessoas e 

considera a interação entre entidades, sejam elas grupos, departamentos ou divisões, entre 

outras: “a interação de entidades interdependentes que percebem diferenças em seus 

objetivos, metas e valores e que enxergam a outra entidade ou entidades como algo que 

interfere potencialmente no processo de realização desses objetivos” (DIRKS; PARKS, 2008, 

p. 271).      

Este trabalho abordou o conflito interpessoal no ambiente organizacional com base em 

Rahim (2011) e considerou a origem do conflito como relativa ao processo (que é interativo e 

se manifesta nas incompatibilidades e desacordos entre entidades sociais), entendendo, no 

entanto, que os fatores estruturais podem afetar este processo, quer sejam de estrutura de 

personalidade, quer de contexto.  

  

2.1.5 Fases do Conflito 

 

Segundo Miller (2009), nas organizações as pessoas não mudam de repente de um 

relacionamento harmonioso para um relacionamento conflituoso; são necessárias fases para 

que o conflito seja completamente manifestado e reconhecido entre os envolvidos. 

Pondy (1967 apud Miller, 2009) elaborou cinco fases do conflito. A primeira, 

denominada conflito latente, existe quando as partes interagem em um relacionamento 

interdependente com metas incompatíveis. A segunda fase, conflito percebido, ocorre quando 

uma ou mais partes percebe(m) a situação de incompatibilidade e interdependência. Segundo 

Pondy (1989), nessa fase os conflitos mais fortes estão relacionados aos valores do indivíduo.  

Na terceira fase, conflito sentido, os envolvidos personalizam o conflito percebido, se 

concentram na questão do conflito e elaboram a estratégia para seu gerenciamento. Pondy 

(1989) diferencia o conflito percebido do sentido, ao referir-se que no segundo, em uma 

situação de desacordo, a ansiedade pode ser sentida. Na quarta fase do conflito, chamada de 
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conflito manifesto, o fenômeno é representado pela interação comunicativa e várias 

estratégias podem ser usadas. Finalmente, a última fase, resultado do conflito, pode trazer 

efeitos de curto ou longo prazo para as pessoas, seus relacionamentos e para a organização 

(MILLER, 2009). Segundo Pondy (1989), se o conflito foi resolvido de modo satisfatório para 

os envolvidos, uma relação mais cooperativa pode surgir; todavia, se o oposto ocorrer, se o 

conflito não for resolvido, a situação latente pode se tornar mais agravante. Nessa fase, Pondy 

(1989) apresenta a possibilidade de o conflito ser gerenciado positivamente. 

 

2.1.6 Mudança de Visão sobre Conflito 

 

Autores clássicos percebiam o conflito como prejudicial às organizações e que, por 

isso, deveria ser eliminado. “Os autores de teorias organizacionais clássicas entenderam o 

conflito como sendo indesejável e prejudicial à organização. Em teoria ele não deveria existir. 

A sugestão foi simples. Elimine-o” (LITTERER, 1966, p. 178). Nessa concepção, os 

empregados que confrontassem outros corriam o risco de serem considerados imaturos e 

improdutivos, reforçando o lado negativo do conflito (TJOSVOLD et al., 2003). 

Teóricos organizacionais clássicos (Fayol, 1916-1949; Taylor, 1911; Weber, 1929-

1949 apud Rahim, 2011), que defendiam a abordagem de uma organização baseada em 

harmonia e cooperação, afirmavam que a ausência do conflito, ou pelo menos a sua redução, 

era fundamental para obter essa base. Nesse período, destaca-se Mary Parker Follett, 

estudiosa que tratou revolucionariamente as relações individuais dos trabalhadores, ao 

destacar aspectos positivos do conflito que não eram considerados por outros autores da 

época. 

Para Follett (1924), as pessoas não deveriam procurar reduzir o conflito, pois reduzi-lo 

é como reduzir a vida. Follett entendeu que a sociedade humana inclui o conflito, pois os 

indivíduos sempre irão diferenciar-se (MORSE, 2006). Ao notar seu valor construtivo, o 

conflito não é somente patológico e não existe somente nas sociedades doentes; ele contribui 

com a diversidade, seja de ideias, emoções ou interesses, e isso é fértil (FOLLETT, 1924). 

Essa noção é mais do que assumir o conflito como um problema de ordem social; é vê-lo 

como uma oportunidade para o progresso individual e social (STOUT; STATON, 2011). 

Follett (1924) “identificou três principais maneiras de lidar com conflitos – 

dominação, compromisso e integração” (apud RAHIM; BUNTZMAN; WHITE, 1999, p. 157) 

e enfatizou a integração como o modo mais eficiente para lidar com conflitos: 
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O momento que você tenta integrar perdas, você reduz perdas; assim quando você 
tenta integrar ganho, você aumenta os ganhos. Essa é a afirmação total da integração 
sobre ou a dominação ou compromisso, as três maneiras de lidar com conflito 
(FOLLETT, 1924, p. 45). 

Follett (1924) emprega a integração, mais do que o compromisso ou a dominação, 

como a lei das relações sociais.  

Apesar de em 1967 perceber conflito como uma aberração, algo que desestabiliza a 

padronização dos processos, em 1992, Pondy, no artigo Reflections on organizational 

conflict, reconhece que o conflito é inevitável para a vida organizacional, além de ter a sua 

funcionalidade.  “Longe de ser um ‘colapso’ no sistema, o conflito, neste modelo alternativo é 

a pura essência do que uma organização é. Se o conflito não está ocorrendo, então a 

organização não tem razão de existir” (PONDY, 1992, p. 259).  

Pelo crescente reconhecimento da importância do conflito nas organizações ao 

influenciar os resultados, Thomas (1978) recomenda a substituição do termo “resolução de 

conflito” por “gerenciamento de conflito”. Para o autor, “o novo termo reflete a percepção 

crescente de que o conflito tem uma série de benefícios, bem como custos, de forma que ele 

precise ser gerenciado ao invés de necessariamente ser resolvido ou eliminado” (THOMAS, 

1978, p. 1). 

Rabie (1994) não trata dos aspectos negativos do conflito e o reconhece como 

existente na vida do ser humano e  dos intergrupos. O mesmo autor declara que conflito não 

deve ser eliminado, pois pode ser gerenciado a fim de minimizar seus impactos negativos, 

reduzir sua intensidade e facilitar seu aspecto positivo no desenvolvimento humano. 

Oetzel et al. (2000) afirmam que conflito por si só não é um fenômeno negativo. O que 

define o seu resultado é a forma como ele é gerenciado.  

Para obter o gerenciamento efetivo do conflito é necessário o reconhecimento das suas 

funcionalidades e disfuncionalidades tanto na relação entre pessoas e grupos, como na 

organização em geral. Entende-se por gerenciamento efetivo a “criação de estratégias eficazes 

para minimizar as disfunções do conflito e maximizar as funções construtivas do conflito com 

o intuito de melhorar a aprendizagem e a eficácia em uma organização” (RAHIM, 2000, p. 5). 

Mesmo com o reconhecimento da funcionalidade do conflito, Rahim (2002) afirma 

que algumas literaturas recomendam reduzi-lo, resolvê-lo ou minimizá-lo. Segundo o próprio 

autor, existem três deficiências que dificultam a identificação da utilidade (no nível grupal) ou 

não (no nível macro) dessas recomendações: 
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� Não há nenhum conjunto claro de regras para sugerir quando o conflito deveria 
ser mantido em um determinado nível, quando ser minimizado, quando ser 
ignorado e quando ser acentuado. 

� Não há nenhum conjunto claro de orientações que sugira como o conflito pode 
ser minimizado, ignorado ou acentuado para aumentar a eficiência e a 
aprendizagem organizacional.  

� Não há nenhum conjunto claro de regras que indique como o conflito 
envolvendo diferentes situações pode ser gerenciado efetivamente (RAHIM, 
2002a, p. 206-207).  

De acordo com Baron (1990), conflito pode ter seus aspectos negativos e positivos; o 

que influencia é a maneira como o seu gerenciamento é realizado. Segundo o autor, o lado 

negativo interfere na efetividade organizacional ao produzir fortes emoções negativas, 

interferir na comunicação entre pessoas, grupos ou divisões, desviar a atenção e a energia 

necessárias das tarefas e metas organizacionais e por ser ignorado. Todavia, ao ser gerenciado 

corretamente, torna-se útil ao produzir efeitos positivos, quando traz à tona conflitos que 

foram ignorados. Uma vez que o reconhecimento é o primeiro degrau para a solução, ele 

encoraja a consideração de novas ideias e abordagens, proporcionando inovação e mudança, 

amplia a lealdade do grupo, podendo aumentar a motivação e o desempenho entre os 

envolvidos, e incentiva ambos os lados a mostrar com cuidado o que o oponente faz. Para 

causar efeitos positivos, o gerenciamento envolve a maximização dos benefícios e a 

minimização dos custos. 

Este trabalho contempla a abordagem defendida por Rahim (2011), de que os conflitos 

podem ser administrados. Deste modo, acredita-se que o gerenciamento adequado do conflito 

contribui para o desenvolvimento das organizações. 

 

2.1.7 Estilo de Gerenciamento de Conflitos 

 

O estilo adotado para lidar com conflito é objeto de estudo de muitos autores 

(THOMAS, 1992; RAHIM, 2011). Para Oetzel e Ting-Toomey (2001) o conflito, se 

gerenciado com competência, pode trazer mudanças positivas para o relacionamento 

interpessoal, ao reavaliar a relação e discutir em profundidade o que os envolvidos desejam e 

precisam. O estilo pode favorecer ou não o gerenciamento rápido da situação conflituosa. 

McKenna e Richardson (1995) apontam duas habilidades para gerenciar os conflitos com 

sucesso, a cognitiva: (Eu entendo como o conflito pode ser resolvido?) e a comportamental: 

(Eu posso resolver conflitos específicos?).  
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A maneira como o conflito é gerenciado pode gerar desde uma hostilidade e 

perturbação até um entendimento recíproco entre os envolvidos. Blake e Mouton (2000, p. 4) 

elencam possíveis formas de comportamento diante de uma situação conflituosa: 

 
A. Permaneço neutro ou tento manter-me fora do conflito. 

B. Evito gerar conflitos, mas, se ocorrerem, tento acalmar os ânimos, a fim de 
manter todos unidos. 

C. Quando o conflito surge, tento encontrar uma posição razoável, considerada 
conveniente pelos outros. 

D. Quando o conflito surge, tento atalhá-lo ou fazer valer minha posição. 

E. Quando o conflito surge, faço-o cessar, mas agradeço aos outros por expressarem 
seus pontos de vista. 

F. Quando o conflito surge, procuro saber seus motivos, a fim de solucionar as 
causas subjacentes.  

Para esses autores, o modo como as pessoas agem nos contextos conflitivos é 

representado em duas dimensões: preocupação com a produção e preocupação com as 

pessoas. O esquema conceitual defendido por Blake e Mouton (1997) é baseado em cinco 

tipos para solucionar conflitos: Retirada, Corte das arestas, Uso da força, Negociação e 

Solução de problemas.  

Thomas (1992) propôs uma reinterpretação do esquema de Blake e Mounton (1964) e 

sugeriu que os comportamentos sejam classificados em duas dimensões básicas, denominadas 

assertividade e cooperação. De acordo com este autor, a assertividade é definida pela tentativa 

da pessoa em satisfazer seus próprios interesses, enquanto a cooperação é voltada para o 

quanto a pessoa procura satisfazer os interesses da outra parte envolvida no conflito. A 

variação dessas dimensões oferece cinco estilos de lidar com o conflito: Competição – 

assertivo e não cooperativo; Colaboração – assertivo e cooperativo; Negociação – ambos 

intermediários: assertivo e colaborativo; Evasão – não assertivo e não colaborativo e 

Acomodação – não assertivo e cooperativo. A figura abaixo representa o modelo proposto por 

Thomas (1992): 
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Rahim (2011) utilizou também duas dimensões relacionadas à orientação que uma 

pessoa pode adotar ao gerenciar conflitos. São elas: satisfazer os interesses próprios ou 

satisfazer os interesses dos outros.  

A interconexão dessas dimensões dá origem aos cinco estilos de gerenciamento de 

conflitos (figura 2) propostos por Rahim (2011). Apesar das dimensões propostas por Rahim 

(2011) terem nomes diferentes das apresentadas por Thomas (1992), o significado e cada 

estilo de gerenciamento de conflito gerado pela interconexão das dimensões apresentam 

similaridade. Dessa forma, assertividade parece ser semelhante ao satisfazer os interesses 

próprios e, cooperação, similar ao interesse em satisfazer os interesses dos outros. O mesmo 

ocorre com o estilo Dominação com Competição, Integração com Colaboração, sendo que os 

outros três estilos recebem o mesmo nome.  

Abaixo, a definição de cada estilo proposto por Rahim (2011): 

a) Estilo de Integração 

Esse estilo se caracteriza pela integração das duas dimensões: preocupação para si e 

para os outros. Segundo Rahim (2011), implica na colaboração entre as partes envolvidas. 

Para Follett (1923, p. 117), a integração envolve “interesses e motivos, de padrões e ideal de 

justiça”. A troca de informações e a abertura para conquistar um resultado que esteja de 

acordo entre os envolvidos são características identificadas nesse estilo, que favorece a 

Figura 1 – Estilos de gerenciamento de conflitos 
Fonte: Thomas, 1992.   
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solução do problema. “É associado com a solução do problema, a qual pode levar a soluções 

criativas” (RAHIM a, 2002, p. 206). 

Solucionar conflitos é entendido por Blake e Mouton (1985, p. 2) como um modelo 

desejável e que ocasiona benefícios aos envolvidos: “é desejável aumentar a tendência de 

reduzir tensões e atingir os ganhos de lucratividade esperados da comunhão de ambos”. Nesse 

estilo de gerenciar conflitos, a resposta procurada é o que Pruitt chama de solução 

ganha-ganha para os negociadores: “Eles solucionaram este conflito procurando por soluções 

ganha-ganha que trariam satisfação para ambos os lados” (PRUITT, 1992, p. 298). 

b) Estilo de Acomodação  

A acomodação remete à baixa preocupação para si e à alta preocupação para os outros. 

Nesse estilo há a tendência em minimizar as diferenças e potencializar os fatores em comum 

entre os envolvidos. “Há um elemento de autossacrifício neste estilo. Ele pode tomar a forma 

de falsa generosidade, caridade, ou obediência às ordens de outra parte” (RAHIM, 2011, p. 

29). Rahim e Psenicka (2002b), ao abordarem a estratégia de barganha que, de acordo com 

eles, representa a busca pelas suas próprias preocupações ou pelas dos outros, indicam que 

nesse estilo a barganha representa um resultado negativo, no qual há perdas para si e ganhos 

para a outra parte. 

c) Estilo de Dominação 

Nesse tipo de estilo existe uma alta preocupação para si e baixa para os outros. “Isto 

também é conhecido como competição. Este estilo foi identificado como uma orientação 

ganha-perde ou com um comportamento forçado a vencer a oposição de outra parte” 

(RAHIM, 2011, p. 29). De acordo com Rahim (2002a), é um estilo que pode ser adotado pelo 

superior para com os seus empregados e, em uma situação na qual o empregado tem um alto 

grau de competência, pode ocorrer que ele não goste do comportamento adotado pelo chefe 

nesse estilo, caracterizado como autoritário.  

d) Estilo de Evasão  

Esse estilo se define por uma baixa preocupação por si e pelos outros. Usar essa 

estratégia significa “redução da satisfação dos interesses de ambas as partes como resultado 

de seu fracasso para enfrentar e resolver os seus problemas” (RAHIM; PSENICKA, 2002b, p. 
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308).  Nesse estilo, ao se deparar com um contexto conflituoso, a pessoa prorroga a questão 

até encontrar uma oportunidade melhor ou, simplesmente, recua em tratar a situação 

(RAHIM, 2011).  

e) Estilo de Negociação  

Nesse estilo há a busca por intermediar a preocupação por si e pelos outros. “Ele 

envolve ‘dar e pegar ou dividir’, pelo qual ambas as partes desistem de algo para fazerem uma 

decisão aceitável mútua. Isso pode significar dividir a diferença, trocando de concessão, ou 

buscando uma posição rápida e de meio-termo” (RAHIM, 2011, p. 30). Esse estilo pode ser 

usado quando o consenso entre as partes não é atingido ou até mesmo quando um dos outros 

estilos foi experimentado mas o resultado esperado não ocorreu (RAHIM, 2002a). 

Segundo Rahim, Psenicka e Antonioni (2001, p. 7), dentre os estilos de conflitos e 

desempenho, o que mais se destaca é o integrativo: “a literatura em conflitos organizacionais 

mostra que o estilo integrador é positivamente associado com resultados individuais e 

organizacionais”. Todavia, todos os estilos podem ser adequados, dependendo da situação 

vivenciada.  

 

 
 

 
 

Figura 2 - Modelo bidimensional de estilos de gerenciamento de conflitos de Rahim 
Fonte: Rahim; Buntzman; White (1999).  
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De acordo com especificidades de cada situação conflituosa, um determinado estilo 

pode ser mais adequado do outros ao lidar com o problema. Além do que:  

Cada indivíduo é capaz de usar todos os cinco modelos de tratar conflitos, ninguém 
pode ser caracterizado como tendo um estilo único e inflexível de lidar com o 
conflito, embora algumas pessoas estarão mais inclinadas que outras a usar certos 
modelos (AL-AJMI, 2007, p. 183). 

A base teórica sobre os estilos de gerenciamento utilizada nesse trabalho é a de Rahim 

(2011), por ser reconhecida entre as pesquisas sobre conflito. Na base de dados Jstor Home, 

dos 25 artigos que tiveram o tema conflito e envolveram os estilos de gerenciamento, 16 

citações utilizaram Rahim como referência. Já na base de dados Capes, o trabalho encontrado 

no Brasil sobre o tema utilizou Rahim como referência e sua escala de mensuração de 

gerenciamento de conflito.  

 

2.1.8 Antecedentes do Conflito 

 

A forma como a pessoa lida com conflitos pode evidenciar a comunicação 

predominante usada nas situações conflituosas. “Estilos de conflito proporcionam uma ideia 

geral da orientação comunicativa de uma pessoa em relação ao conflito” (OETZEL; 

TING-TOOMEY, 2003, p. 4).  

A escolha do estilo de gerenciamento de conflitos é influenciada por antecedentes 

oriundos de diferentes combinações: “Os comportamentos de conflito de indivíduos, portanto, 

são uma combinação de seus traços pessoais e os requerimentos das circunstâncias dentro das 

quais eles se encontram.” (AL-AJMI, 2007, p. 183). Autores como Konovsky et al. (1989), 

McKenna e Richardson (1995), Hignite et al. (2003), Yan e Sorenson (2004) e Al-Ajmi 

(2007) pesquisaram a idade como uma característica pessoal que pode influenciar na escolha 

do estilo adotado na resolução de conflitos. 

Outro antecedente que influencia na escolha do estilo de gerenciamento de conflitos é 

a diferença entre gêneros, pesquisada em estudos como o de Rahim (1983), McKenna e 

Richardson (1995), Brewer (2002), Hignite et al. (2003), Yan e Sorenson (2004) e Al-Ajmi 

(2007). Com base na afirmação de que existe uma tendência em escolher estilos diferentes no 

gerenciamento de conflitos conforme o gênero, Mckenna e Richardson (1995, p. 62) afirmam 

que “Em termos de resolução de conflitos, nós podemos ver uma diferença entre homens e 

mulheres, a qual é uma função de diferenciação de gênero”. 
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Há também estudos que pesquisam o quanto a cultura (LIN; GERMAN, 1998; 

WANG, 2007; DALTON; MASON, 2007), tempo de experiência no trabalho (DRORY; 

RITOV, 1997; HIGNITE et al. 2003; EIDSON, 2003) e personalidade (BARBUTO et al.; 

1999) afetam a escolha do estilo de gerenciamento de conflitos. 

Valores são relacionados ao estilo de gerenciamento de conflitos. Morris et al. (1998), 

Bilsky e Rahim (1999), Bilsky e Wülker, (2000), Bond et al. (2004) e Daly, Soutar e Rasni 

(2009) pesquisaram a relação dos valores pessoais com os estilos de gerenciamento de 

conflitos. De acordo com Bilsky e Rahim (1999, p. 3),  

[...] muitos conflitos podem ser concebidos como resultantes de uma divergência de 
valores. Ao assumir-se que há uma ligação valor-conflito, os achados da pesquisa de 
valores deveriam estimular a investigação científica de conflito em geral e dos 
estilos de conflito em particular.  

Peterson et al. (2006), em um estudo sobre valores pessoais e conflitos de tarefas, 

afirmam que as pessoas podem interpretar o mesmo problema de forma diferente, dependendo 

da prioridade de seus valores. Dessa forma, no ambiente organizacional, o estilo adotado pelo 

empregado no gerenciamento de conflito pode ter um importante impacto na situação na qual 

ele está envolvido (RAHIM, 2000). Todavia, neste ambiente, a relação entre valores e estilos 

de conflito pode ser influenciada de acordo com a cultura.  Bilsky e Jehn (2002) relacionaram 

a ligação entre valores e estilos de conflitos e ressaltaram que as organizações, 

indiscriminadamente, enfatizam determinados tipos de valores ou estimulam a adesão a eles. 

Essa tendência organizacional, de reforçar certos valores individuais, influencia no estilo 

adotado para gerenciar conflitos, que pode se tornar descompensado ou rígido. “Uma 

utilização rígida de estilos de conflitos, entretanto, pode não somente falhar em reduzir, mas 

até mesmo aumentar o problema respectivo” (BILSKY; JEHN, 2002, p. 13). 

Considerando-se que valores afetam o comportamento e a percepção das pessoas e de 

não terem sido encontrados estudos no contexto nacional que tenham analisado a influência 

dos valores pessoais no estilo de gerenciamento de conflito, esse será o propósito deste 

trabalho.  

 

2.2 Valores Pessoais: conceito, funções e teorias 

 

Estudos demonstram que valores pessoais têm recebido uma crescente atenção dentro 

das ciências sociais. Rohan (2000), autora que reconhece a importância dos valores para 

diversas áreas, cita Allport como um teórico que em 1961 percebeu a importância dos valores 
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para as disciplinas e repreendeu, principalmente, a Psicologia, por não direcionar a devida 

atenção para o tema, pois a prioridade dos valores influencia a percepção das pessoas.    

Outro autor que reconheceu a importância dos valores nas diferentes áreas foi Rokeach 

(1973), ao afirmar que os valores deveriam preencher uma posição central em todas as 

ciências sociais, como na Sociologia, Antropologia e Psicologia, entre outras. De acordo com 

este autor, os valores, por serem uma variável interveniente, podem ser identificados 

frequentemente nos estudos em quase todas as ciências sociais. Deste modo, ficou evidente a 

possibilidade de unificar os interesses aparentemente diversos das ciências que, de alguma 

forma, estudam o comportamento humano. 

Rokeach (1973, p. 3) aborda cinco premissas sobre a natureza dos valores humanos, as 

quais, segundo o autor, representam razões centrais para que os valores ocupem uma posição 

central nas ciências sociais: 

(1) O número total de valores que uma pessoa possui é relativamente pequeno; (2) 
Todo homem em qualquer lugar possui os mesmos valores em diferentes graus; (3) 
Valores são organizados dentro de dois sistemas valores; (4) Os antecedentes dos 
valores humanos podem ser traçados pela cultura, sociedade e suas instituições, e 
personalidade; (5) As consequências dos valores humanos serão manifestadas 
virtualmente em todos os fenômenos que os cientistas sociais podem considerar o 
valor investigativo e de entendimento.  

Gouveia et al. (2008) afirmaram que os valores humanos vêm cumprindo a expectativa 

de Rokeach, ao se tornarem um construto central na Psicologia. Nessa condição, “esse 

construto conseguiu um espaço importante quando deixou de ser concebido como atributo de 

um objeto e passou a ser tratado como critério do desejável ou como um tipo de orientação” 

(GOUVEIA et al., 2008, p. 47). 

 

2.2.1 Valores Pessoais: conceito 

 

Kluckhohn (1968); Rokeach (1973); Schwartz (1994) e Gouveia et al. (2008) são 

alguns dos estudiosos das ciências sociais que pesquisaram ou pesquisam sobre valores 

pessoais, incluindo a sua definição. As definições de valores se diferenciam devido ao 

crescimento de pesquisas sobre o tema. “Com proliferação de pesquisas sobre valores por 

meio das ciências sociais envolvendo o esforço de centenas de pesquisas, não é surpresa 

encontrar definições múltiplas do construto” (AGLE; CALDWELL, 1999, p. 359). 
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Para Kluckhohn valores são definidos como: “Uma concepção, explícita ou implícita, 

distinta de um indivíduo ou característica de um grupo, do desejável que influencia a seleção 

dos modos disponíveis, significados e ações finais” (KLUCKHOHN, 1951, p. 395). 

Rokeach, tendo em vista o conceito proposto, define valor como sendo uma “crença 

duradoura que um modo específico de conduta ou estado final de existência é preferível 

pessoalmente ou socialmente para um modo de conduta ou um estado final de existência 

oposto ou converso” (ROKEACH, 1973, p. 5). 

Rokeach (1973) não discutiu se as crenças estão implícitas ou explícitas e nem se elas 

se caracterizam apenas no indivíduo ou em grupo, como pretendeu Kluckhohn (1951). Para 

Rokeach, valores são crenças duradouras. Nota-se que, enquanto para Kluckhohn (1951) 

valores são uma concepção sobre o que é desejável, para Rokeach o importante é o 

socialmente preferível, porém pode-se entender que ambas as colocações são similares, uma 

vez que, em princípio, o que é socialmente desejável para uma sociedade também é para ela 

preferível.  

Outro pesquisador relevante para os estudos de valores é Schwartz, que considera 

valores como um conceito central para os estudos sociais. Para este autor, os valores podem 

ser usados para caracterizar sociedades e pessoas, além de trazerem explicações sobre as 

bases que motivam o comportamento do ser humano. Schwartz define valores como “metas 

desejáveis e transituacionais, que variam em importância, servem como princípios na vida de 

uma pessoa ou de outra entidade social” (SCHWARTZ, 2006, p. 57-58). A 

Para Schwartz (2006) os valores, por serem metas, podem motivar a ação das pessoas, 

além de serem usados como critério para justificar a ação adotada por elas. Ao conceber 

valores como metas, o autor aborda quatro itens que estão implícitos nessa definição:  

1) Servem aos interesses de alguma entidade social; 2) podem motivar a ação – 
dando-lhe direção e intensidade emocional; 3) funcionam como critérios para julgar 
e justificar a ação; 4) são adquiridos tanto por meio da socialização dos valores do 
grupo dominante quanto mediante a experiência pessoal de aprendizagem 
(SCHWARTZ, 2006, p. 58). 

Segundo Schwartz (2005a), na literatura por ele pesquisada os valores apresentam as 

seguintes características: 1. valores são crenças; 2. se referem a algo desejável que evoca 

motivação individual para alcançá-lo; 3. transcendem contextos específicos; 4. orientam o 

julgamento e a seleção de comportamentos, acontecimentos e pessoas; 5. são organizados 

hierarquicamente de acordo com as prioridades escolhidas pelos indivíduos.   
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Um aspecto fundamental que diferencia o conceito de valores de Schwartz com 

relação a outros é o seu caráter substantivo, reconhecido pelo próprio autor:  

As características anteriores de valores não indicam seu conteúdo substantivo. No 
entanto, implícita na visão dos valores como metas e critica para o desenvolvimento 
teórico está a ideia de que o aspecto fundamental do conteúdo que diferencia os 
valores é o tipo de meta motivacional por eles expressada (SCHWARTZ, 2006, p. 
58).  

Gouveia, autor brasileiro, propõe o seguinte conceito de valores: 

(a) são conceitos ou categorias; (b) sobre estados desejáveis de existência; (c) 
transcendem situações específicas; (d) assumem diferentes graus de importância; (e) 
guiam a seleção ou avaliação de comportamentos e eventos; e (f) representam 
cognitivamente as necessidades humanas (GOUVEIA et al., 2008, p. 55). 

Analisando item por item – de (a) a (f), tem-se que no item (a), ao conceituar que 

valores são conceitos ou categorias, Gouveia não especifica o conteúdo substantivo dos 

valores. O item (b), que aborda sobre os estados desejáveis de existência, remete à colocação 

já feita por Rokeach (1973). O item (c), relacionado a transcender situações específicas, e o 

(d), direcionado ao grau de importância, remetem a Schwartz (2006). Finalmente, o item (f) 

não é um aspecto que aparentemente esteja mencionado na definição de Schwartz (2006) e 

nas características por ele contempladas. No entanto, deve-se considerar que Schwartz (2006) 

menciona que valores representam metas conscientes às respostas de todos os indivíduos e 

sociedades, pressupondo o lado cognitivo abordado neste último item (GOUVEIA et al., 

2008). 

 

2.2.2 A Função dos Valores 

 

Para Kluckhohn (1968), em sua abordagem antropológica sobre os valores, estes têm 

como função orientar a seleção de modos, meios e fins das ações entre aquelas que o ator 

social obseva na sociedade em que se insere.  

Rokeach (1973) afirma que a função dos valores é guiar as atividades do dia a dia ao 

se apresentarem como padrões, além de dar expressão às necessidades do homem. Já o 

sistema de valores funciona como planos gerais utilizados para gerenciar conflitos e tomar 

decisões.  

Ao apresentar a função dos valores como padrões, Rokeach (1973) lista maneiras nas 

quais os valores se apresentam como padrões que conduzem ações, como exemplos, na 

condução de posições particulares nas questões sociais, nas avaliações e julgamentos e na 
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racionalização de crenças e ações. Utilizar valores como padrões é uma característica 

pertencente à espécie humana: “De fato, o emprego de valores como padrões é distintamente 

uma invenção humana que não é compartilhada com outras espécies e, portanto, uma forma 

de definir a diferença de seres humanos e não humanos” (ROKEACH, 1973, p. 13).  

Por estar relacionado a padrões de comportamento humano, os valores formam um 

sistema. De acordo com Rokeach este sistema envolve a organização duradora de crenças: 

“Um sistema de valor é uma organização duradoura de crenças sobre os modos de condutas 

ou estados final de existência ao longo de uma continuação de importância relativa” 

(ROKEACH, 1973, p. 5). 

De acordo com Rokeach (1973), é função do sistema de valores auxiliar nas ações das 

tomadas de decisões e resolução dos conflitos.  Nestas circunstâncias, conforme as situações 

vivenciadas pelo indivíduo, determinados valores são ativados dentro de um sistema de 

valores. “Um sistema de valor é uma organização de princípios e regras aprendidos para 

ajudar alguém escolher entre alternativas, resolver conflitos e fazer decisões” (ROKEACH, 

1973, p. 14). 

Finalmente, outra função apresentada por Rokeach (1973) é a motivacional, 

responsável por oferecer expressão às necessidades básicas do indivíduo. Segundo o autor, os 

“Valores têm um forte componente motivacional como também componentes cognitivos, 

afetivos e comportamentais” (ROKEACH, 1973, p. 14).  

De acordo com Schwartz, os valores podem influenciar os comportamentos por meio 

de suas funções que são: a) ativação de valores, na qual os valores mais acessíveis são os mais 

importantes para a pessoa; b) valores como fonte de motivação e que contribuem para o 

alcance de objetivos, valorizados, até mesmo subjetivamente, pelo individuo. Essa função é 

ativada mediante alguma situação atrativa para a pessoa, sem ter a avaliação da consciência; 

c) a influência dos valores na atenção, percepção e interpretação de situações, explicando a 

alta prioridade como meta, ou seja, a importância que cada valor tem para as pessoas; d) a 

influência dos valores no planejamento de ações, relacionada à prioridade que uma pessoa 

oferece a um valor, facilita o planejamento para o valor se expressar mediante o 

comportamento (SCHWARTZ, 2005a). 

De acordo com Gouveia et al. (2008), os valores possuem duas funções consensuais: a 

primeira, no eixo horizontal, refere-se à função dos valores de guiar as ações humanas, 

identificada pela dimensão funcional denominada tipo de orientação; a segunda, no eixo 

vertical, refere-se à função dos valores em expressar cognitivamente as necessidades 

humanas, identificada pela dimensão funcional denominada tipo motivador.  Dessa maneira, 
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ao reconhecer o aspecto cognitivo dos valores, Gouveia afirma que “as funções dos valores 

são definidas como os aspectos psicológicos que os valores cumprem ao guiar 

comportamentos e representar cognitivamente as necessidades humanas” (GOUVEIA et al., 

2008, p. 56).  

Respeitando as diferentes perspectivas, nota-se que os valores têm como principais 

características as funções de representar as necessidades humanas e orientar o comportamento 

humano.  

 

2.2.3 Tipologias e Valores Pessoais 

 

A tipologia apresentada pelos autores é diferenciada, assim como os conceitos sobre 

valores também o são. Ao conceituar valores como crenças, Rokeach (1973) ressalta que 

dentre os três tipos de crenças (ROKEACH, 1968b apud ROKEACH, 1973): “crenças 

descritivas ou existenciais (p. 6); ‘crenças avaliativas’ (p. 7) e ‘crenças prescritivas ou 

proscritivas’ (p. 7), os valores se encaixam no modelo de ‘crenças proscritivas’ (p. 7), por 

haver o julgamento do que é desejável ou indesejado nas ações”.  

De acordo com Rokeach (1973, p. 7), como todas as crenças, os valores têm três 

componentes: 

1. Componente cognitivo: refere-se ao saber cognitivo que uma pessoa possui 
sobre a sua própria maneira de se comportar, considerada por ela correta; 

2. Componente emocional: refere-se ao envolvimento afetivo, quando uma pessoa 
é a favor ou contra uma situação que para ela pode ser interpretada como 
positiva ou negativa; 

3. Componente comportamental: refere-se à característica da variável interveniente 
do valor que conduz a pessoa à ação quando ativada.  

Rokeach afirma que “quando nós dizemos que uma pessoa tem um valor, nós podemos 

ter em mente tanto suas crenças sobre modos de conduta desejáveis ou os estados finais de 

existência desejáveis” (ROKEACH, 1973, p. 7). Esta afirmação remete aos dois tipos de 

valores apresentados pelo autor: os valores instrumentais e os terminais.  

Segundo o autor, os valores terminais possuem dois tipos: o valor centralizado para o 

indivíduo e o valor para a sociedade; com foco intrapessoal, como exemplo o valor de 

salvação, ou interpessoal, como valor de fraternidade.  E ainda afirma que um adulto possui 

18 valores deste tipo (ROKEACH, 1973).   

Também os valores instrumentais possuem dois tipos: os valores morais, com foco 

interpessoal, e os de competência, com foco no pessoal. Os valores morais referem-se ao 
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modo de conduta, como exemplo, agir honestamente, enquanto os valores relativos a 

competência referem-se a sentimentos de adequação pessoal.  

De acordo com o autor, o número de valores instrumentais são também 18. Com base 

na afirmação de Williams (1968), pela qual os valores que um indivíduo possui, servem como 

critério, mas também representam uma quantidade razoavelmente pequena, Rokeach (1973), 

entre as premissas sobre valores, afirma que o total de valores humanos e pertencentes à 

espécie são relativamente pequenos e, por isso, mais facilmente de serem comparados entre 

culturas e identificados e mensurados até mesmo dentro de um sistema de valores.  

Schwartz (2006) critica a classificação de valores proposta por Rokeach em valores 

terminais e instrumentais, ao mencionar que a teoria proposta não chegou a ser finalizada e 

que a classificação dos valores foi abordada de maneira ampla. 

Os valores são adquiridos pela interação em grupo ou por experiências pessoais e se 

manifestam em contextos gerais como também específicos. Por essas características expostas, 

os valores são identificados em qualquer pessoa, independentemente da classe social, país de 

origem, gênero, idade, experiência de vida e outros, ou seja, eles podem ser observados em 

qualquer cultura. Para Schwartz a teoria dos valores é “uma teoria dos valores básicos que 

indivíduos de todas as culturas reconhecem” (SCHWARTZ, 2005a, p. 21).  

Como os valores são inerentes a todas as culturas, pode-se considerar a universalidade 

dos valores humanos. Em um de seus textos, Schwartz (2006, p. 55) intitulou o seguinte 

capítulo: “Há aspectos universais na estrutura e no conteúdo dos valores humanos?”, na 

conclusão, o autor ressaltou que estimava uma resposta negativa para essa pergunta, 

entretanto, após estudos concluiu que há fundamento para afirmar, pelo menos, a quase total 

universalidade. Assim, essa teoria é reconhecida em indivíduos de culturas diferentes, o que 

diferencia é a importância que cada pessoa atribui aos valores.  

Os valores são organizados em duas dimensões bipolares com quatro polos 

representados por: Abertura à Mudança versus Conservação e Autopromoção versus 

Autotranscendência. Dessa forma, enquanto a Abertura à Mudança se relaciona a valores que 

ressaltam as ações e pensamentos individuais e independentes, a Conservação contempla a 

Autorrestrição submissa, preservação de práticas tradicionais e proteção da estabilidade. 

No que concerne à autotranscendência, os valores enfatizam a aceitação de outras 

pessoas e a preocupação com o bem estar coletivo; em direção oposta, a autopromoção 

engloba os valores que ressaltam a própria realização e o poder sobre os outros 

(SCHWARTZ, 2006):  
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� O polo Autopromoção reúne os valores de poder e realização;  

� O polo Abertura à mudança reúne os valores de hedonismo, estimulação e 
autodeterminação; 

� O polo Autotranscendência reúne os valores de universalismo e benevolência; 

� O polo Conservação reúne os valores de tradição, conformidade e segurança.  

Os dez tipos de valores estão localizados em diferentes posições entre esses eixos, 

formando, de acordo com Schwartz (2005), um continuum, que favorece a criação de uma 

estrutura circular, de acordo com a Figura 3. Nesse contexto, dependendo do local em que 

determinado valor se encontra, pode existir congruência ou divergência entre esse valor e 

outro, fomentando o conflito ou a compatibilidade entre eles. “A estrutura de valores refere-se 

a essas relações de conflito e congruência entre valores, e não a sua importância relativa” 

(SCHWARTZ, 2009, p. 1).  

 

 

Figura 3 – Estrutura teórica de relações entre valores 
Fonte: Schwartz (2005a). 
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A compatibilidade ou não dos valores varia conforme a situação ou momento de vida 

em que o indivíduo se encontra. Por exemplo, se uma pessoa tem como prioridade o valor 

estimulação, que significa o interesse por novidades, ela poderá ter conflitos ao se deparar 

com um contexto no qual a tradição e conformidade predominem. A relação entre conflitos e 

compatibilidade entre esses valores formam uma estrutura de valores que, como mencionado 

anteriormente, pode ser universal: “Aparentemente, o mesmo conjunto de 10 tipos 

motivacionais distintos é reconhecido implicitamente em virtualmente todas as culturas. Além 

disso, os conflitos e compatibilidade entre esses valores formam uma estrutura de valores 

coerentes que pode ser universal” (SCHWARTZ, 2005a, p. 56). 

Segundo Schwartz (2006), os indivíduos e grupos possuem três necessidades inerentes 

à espécie humana e, portanto, são consideradas requisitos universais: do indivíduo como 

organismo biológico, da interação social coordenada e do correto funcionamento e 

continuidade dos grupos. Segundo este autor, essas necessidades, para serem expressas, 

precisam ser adaptadas para o contexto social e, para isso, elas são transformadas na 

linguagem de valores específicos. 

Os valores atendem a diferentes necessidades, conforme Quadro 1. Estes valores 

derivam das necessidades humanas, uma vez que os valores representam metas conscientes 

referentes a esses requisitos.  
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O Quadro 1, elaborado por Schwartz (2006), demonstra a definição dos dez tipos 

motivacionais de valores, juntamente com exemplos e o requisito de cada um. 

 

Definição Exemplos de valores Fontes 
Poder: Status social sobre as 
pessoas e os recursos. 

Poder social. Autoridade. Riqueza.  
Interação  
Grupo 

Realização: Sucesso pessoal 
mediante a demonstração de 
competência, segundo critérios 
sociais. 

Bem-sucedido. Capaz. Ambicioso. 
Interação 
Grupo 

Hedonismo: prazer e gratificação 
sensual para si mesmo. 

Prazer. Desfrutar a vida.  Organismo 

Estimulação: entusiasmo, novidade 
e desafio na vida. 

Audacioso. Uma vida variada. 
Uma vida excitante.  

Organismo 

Autodeterminação: pensamento 
independente e escolha da ação, 
criatividade, exploração. 

Criatividade. Curioso. Liberdade. 
Organismo 
Interação 

Universalismo: compreensão, 
apreço, tolerância e atenção com o 
bem-estar de todas as pessoas e da 
natureza. 

Tolerância. Justiça social. 
Igualdade. Proteção do meio 
ambiente. 

Grupo* 
Organismo 

Benevolência: preservação ou 
intensificação do bem-estar das 
pessoas com as quais se está em 
contato pessoal frequente. 

Ajuda. Honesto. Não rancoroso. 
Organismo 
Interação 
Grupo 

Tradição: respeito, compromisso e 
aceitação dos costumes e ideias 
oferecidas pela cultura tradicional 
ou a religião.  

Humilde. Devoto. Aceitar minha 
parte na vida. 

Grupo 

Conformidade: restrição das ações, 
tendências e impulsos que possam 
incomodar ou ferir os outros e 
contrariar expectativas ou normas 
sociais. 

Polidez. Obediente. Honra aos pais 
e pessoas mais velhas. 

Interação 
Grupo 

Segurança: segurança, harmonia e 
estabilidade da sociedade, das 
relações e de si mesmo. 

Segurança nacional. Ordem social. 
Idôneo. 

Organismo 
Interação 
Grupo 

Quadro 1 - Tipos de valores, definições e fontes motivacionais 
Fonte: Schwartz (2006a). 

Observação: “Organismo” equivale às necessidades humanas relativas ao organismo biológico; “Interação” equivale às 
necessidades universais de coordenação da interação social; “Grupo” equivale às necessidades para o funcionamento 
tranquilo e a sobrevivência grupal. 

*Acontece quando as pessoas entram em contato com os que estão fora do grupo primário ampliado, reconhecem a 
interdependência do grupo e se conscientizam sobre a escassez dos recursos naturais. 

O grau de importância dado aos valores depende da representação que eles possuem 

para cada ser humano, por isso não há uma hierarquia fixa. A hierarquia dos valores varia de 

indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo, de cultura para cultura. No entanto, Schwartz e 

Bardi (2001) pesquisaram sobre a hierarquia dos valores com representantes de treze países 

diferentes e, apesar de terem verificado uma variação entre essas culturas, comprovaram que 
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existe uma tendência universal e obtiveram a seguinte hierarquia: Benevolência, 

Autodeterminação, Universalismo, Segurança, Conformidade, Realização, Hedonismo, 

Estimulação, Tradição e Poder. 

Tamayo (2007), em uma amostra com brasileiros, identificou uma hierarquia de 

valores que apresenta algumas variações em relação àquela encontrada por aqueles autores: 

Autodeterminação, Benevolência, Universalismo, Realização, Hedonismo, Conformidade, 

Segurança, Estimulação, Tradição e Poder. Comparando ambas hierarquias nota-se que, 

também entre brasileiros, Benevolência e Universalismo ocuparam os primeiros lugares, 

enquanto que Estimulação, Tradição e Poder ocuparam os últimos lugares.  

Ao discordar da teoria proposta por Schwartz (1992), Gouveia et al. (2008) 

propuseram um modelo considerado integrador e mais parcimonioso, denominado teoria 

funcionalista dos valores humanos. A partir deste modelo, Gouveia et al. (2008), definem 

valores como construtos de grande relevância, que formam um sistema integrado por serem 

de natureza socialmente desejável. 

Segundo estes autores, quatro suposições teóricas principais pertencem a esse modelo: 

1. Natureza humana. Com base em Maslow, Gouveia et al. (2008) ressaltam a 
natureza benevolente do ser humano. 

2. Princípios-guia individuais. Ao conceber que os valores culturais atuam como 
guias de um grupo, Gouveia et al. (2008) afirmam que a cultura representa os 
valores que foram úteis para a sobrevivência do grupo. Neste caso, os valores 
servem como orientação para os comportamentos das pessoas.  

3. Base motivacional. Gouveia et al. (2008) visualiza os valores como 
representações cognitivas das necessidades humanas, institucionais e sociais. 

4. Caráter terminal.  Considerando a diferenciação, abordada por alguns autores, 
entre os valores terminais e instrumentais, Gouveia et al. (2008) analisam esta 
classificação como dicotômica e assumem somente os valores terminais no 
modelo proposto.   

Dentre as duas funções de valores abordadas por Gouveia et al., a primeira, a de guiar 

os comportamentos humanos, é baseada nos dois tipos de valores terminais identificados por 

Rokeach (1973), que são os sociais e pessoais.  

Nessa circunstância, Gouveia et al. também assumem que os valores guiam o 

comportamento humano em uma orientação social ou pessoal. Além desses, os autores 

consideram outro tipo de orientação de valor situado entre as duas orientações, que são os 

valores mistos e, portanto, denominados valores centrais devido à localização e à base 

organizadora.  Logo, “a função dos valores como guia de comportamentos humanos é 

identificada pela dimensão funcional denominada tipo de orientação, com três possibilidades: 

social, central e pessoal” (GOUVEIA et al., 2008, p. 53). 
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A segunda função dos valores é oferecer expressão cognitiva às necessidades 

humanas. Para Gouveia, é possível identificar os valores em relação às necessidades de cada 

um. O autor afirma que os valores são classificados como materialistas (pragmáticos) ou 

humanitários (idealistas). Essa função é identificada pela dimensão funcional do tipo de 

motivador.  

Portanto, para Gouveia et al. (2008), a teoria funcionalista é baseada nas duas 

dimensões funcionais: tipo de orientação e tipo de motivador. Essas dimensões formam dois 

eixos principais na representação espacial da estrutura de valores: o primeiro, eixo horizontal, 

corresponde à função dos valores para guiar as ações humanas e o segundo, eixo vertical, diz 

respeito à função dos valores para expressar as necessidades humanas. Ao se cruzarem, as 

dimensões funcionais dão origem a seis subfunções específicas dos valores, que são: 

experimentação, realização, existência, suprapessoal, interacional e normativa, conforme 

figura abaixo. 

 

 
Figura 4 – Modelo de valores para Gouveia et al.  
Fonte: Gouveia et al., 2008. 

Os três tipos de orientação são representados por duas subfunções cada: social, central 

e pessoal e as três subfunções representam cada um dos motivadores: materialista e 

humanitário. As subfunções dos valores podem ser representadas pelos três tipos de 

orientação e pelos dois tipos de motivadores, resultando em seis quadrantes: 1) 

social-materialista; 2) central-materialista; 3) pessoal-materialista; 4) social-humanitário; 5) 

central-humanitário e 6) pessoal-humanitário (GOUVEIA et al., 2008). 
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Em sua teoria, os autores consideram somente os valores terminais relacionados com a 

natureza benevolente do ser humano, aspecto de destaque em seus estudos.   

Mediante as concepções de valores expostas, na área organizacional, os valores 

pessoais têm recebido crescente atenção. Uma pesquisa realizada em artigos que continham 

no título a expressão “valores pessoais”, em bases de dados expressivas como Proquest, das 

décadas de 1960 a 2000, Teixeira e Monteiro (2008) constataram, durante este período, um 

crescimento científico nos estudos dedicados aos valores pessoais no âmbito de negócios, e 

com crescente empenho da teoria de Schwartz em contraposição ao emprego decrescente da 

abordagem de Rokeach. 

Por sua vez, em relação à teoria proposta por Gouveia et al., apesar de já ter sido 

validada em alguns países como Alemanha, Filipinas, Hong Kong e Inglaterra, não foram 

encontrados estudos que demonstrassem sua utilização no ambiente organizacional 

(GOUVEIA et al., 2010).  

Tendo em vista o exposto, optou-se nesta pesquisa pelo emprego dos valores pessoais 

de acordo com a teoria proposta por Schwartz (2006) para estudar a influência dos valores 

pessoais sob os estilos de gerenciamento de conflitos.  

 

2.2.4 Estudos sobre Valores Pessoais e Estilos de Gerenciamento de Conflitos 

 

Como citado anteriormente, alguns estudos foram realizados para investigar a relação 

entre valores pessoais e estilos de gerenciamento de conflitos. Dentre eles, destacam-se 

Morris et al. (1998), que estudaram a relação entre valores pessoais e estilos de conflitos, 

comparando amostras de estudantes do curso de MBA dos Estados Unidos, China, Filipinas e 

Índia. Estes autores adaptaram o inventário de Thomas e Kilmann (1974) e geraram um 

questionário com 53 questões relacionadas aos estilos de conflito. Além dessas questões, os 

participantes responderam 57 questões baseadas nas orientações de valores de Schwartz 

(1994). Neste estudo porém foram trabalhadas hipóteses relacionadas apenas ao estilo Evasão 

e Competição e os valores relativos aos polos de Abertura à Mudança, Conservação e 

Autopromoção.  

Outra contribuição foi a de Bilsky e Rahim (1999), que sugeriram algumas relações 

entre os estilos de gerenciamento de conflitos e valores pessoais. Encontraram forte relação 

entre o estilo Dominação e Autopromoção, enquanto que o estilo Acomodação e o valor 

Autotranscendência compartilhavam somente algumas características em comum, uma vez 

que o estilo Acomodação está também voltado para os valores pertencentes ao polo 
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conservação. Também, pela relação ortogonal, Bilsky e Rahim (1999) propõem o estilo 

Integração entre Abertura à mudança e Autotranscendência e o Estilo Evasão entre 

Autopromoção e Conservação.  

A Figura 5 demonstra a relação entre estilos de conflitos e valores pessoais proposta 

no estudo de Bilsky e Rahim, 1999.  

 

 
Figura 5 � Relação de hipótese entre os tipos básicos de valores e os estilos de gerenciamento de conflitos em 

duas dimensões espaciais 
Fonte: Bilsky; Rahim (1999). 

Em 2000, Bilsky e Wülker realizaram um estudo com 205 estudantes alemães 

envolvendo valores pessoais, medidos pela SVS (Schwartz Value Survey), e estilos de 

gerenciamento de conflito, medido pelo ROCI-II, conforme Tabela 1. Os resultados dos 

estilos de gerenciamento de conflito foram correlacionados com os valores pertencentes a 

cada polo das quatro dimensões (Autopromoção, Abertura à mudança, Autotranscendência e 

Conservação) e, pelo menos, em cada um dos polos de valores houve uma correlação 

significativa com um estilo de gerenciamento de conflitos, conforme demonstra a tabela 1: 

 



48 

 

 

Tabela 1 – Correlações dos resultados do estudo de Bilsky e Wülker 

SVS Estilos de Conflitos 

Escala de pontuação Integração Acomodação Evasão Dominação 

Poder -.149*   .412*** 

Realização    .315*** 

Hedonismo  .159*   

Estimulação  .161* -.109  

Autodeterminação .110  -.216**  

Universalismo .269*** .215**  -.208** 

Benevolência .201* .156*   

Tradição  .233**   

Conformidade  .193**   

Seguridade    .117 

Fonte: Bilsky; Wülker (2000). 
*p<.05;**    p<0.1;***   p<.001; correlações <.10 são omitidas.  

Outro estudo encontrado foi o realizado por Bond et al. (2004). Esse estudo envolveu 

axiomas sociais, valores pessoais, interesses vocacionais, estilos de gerenciamento de 

conflitos e estilos de gerenciamento de Coping. A pesquisa foi realizada com 180 estudantes 

de graduação da universidade de Hong Kong e utilizou a escala de conflitos elaborada por 

Morris et al. (1998) com 53 questões. No que se refere à relação entre estilos de 

gerenciamento de conflitos e valores pessoais foi encontrada correlação significativa entre o 

estilo Acomodação e o valor Conservação e entre o estilo Competição e o valor 

Autopromoção.  

 Por fim, os autores Daly, Soutar e Rasni (2009) pesquisaram na Austrália e na 

Alemanha, com aproximadamente 400 adultos não estudantes, a relação entre valores pessoais 

e estilos de gerenciamento de conflitos. Os autores utilizaram para conflitos o instrumento 

CHBWS e para valores o SVBWS elaborado por Lee et al. (2008), que se baseia na teoria de 

Schwartz. O resultado desse estudo apresentou consistência nas correlações encontradas entre 

os valores pessoais e os estilos de gerenciamento de conflitos com as amostras oriundas dos 

dois países, como mostra a Tabela 2: 
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Tabela 2 - Correlações entre CHBWS e os valores de Schwartz na Austrália e Alemanha 

Fatores Evasão Acomodação Integração Dominação 
Austrália Alemanha Austrália Alemanha Austrália Alemanha Austrália Alemanha 

Abertura à Mudança - 0.09    0.02 0.16* - 0.04 0.04 0.05 - 0.06 - 0.04 
Autopromoção - 0.02 - 0.12 - 0.07 - 0.02 - 0.19** - 0.21** 0.22** 0.31** 
Conservação   0.06   0.16* 0.03 - 0.01 - 0.04 - 0.09 - 0.05 - 0.14* 
Autotranscendência   0.03 - 0.04 - 0.08 - 0.04 0.19** 0.24** - 0.13 - 0.13 

Fonte: Daly, Soutar e Rasni (2009). 

Notas: Os relacionamentos entre as hipóteses estão em itálico; one-tailed significância; *p<0.05; **P<0.01.      

Pelos dados demonstrados nesse estudo, Abertura à Mudança está positivamente 

correlacionada ao estilo Acomodação na Austrália, enquanto que com os outros estilos não há 

correlações significativas. A Autopromoção apresentou correlação significativa negativa com 

o estilo Integração tanto na Austrália quanto na Alemanha, mas positiva no estilo Dominação 

nesses dois países. Já o polo Conservação apresentou correlação significativa no estilo de 

conflitos Evasão e Dominação, ambos resultados apresentados na amostra alemã. Por último, 

a Autotranscedência apresentou correlação positiva com o estilo Integração nos dois países.  

Nesta pesquisa propuseram-se hipóteses relacionando valores pessoais e estilos de 

gerenciamento de conflitos com base na proposta de Bilsky e Rahim (1999). Nessa proposta 

foram utilizados os instrumentos ROCI-II de Rahim, e PVQ-21 de Schwartz (2006b). Os 

demais estudos sobre estilos de gerenciamento de conflitos e valores pessoais não utilizaram 

esses instrumentos, mas adaptações, não se podendo afirmar  que retratem fidedignamente as 

teorias de que os embasam. 



50 

 

 
3 PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESES 

  

Como demonstrado anteriormente, uma vez que os valores pessoais afetam as 

percepções das pessoas e comportamentos, este trabalho dedicou-se a investigar o seguinte 

problema de pesquisa: 

Qual a relação entre valores pessoais e estilos de gerenciamento de conflitos?  

A partir desse problema, este estudo teve como objetivo geral:  

Identificar a relação entre valores pessoais e estilos de gerenciamento de conflitos.  

E como objetivos específicos: 

• Identificar os estilos de gerenciamento de conflitos dos profissionais; 

• Identificar os valores pessoais dos profissionais; 

• Relacionar os estilos de gerenciamento de conflitos com os valores pessoais dos 

profissionais. 

Mediante o problema de pesquisa proposto e os objetivos expostos, testou-se a 

seguinte hipótese principal: 

H1p: Os valores pessoais são preditores dos estilos de gerenciamento do conflito.  

Tomando por base as hipóteses geradas por Bilsky e Rahim (1999) para as relações 

entre valores pessoais e estilos de gerenciamento de conflitos (Figura 5), por eles 

aconselhadas como ponto de partida para futuros estudos e visando responder ao problema de 

pesquisa proposto e consubstanciar a principal hipótese de pesquisa, foram testadas as 

seguintes hipóteses secundárias: 

H1s: O estilo de gerenciamento de conflito Dominação está positivamente 

correlacionado com os valores de Autopromoção e Abertura à Mudanças e é por estes  

predito;  

H2s: O estilo de gerenciamento de conflito Dominação está negativamente 

correlacionado com os valores de Conservação e Autotranscendência e é por estes predito. 

H3s: O estilo de gerenciamento de conflito Evasão está positivamente correlacionado 

com os valores de Autopromoção e Conservação e é por estes predito. 
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H4s: O estilo de gerenciamento de conflito Evasão está negativamente correlacionado 

com os valores de Abertura à Mudanças e Autotranscendência e é por estes predito. 

H5s: O estilo de gerenciamento de conflito Acomodação está positivamente 

correlacionado com os valores de Conservação e Autotranscendência e é por estes predito. 

H6s: O estilo de gerenciamento de conflito Acomodação está negativamente 

correlacionado com os valores de Autopromoção e Abertura à Mudanças e é por estes predito. 

H7s: O estilo de gerenciamento de conflito Integração está positivamente 

correlacionado com os valores de Autotranscendência e Abertura à Mudanças e é por estes 

predito. 

H8s: O estilo de gerenciamento de conflito Integração está negativamente 

correlacionado com os valores de Autopromoção e Conservação e é por estes predito. 

Pretendeu-se com este estudo trazer contribuições para o entendimento da relação 

entre valores pessoais e estilos de gerenciamento de conflitos. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Natureza da Pesquisa 

 

Esta pesquisa caracterizou-se como descritiva, empregando os procedimentos 

quantitativos. Os procedimentos quantitativos foram escolhidos por serem comumente 

utilizados para estudar valores e estilos de gerenciamento de conflitos, como nos estudos de 

valores pessoais realizados por Shalom Schwartz e colaboradores, assim como Rahim e 

colaboradores, estudos nos quais esta pesquisa se apoiou.  

 

4.2 População e Amostra 

 

A população desta pesquisa é composta por empregados das diretorias de Recursos 

Humanos, Vendas e Marketing e Engenharia de uma empresa multinacional do setor 

automobilístico situada no estado de São Paulo. 

Tomando por base os resultados da amostra, a generalização dos resultados para o 

universo da pesquisa não foi possível, pois a amostra não foi aleatória, uma vez que este tipo 

de amostra permite igual probabilidade para todas as unidades que fossem escolhidas 

(SANTO, 1992). Também não foi representativa, pois para que este tipo de amostra ocorra, é 

preciso que seja suficientemente grande para fazer generalizações e inferências estatísticas 

sobre a população (HAIR et al., 2003). 

Este estudo utilizou a amostra acidental que se caracteriza pelo emprego dos 

elementos que aparecem gradativamente até completar o número necessário para realização 

da análise dos dados (BUSSAB, 2010). No caso desta pesquisa, realizada em um ambiente 

organizacional, optou-se pela amostra não aleatória e não representativa, devido ao fato de ter 

sido necessário preservar a identidade dos empregados para transmitir-lhes segurança de que 

as suas respostas não seriam identificadas, garantindo o sigilo total. A pedido da empresa, 

com a intenção de reforçar o sigilo do perfil dos respondentes, nos questionários não foram 

especificados a qual das três diretorias eles pertenciam, o cargo ocupado na companhia e o 

tempo de empresa. 

Para aplicar a pesquisa, foram necessárias duas autorizações da empresa: a primeira 

foi concedida por um gerente de uma das áreas de Recursos Humanos, considerado o contato 

principal da pesquisadora. Para conseguir a segunda permissão, um e-mail foi enviado aos 
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executivos das três diretorias, solicitando a permissão da participação de seus empregados. 

Dada a aprovação, o link da pesquisa foi enviado para o e-mail da empresa dos profissionais 

pertencentes à população. Com a intenção de respeitar os aspectos éticos da pesquisa, 

anteriormente ao questionário propriamente dito, foi apresentado um termo no qual o objetivo 

da pesquisa foi explicado e o anonimato do respondente foi assegurado. Também conteve um 

trecho que esclareceu que o respondente poderia encerrar sua pesquisa a qualquer momento, 

caso não concordasse em continuar respondendo.   

O questionário foi enviado para 1.600 empregados com o retorno de 367 respostas, 

que representa 22,93% do total de questionários distribuídos. O envio do questionário foi 

eletrônico e utilizou-se o site de pesquisa Surveydox. 

 

Características da Amostra 

 

Ao final da preparação dos dados, a amostra ficou composta por 362 respondentes. 

Com base nas variáveis demográficas, as características observadas dos respondentes foram: 

a) Gênero: Não houve um equilíbrio entre as respostas oriundas de homens e mulheres. 

Todavia, esse resultado era esperado, uma vez que a empresa é predominantemente 

composta por empregados do gênero masculino. 

 

Tabela 3 - Gênero 
Gênero N % 

Feminino 67 18,5% 
Masculino 295 81,5% 
Fonte: Elaborada pela própria autora. 

b) Idade: Com relação à idade dos respondentes, a maior concentração foi da faixa etária dos 

26 a 35 anos, representando 36,7% da amostra, seguidos pela faixa etária de 36 a 45 anos, 

equivalente a 32,3% da amostra. Esses resultados podem indicar maturidade maior da 

amostra. Não foram encontradas respostas de pessoas com idade abaixo dos 18 anos e 

acima dos 65 anos.  
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Tabela 4 - Idade 

Idade N % 
Até 18 anos 0 0,0% 
De 19 a 25 anos 27 7,5% 
De 26 a 35 anos 133 36,7% 
De 36 a 45 anos 117 32,3% 
De 46 a 55 anos 68 18,8% 
De 56 a 65 anos 17 4,7% 
Acima de 65 anos 0 0,0% 
Fonte: Elaborada pela própria autora. 

c) Estado civil: Predominou o perfil de pessoas casadas ou união estável, equivalente a 

71,8% dos respondentes. Isso pode estar relacionado à idade predominante da amostra, 

denotando sua maturidade.  

 

Tabela 5 – Estado civil 
Estado Civil N % 

Solteiro(a) 82 22,7% 
Casado(a) ou união estável 260 71,8% 
Divorciado(a) 19 5,2% 
Viúvo(a) 1 0,3% 
Outros 0 0% 
Fonte: Elaborada pela própria autora. 

d) Escolaridade: Apresentou equilíbrio entre respondentes com ensino superior completo 

(40,3%) e pós-graduação completa (39,5%). Apesar da pesquisa não ter evidenciado a 

categoria dentro da empresa da qual os respondentes fazem parte, como as áreas que 

participaram são consideradas administrativas, pelo menos o ensino superior completo é 

exigido da maioria das funções.  

 

Tabela 6 - Escolaridade 
Escolaridade N  % 

Ensino fundamental 0 0,0% 
Ensino médio incompleto 0 0,0% 
Ensino médio completo 13 3,6% 
Ensino superior incompleto 15 4,1% 
Ensino superior completo 146 40,3% 
Pós-graduação incompleta 45 12,4% 
Pós-graduação completa 143 40% 
Fonte: Elaborada pela própria autora. 
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e) Tempo de experiência profissional: O maior número de respondentes acima de 20 anos foi 

o resultado que mais sobressaiu, com o equivalente a 39,2% da amostra. Essa informação 

é mais um dado que indica a maturidade dos participantes.  

 

Tabela 7 – Tempo de experiência profissional 
Tempo de Experiência N % 

Até 5 anos 20 5,5% 
De 6 a 10 anos 48 13,3% 
De 11 a 15 anos 82 22,7% 
De 16 a 20 anos 70 19,3% 
Acima de 20 anos 142 39,2% 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

4.3 Instrumentos para Coleta de Dados 
 

Neste trabalho empregou-se um questionário fechado contendo três blocos: um bloco 

com o inventário de gerenciamento de conflitos (ROCI-II); o segundo bloco com a escala de 

valores pessoais (PVQ-21) e o terceiro com as variáveis demográficas (sexo, idade, estado 

civil, escolaridade) e funcionais (tempo de experiência profissional). 

Foram considerados para a seleção desses instrumentos a validação e os índices de 

confiabilidade demonstrados pelos autores de origem dos respectivos instrumentos, como 

também a validação no Brasil. Dessa forma, a validação do inventário ROCI-II foi realizada 

por Araújo, Guimarães e Rocha (2005) e a validação do PVQ-21 foi realizada por Lombardi 

et al., (2010) e Campos e Porto (2010). 

A escala utilizada para medir os estilos de conflitos neste trabalho foi a de Rahim 

(1983), denominada Rahim Organizational Conflict Inventory – II (ROCI-II). Este 

instrumento utiliza a escala Likert e os estilos são medidos através de 28 itens, distribuídos 

entre os cinco estilos de administração de conflitos: Dominação, Integração, Negociação, 

Evasão e Acomodação. Assim, resultados mais altos em um determinado tipo de conflito, 

significam sua maior utilização (RAHIM, 2002a). 

No Brasil, a escala ROCI-II foi validada por Araújo, Guimarães e Rocha (2005) em 

uma amostra de 280 pessoas, integrantes de uma organização pública e privada, tendo obtido 

índices de Alpha de Cronbach superiores aos obtidos por Rahim (2001), confirmando a 

confiabilidade do instrumento. Dessa forma, em uma análise comparativa entre os resultados 

atingidos nesta pesquisa com 280 sujeitos e os resultados obtidos por Rahim (2001) em uma 

amostra de 1.219 sujeitos, é possível verificar os resultados do Alpha de Cronbach:  
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Tabela 8 - Comparação do Alpha de Cronbach entre dois estudos  
Autores Integração Acomodação Dominação Evasão Negociação 

Estudo 1* 0,77 0,72 0,72 0,75 0,72 
Estudo 2** 0,869 0,793 0,865 0,834 N/A 

Fonte: *Rahim (2001). **Araújo; Guimarães; Rocha (2005). 

O resultado de Alpha de Cronbach do estilo de negociação não foi apresentado na 

pesquisa do Brasil, pois se constatou estatisticamente que brasileiros e americanos entendem 

negociação de maneira distinta. Além dessa comprovação estatística, a não comprovação dos 

itens relacionados à negociação pode ter se dado devido à tradução (ARAÚJO; 

GUIMARÃES; ROCHA, 2005).  

Por esse motivo, para esta pesquisa, o questionário ROCI-II em português foi avaliado 

sistematicamente em quatro fases: primeiramente, cinco tradutores de regiões diferentes – São 

Paulo, capital, interior de São Paulo e região sul do Brasil receberam o questionário original 

para traduzi-lo. Na segunda fase, dois juízes – orientadora e orientanda – analisaram as 

traduções, comparando-as ao questionário traduzido em português por Araújo, Guimarães e 

Rocha (2005), escolheram as palavras ou frases melhor traduzidas e realizaram alguns ajustes 

na redação dos itens traduzidos. Posteriormente, realizou-se um teste piloto com dez 

respondentes, a fim de assinalarem o entendimento semântico das questões. Finalmente, os 

juízes analisaram as considerações feitas pelos respondentes e incluíram as mais reincidentes 

e pertinentes ao conteúdo das questões.  

Com relação ao PVQ-21, trata-se de uma versão reduzida com 21 itens do questionário 

mais conhecido no Brasil, o Portrait Values Questionnaire, formado por 40 itens. Com uma 

investigação de natureza descritivo-exploratória e tratamento estatístico de dados 

multivariado, Lombardi et al. (2010) ofereceram a validação do PVQ-21 no Brasil, mediante 

uma amostra de estudantes universitários da capital de São Paulo, enquanto Campos e Porto 

(2010) utilizaram uma amostra com trabalhadores brasileiros de empresas privadas. 

De acordo com os dados encontrados, a escala PVQ-21 é condizente ao modelo 

original da teoria de valores básicos de Schwartz (1992), pois as dimensões: a) 

Autotranscendência versus Autopromoção; b) Conservação versus Abertura à Mudança, estão 

distribuídas corretamente no espaço (LOMBARDI et al., 2010) e a estrutura do instrumento 

original foi preservada (CAMPOS; PORTO, 2010). 

Nos estudos a estrutura teórica dos valores básicos foi validada mediante a escala 

PVQ-21. Os índices de confiabilidade de Alpha de Cronbach mostraram que Benevolência 

(0,614) e Realização (0,646) tiveram resultados mais elevados e Tradição, Poder e 
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Universalismo tiveram resultados mais baixos, com índices em torno de 0,300, e os demais 

com variações entre 0,450 e 0,560. Contudo, os índices de confiabilidade das dimensões 

variam em torno de 0,600 (LOMBARDI et al., 2010).  

Os autores indicam que, além da validação da PVQ-21, este questionário traz as 

vantagens de redução do tempo de resposta pelos participantes e do tratamento de dados. 

Para esta pesquisa realizou-se uma única adaptação neste questionário, relativa à 

ordem da escala das respostas. No questionário original, o ponto “1” da Escala significava a 

maior valorização do item e o ponto “6” a menor valorização. Na versão utilizada o ponto “1” 

passou a significar a menor valorização do item e o ponto “6” a maior. Essa adaptação foi 

realizada para manter a mesma lógica da escala de respostas do questionário ROCI-II 

traduzido em português por Araújo, Guimarães e Rocha (2005). 

 

4.4 Técnica de Análise 

 

Inicialmente foram realizados procedimentos para seleção dos casos a serem 

considerados no tratamento de dados mediante análise dos valores extremos e repetições. Os 

valores faltantes não foram considerados na análise dos dados por não existirem na amostra, 

uma vez que o preenchimento das questões foi obrigatório para finalizar a pesquisa.    

Por valores extremos entende-se que são respostas que saíram completamente da 

tendência do padrão esperado e que, por esse motivo, precisavam ser eliminadas. A existência 

de valores extremos foi analisada com base nos critérios sugeridos por Hair Jr. et al. (1998), 

que recomenda que quando o “Z” score estiver fora do intervalo -3 e 3 o valor precisa ser 

excluído. 

Por repetição de valores compreende-se a variação somente entre um ou dois números 

da escala de respostas dentre todas as afirmativas, o que prejudica a discriminação entre os 

valores por parte do respondente e, consequentemente, não reflete a sua real prioridade (ESS, 

2009). Pela orientação do ESS (EduNet – European Social Survey Education Net) os 

questionários com mais de 16 repetições dentro da mesma categoria da escala de respostas 

devem ser excluídos. Este critério foi adotado para o questionário de valores PVQ-21 aplicado 

na pesquisa, e também adotado para o questionário de estilo de gerenciamento de conflitos, 

porém adaptado para o número total de questões, ou seja, desconsiderou-se os questionários 

que tiveram mais de 21 respostas dentro da mesma categoria.  

Foram aplicadas técnicas de estatística descritiva, inferencial e de análise multivariada.  
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A primeira técnica empregada consistiu na análise fatorial exploratória, visando 

analisar a validade da escala de Rahim, uma vez que ela já havia sido submetida a processo de 

dedução.  

Hair et al. (2006) aconselha que os dados sejam submetidos a dois tipos de análise 

fatorial exploratória, visando validar a estrutura fatorial: a que aplica a rotação ortogonal e a 

que aplica rotação oblíqua.  

Neste trabalho considerou-se que os fatores relativos a conflitos estão correlacionados 

entre si, todavia, a defesa de Hair et al. (2006) foi adotada. Os dados foram submetidos à 

rotação ortogonal Varimax e fatores extraídos mediante análise dos componentes principais, 

como também à rotação oblíqua Promax e extração por PAF (Principal Axis Factoring).  

Para verificar a fatoriabilidade dos dados foi calculado o KMO (Measure of Sampling 

Adequacy – MAS) que mostra o grau de explicação dos dados a partir dos fatores encontrados 

na análise fatorial (CORRAR et al., 2007) e o teste de esfericidade de Bartlett (Bartlett’s test 

of sphericity) que demonstra se a matriz de correlação é uma matriz identidade (correlação 

zero entre as variáveis); caso essa situação ocorra, tem-se a conclusão de que o modelo da 

análise fatorial não é adequado para o tratamento dos dados (CORRAR et al., 2007).  

A estatística descritiva consistiu em análise de médias e desvio-padrão relativas a 

valores e estilos de gerenciamento de conflitos preferenciais para a amostra e para os grupos 

de acordo com as variáveis demográficas e funcional.  

Na sequência foram realizados os testes t para amostras independentes e ANOVA com 

o objetivo de comparar as diferenças quanto à preferência1 por valores e estilos de conflitos 

dos grupos de acordo com as variáveis demográficas e funcional. 

Para testar as hipóteses, utilizaram-se as técnicas de correlação bivariada e regressão 

múltipla.  

Anteriormente à regressão, foi calculada a correlação bivariada entre os tipos de 

valores e os estilos de gerenciamento de conflitos, uma vez que, assim como a regressão, a 

correlação é uma técnica associativa que contribui para determinar se existe relação coerente e 

sistemática entre as variáveis (HAIR JR. et al. 2006). Para a correlação bivariada utilizou-se o 

coeficiente de Spearman. 

                                                             
1Preferência: Entende-se que quando a valorização de um valor em relação ao outro é do maior emprego de um 
estilo em relação ao outro, implica em preferência. O uso do termo neste texto foi uma escolha pelo estilo de 
relação.  
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Os valores dos coeficientes de correlação bivariados estatisticamente significativos 

considerados foram baseados nos seguintes valores: 

 

0,91 - 1,00  força de associação muito forte 
0,71 - 0,90 força de associação alta 
0,41 - 0,70  força de associação moderada 
0,21 - 0,40  força de associação pequena, mas definida 
0,01 - 0,20  força de associação leve, quase imperceptível 

Quadro 2 - Análise da variação do coeficiente de correlação 
Fonte: Quadro elaborado pela própria autora, adaptado de  
 Hair Jr. et al. (2006). 

A regressão múltipla foi empregada para testar as hipóteses contempladas neste 

trabalho. Uma vez que a regressão múltipla caracteriza-se como um procedimento estatístico e 

que pode ser usada para analisar a relação entre uma única variável dependente (critério) e 

várias variáveis independentes (preditoras) (HAIR JR. et al., 2006), ela foi considerada 

adequada a este estudo, pois permite inserir como variável dependente cada um dos estilos de 

gerenciamento de conflitos e, como variáveis independentes, os valores pessoais. 

Nesse sentido, cada variável independente é ponderada pelo procedimento da análise 

de regressão para garantir máxima previsão a partir do conjunto de variáveis independentes. 

Para tal procedimento são atribuídos coeficientes que denotam a contribuição relativa das 

variáveis independentes para a previsão e interpretação de suas influências sobre a variável 

dependente (HAIR JR. et al., 2006).  

Na regressão múltipla alguns cuidados são necessários, dentre eles os índices 

aceitáveis de multicolinearidade VIF e Tolerance.  

As regras utilizadas para analisar os índices da multicolinearidade VIF e Tolerance 

foram baseadas conforme os dados, respectivamente, apresentados abaixo: 

 

 

 

Quadro 3 - Valores utilizados para análise VIF2  
Fonte: Quadro elaborado pela própria autora, adaptado de Corrar et al. (2007). 

                                                             
2VIF: Variance Inflation Factor. 

Até 1 Sem multicolinearidade 
De 1 até 10 Com multicolinearidade aceitável 

Acima de 10 Com multicolinearidade problemática 
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Até 1 Sem multicolinearidade 
De 1 até 0,10 Com multicolinearidade aceitável 
Abaixo de 0,10 Com multicolinearidade problemática 

Quadro 4 - Valores utilizados para análise do índice de Tolerance 
Fonte: Quadro elaborado pela própria autora, adaptado de Corrar et al. (2007). 

Outro índice que precisa ser considerado é o teste de DURBIN-WATSON, utilizado 

para avaliar a independência dos erros. A leitura realizada baseou-se nos resultados próximos 

a 2, pois são os que atendem ao pressuposto (CORRAR et al., 2007). 

O software utilizado para calcular os dados estatísticos foi o SPSS (Statistical Package 

of Social Science), com a utilização do método de busca sequencial na regressão múltipla do 

Stepwise, método passo a passo, cujo objetivo é “examinar a contribuição adicional de cada 

variável independente ao modelo, pois cada variável é considerada para inclusão antes do 

desenvolvimento da equação” (CORRAR et al., 2007, p. 159).  
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5 RESULTADOS 

 

Este capítulo consiste de quatro itens que abordam preparação dos dados, análise 

fatorial da escala dos estilos de gerenciamento de conflitos, análise descritiva e inferencial e 

teste de hipóteses. 

 

5.1 Preparação dos Dados 

 

De acordo com os critérios recomendados por Hair Jr. et al. (1998), nenhum dado da 

amostra precisou ser excluído por apresentar valores extremos. 

Pela análise de repetições segundo os critérios estabelecidos por Ess (2009) cinco 

questionários foram excluídos dentro do número total de respostas. Dois deles ultrapassaram 

o número permitido de respostas repetidas tanto no questionário de valores pessoais quanto do 

estilo de gerenciamento de conflitos e três ultrapassaram o valor considerado para o 

questionário relacionado ao estilo de gerenciamento de conflitos. Dos 367 questionários da 

amostra inicial, resultou uma amostra de 362 casos. 

 

5. 2 Análise Fatorial da Escala de Estilo de Gerenciamento de Conflitos 

 

Na análise fatorial identificou-se um KMO (Measure of Sampling Adequacy) de 0,81, 

resultado aceitável que indica que os fatores encontrados na análise conseguem descrever as 

variações dos dados originais. Segundo Hair Jr. et al. (2006), se essa medida for 0,80 ou 

acima, sua interpretação é tida como admirável. No teste de Bartlett o resultado também foi 

aceitável, por ter apresentado nível de significância 0,00, ou seja, <0,05. 

Embora tenha sido pressuposto que os fatores integrantes da escala possuíam 

correlação entre si, optou-se por realizar a análise fatorial mediante dois métodos de rotação 

fatorial: oblíquo e ortogonal, conforme sugere Hair Jr. et al. (2006). A rotação ortogonal 

aplicada foi Varimax e para a rotação oblíqua, a Promax.  

A extração dos fatores quando da realização da fatorial por meio da rotação Varimax 

foi feita pelos componentes principais (PC) e, quando aplicada a rotação Promax, a extração 

se deu por meio dos principais eixos fatoriais (PAF). 

Tendo em vista que a escala original de Rahim (2001) apresentou cinco fatores, a 

análise fatorial foi realizada com o mesmo número.  
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A análise fatorial por meio da rotação Varimax e da extração dos componentes 

principais apresentou cinco fatores de acordo com a matriz dos componentes rodados 

(Rotated Component Matrix), todos com autovalor superior a 1 e explicando 50,42% da 

variância (Tabela FF). Os cinco fatores coincidiram com os fatores encontrados por Rahim 

(2001), excetuando-se o item 21D, relativo ao estilo de gerenciamento Dominação, que surgiu 

nessa análise fatorial como o item de menor carga fatorial, associado ao fator Integração. 

Na sequência realizou-se a rotação Oblíqua, encontrando-se também cinco fatores 

explicando 39,95% da variância, todos coincidindo com os fatores propostos por Rahim 

(2001), excetuando-se os itens 15N e 21D, que ficaram alocados fora de seus fatores na matriz 

padrão (pattern matrix) e, pela matriz de estrutura (Structure Matrix), somente o item 21D. 

Visando analisar a correlação entre os fatores, realizou-se a correlação bivariada entre 

eles, tendo-se identificado que as correlações do fator 1 com 3 (-0,185), do fator 2 com 3 

(-0,144), do fator 3 com 4 (0,092) e do fator 2 com 5 (0,172) apresentaram força de 

associação leve, quase imperceptível às demais correlações.  

A matriz atesta que há correlações entre fatores, porém não são correlações 

acentuadas, conforme mostra a Tabela 9: 

 

Tabela 9 - Matriz de correlação dos fatores 
Fator 1 2 3 4 5 

1 1,000 0,210 -0,185 0,298 0,260 
2 0,210 1,000 -0,144 0,379 0,172 
3 -0,185 -0,144 1,000 0,092 0,247 
4 0,298 0,379 0,092 1,000 0,262 
5 0,260 0,172 0,247 0,262 1,000 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Por não terem apresentado os fatores com correlação acentuada entre si é que, 

possivelmente, se encontraram valores próximos como resultado dos dois tipos de rotação.  



63 

 

 
Optou-se por apresentar os resultados da Rotação Varimax, para mostrar os fatores 

encontrados, também porque essa foi a rotação utilizada por Rahim (2001 apud ARAÚJO, 

2004), possibilitando uma comparação melhor entre os resultados obtidos (Tabela 10). 

Tabela 10 - Fatores e cargas fatoriais 
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Embora o item 21 não tenha se situado junto aos outros itens do mesmo fator, decidiu-

se permanecer com os todos os itens em cada um dos seus fatores, pois pela análise do Alfa de 

Cronbach obteve-se o melhor resultado com esse procedimento. Com a permanência do item 

no fator referente à Dominação, houve a melhora do índice, de 0,656 para 0,713. Entretanto, o 

índice no estilo Integração piorou com a inclusão do item 21, passando de 0,827 para 0,793.  

Apesar do item 15N não ter aparecido deslocado nos resultados da rotação Varimax, 

também foi analisado o comportamento da confiabilidade dos fatores, com a sua inclusão no 

Fator Integração, que apareceu alocado na matriz padrão resultante da rotação Oblíqua 

Promax. 

A manutenção do item 15N no fator Integração levou a um decréscimo no índice de 

Cronbach de 0,827 para 0,801. No entanto, a sua inclusão no estilo Negociação, estilo ao qual 

pertence, segundo Rahim (2001), eleva-o de 0,457 para 0,553. 

Assim sendo, optou-se pela manutenção do item 21D no estilo Dominação e do item 

15N no estilo Negociação. 

A Tabela 11 demonstra os resultados do índice de confiabilidade Alpha de Cronbach 

para os fatores, mantendo a alocação dos itens 21D e 15N nos fatores originais. 

 

Tabela 11 - Alfa de Cronbach dos estilos de gerenciamento de conflitos 
Integração Acomodação Dominação Evasão Negociação 

0,827 0,712 0,713 0,802 0,553 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

5.3 Análise Descritiva e Inferencial  

 

5.3.1 Análise Descritiva da Amostra 

 

O valor da média e do desvio-padrão de cada polo de valores e do estilo de 

gerenciamento foi calculado, ressaltando-se que os valores da média são positivos e negativos 

devido ao fato de as respostas terem sido centralizadas pela média, subtraída de cada sujeito.  

a) Estilos de gerenciamento de conflitos 
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               Tabela 12 - Estatística descritiva de estilos de gerenciamento de conflitos 

Estilo Ranking Média 
Desvio-
padrão 

Integração 1º 0,69 0,41 
Negociação 2º 0,16 0,47 
Evasão 3º -0,04 0,53 
Acomodação 4º -0,20 0,35 
Dominação 5º -0,75 0,67 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Para os estilos de gerenciamento de conflitos o valor da média mais predominante 

ficou para Integração (0,70), Negociação (0,16) e Evasão (-0,04), seguidos por Acomodação 

(-0,21) e Dominação (-0,75), conforme Tabela 12.  

Os melhores resultados de desvio-padrão dos estilos de gerenciamento de conflitos 

foram para Acomodação (0,35), Integração (0,41), Negociação (0,47), Evasão (0,54) e 

Dominação (0,68) (Tabela 12).  

 

b) Valores pessoais 

 

Tabela 13 - Estatística descritiva dos valores pessoais 

Polo Ranking Média 
Desvio-
padrão 

Autotranscendência 1º 0,62 0,48 
Conservação 2º -0,059 0,64 
Abertura à Mudança 3º -0,11 0,56 
Autopromoção 4º -0,49 0,71 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Ao analisar a média de cada polo de valores evidenciou-se que os valores mais 

predominantes foram para Autotranscendência (0,62) e Conservação (0,06), seguidos por 

Abertura à Mudança (-0,12) e Autopromoção (-0,50), conforme Tabela 14. 

Com relação aos desvios padrões, os resultados mais baixos foram para 

Autotranscendência (0,49) e Abertura à Mudança (0,56), seguidos por Conservação (0,64) e 

Autopromoção (0,72), de acordo com a Tabela 13. 

 

5.3.2 Análise Descritiva e Inferencial (variáveis demográficas e funcional) 

 

Foi realizada uma comparação das variáveis de controle com os estilos de 

gerenciamento de conflitos e com os polos dos valores. O objetivo foi verificar se essas 

variáveis influenciam nas variáveis dependentes e independentes da pesquisa.  
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Gênero 

  

Estilo de gerenciamento de conflitos 

 

Com relação aos estilos de gerenciamento de conflitos, somente o Estilo Evasão 

apresentou diferença, com o resultado (0,04) abaixo do nível de significância de 0,05. Esse 

resultado demonstrou que há diferença do estilo de gerenciamento de conflitos Evasão, 

denotando que as mulheres valorizam mais esse estilo do que os homens (Tabela 14).  

 

Tabela 14 - Comparação Gênero: Estilos de gerenciamento de conflitos 
Estilo Gênero N Média Desvio-padrão Test t (sig.) 

Integração 
Mulheres 67 0,6796 0,40563 

0,682 
Homens 295 0,7027 0,41692 

      

Acomodação 
Mulheres 67 -0,2560 0,39462 

0,226 
Homens 295 -0,1985 0,33963 

      

Evasão 
Mulheres 67 0,0766 0,52853 

0,043 
Homens 295 -0,0706 0,53629 

      

Dominação 
Mulheres 67 -0,7907 0,71806 

0,624 
Homens 295 -0,7456 0,67133 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Valores pessoais 

 

Quanto aos polos de valores, não foram encontradas diferenças entre homens e 

mulheres. Todos os resultados apresentaram nível de significância acima de 0,05 (Tabela 15).  

 

Tabela 15 - Comparação Gênero: Valores pessoais 
Polo Gênero N Média Desvio-padrão Test t (sig.) 

Autotranscendência 
Mulheres 67 0,5231 0,50102 

0,060 
Homens 295 0,6474 0,48281 

      

Conservação 
Mulheres 67 -0,0764 0,57038 

0,813 
Homens 295 -0,0557 0,66135 

      

Autopromoção 
Mulheres 67 -0,3898 0,68632 

0,182 
Homens 295 -0,5198 0,72536 

      

Abertura à Mudança 
Mulheres 67 -0,0839 0,60907 

0,587 
Homens 295 -0,1252 0,55083 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
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Idade 

 

Estilo de gerenciamento  

 

Os estilos de gerenciamento de conflitos não diferiram de acordo com a idade, 

conforme aponta o teste ANOVA, considerando o índice de significância de 0,05. 

 

Tabela 16 - Comparação Idade: Estilos de gerenciamento de conflitos  

Estilo N Média Desvio-padrão 
 ANOVA 

(Sig.)  

Integração 
19 a 35 anos 160 0,65826 0,39153 

0,247 36 a 45 anos 117 0,72192 0,44471 
46 a 65 anos 85 0,74160 0,41109 

      

Acomodação 
19 a 35 anos 160 -0,21384 0,36789 

0,541 36 a 45 anos 117 -0,22824 0,33466 
46 a 65 anos 85 -0,17395 0,33997 

      

Evasão 
19 a 35 anos 160 -0,07277 0,57698 

0,200 36 a 45 anos 117 0,02939 0,51581 
46 a 65 anos 85 -0,08824 0,48123 

      

Dominação 
19 a 35 anos 160 -0,67906 0,68311 

0,108 36 a 45 anos 117 -0,85317 0,70394 
46 a 65 anos 85 -0,75824 0,62599 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
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Valores pessoais 
 

Pelo teste da ANOVA, os polos Conservação e Autopromoção apresentaram nível de 

significância abaixo de 0,05, com os resultados 0,01 e 0,03, respectivamente.  

O teste de Scheffé indicou que o grupo dos mais idosos (de 46 a 65 anos) valorizou 

mais a Conservação do que os outros grupos com menos idade. Também no polo de 

Autopromoção o grupo dos mais jovens (de 19 a 35 anos) diferiu-se dos outros dois grupos, 

valorizando mais esse valor. 

 

Tabela 17 - Comparação Idade: Valores pessoais 

Polo Idade N Média Desvio-padrão ANOVA (Sig.) 

 
Autotranscendência 

19 a 35 anos 160 0,60573 0,43623 
0,714 36 a 45 anos 117 0,62434 0,55820 

 46 a 65 anos 85 0,65966 0,48035 
      
 
Conservação 

19 a 35 anos 160 -0,19688 0,67119 
0,001 36 a 45 anos 117 0,02177 0,61493 

 46 a 65 anos 85 0,08711 0,58730 
      
 
Autopromoção 

19 a 35 anos 160 -0,35417 0,74215 
0,003 36 a 45 anos 117 -0,58649 0,73219 

 46 a 65 anos 85 -0,63739 0,60805 
      
 
Abertura à Mudança 

19 a 35 anos 160 -0,05417 0,56626 
0,100 36 a 45 anos 117 -0,13492 0,59712 

 46 a 65 anos 85 -0,21289 0,48776 
      

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
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Estado Civil 
 

Estilo de gerenciamento de conflitos 

 

Como resultado do Teste t, o estado civil diferiu somente no estilo Dominação entre os 

estilos de gerenciamento de conflitos, com o nível de significância abaixo de 0,05. Pela média 

é possível perceber que o grupo dos ‘não casados’ utilizam mais este estilo. 

 

Tabela 18 - Comparação Estado Civil: Estilos de gerenciamento de conflitos 
Estilo Estado Civil Nº Média Desvio-padrão Test t (sig.) 

Integração 
Não Casados 102 0,66001 0,43801 

0,270 
Casados 260 0,71346 0,40463 

      

Acomodação 
Não Casados 102 -0,21799 0,40634 

0,764 
Casados 260 -0,20565 0,32693 

      

Evasão 
Não Casados 102 -0,09894 0,60678 

0,218 
Casados 260 -0,02159 0,50691 

      

Dominação 
Não Casados 102 -0,63046 0,69257 

0,030 
Casados 260 -0,80236 0,66934 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 



70 

 

 

Valores pessoais 

 

Analisando se os valores diferem de acordo com o estado civil, todos os valores 

apresentaram nível de significância abaixo de 0,05. Notou-se que o grupo dos ‘não casados’ 

valorizou mais os valores de Autopromoção e Abertura à Mudança enquanto o grupo dos 

casados valorizou mais os valores de Autotranscendência e Conservação (Tabela 19).  

 

Tabela 19 - Comparação Estado Civil: Valores pessoais 
Polo Estado Civil N Média Desvio-padrão Test t (sig.) 

Autotranscendência 
Não Casados 102 0,48681 0,48507 

0,010 
Casados 260 0,67839 0,47926 

      

Conservação 
Não Casados 102 -0,18721 0,67163 

0,018 
Casados 260 -0,00943 0,62820 

      

Autopromoção 
Não Casados 102 -0,28852 0,66162 

0,001 
Casados 260 -0,57706 0,72566 

      

Abertura à Mudança 
Não Casados 102 -0,01401 0,53749 

0,028 
Casados 260 -0,15815 0,56636 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
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Escolaridade 

 

Estilo de gerenciamento de conflitos 

 

Na variável demográfica escolaridade, o estilo de gerenciamento de conflito 

Dominação apresentou nível de significância abaixo de 0,05. O grupo ‘a partir da 

pós-graduação incompleta’ utilizou mais esse estilo do que o grupo que tem até o ensino 

superior completo (Tabela 20). 

  

Tabela 20 - Comparação Escolaridade: Estilo de gerenciamento de conflito 

Estilo Escolaridade N Média 
Desvio-
padrão 

Test t 
(sig.) 

Integração 
Até ensino superior completo 174 0,69745 0,41771 

0,967 
A partir da pós-graduação incompleta 188 0,69928 0,41241 

      

Acomodação 
Até ensino superior completo 174 -0,15939 0,31982 

0,090 
A partir da pós-graduação incompleta 188 -0,25516 0,37178 

      

Evasão 
Até ensino superior completo 174 -0,00504 0,50191 

0,192 
A partir da pós-graduação incompleta 188 -0,07886 0,56693 

      

Dominação 
Até ensino superior completo 174 -0,83539 0,70955 

0,028 
A partir da pós-graduação incompleta 188 -0,67853 0,64303 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
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Valores pessoais 

 

Com relação aos polos dos valores, Conservação, Autopromoção e Abertura à 

Mudança diferiram por apresentarem nível de significância abaixo de 0,05. O grupo das 

pessoas que possuem até o superior completo valorizou mais o valor Conservação, enquanto 

que o grupo das pessoas que possuem a partir da pós-graduação incompleta valorizou mais os 

valores de Autopromoção e Abertura à Mudança (Tabela 21). 

 

Tabela 21 - Comparação – Escolaridade: Valores pessoais 

Polo Escolaridade N Média Desvio-padrão 
Test t 
(sig.) 

Autotranscendência 
Até ensino superior completo 174 0,67146 0,50630 

0,078 
A partir da pós-graduação incompleta 188 0,58086 0,46742 

 
    

 

Conservação 
Até ensino superior completo 174 0,05556 0,60998 

0,001 
A partir da pós-graduação incompleta 188 -0,16603 0,65927 

 
    

 

Autopromoção 
Até ensino superior completo 174 -0,62835 0,69958 

0,001 
A partir da pós-graduação incompleta 188 -0,37304 0,71701 

 
    

 

Abertura à Mudança 
Até ensino superior completo 174 -0,18103 0,56226 

0,038 
A partir da pós-graduação incompleta 188 -0,05876 0,55565 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
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Experiência Profissional 

 

Estilo de gerenciamento de conflitos 

 

O teste ANOVA indicou que o estilo Integração variou de acordo com o Tempo de 

Experiência (Tabela 22). O teste Scheffé indicou que com relação ao estilo de gerenciamento 

de conflitos, somente o estilo Integração mostrou que difere em três dos quatro grupos 

formados. Assim, pelos resultados apresentados no teste Scheffé, o grupo das pessoas que 

possuem até 10 anos de experiência diferiu do grupo das pessoas que têm acima de 20 anos de 

experiência. Também o grupo das pessoas que têm experiência de 16 a 20 anos diferiu do 

grupo das pessoas com mais experiência. Pelo cálculo das médias, o grupo que possui acima 

de 20 anos de experiência mostrou que utiliza mais o estilo de gerenciamento de conflito 

Integração.   

 

Tabela 22 - Comparação Tempo de Experiência: Estilo de gerenciamento de conflitos 

Estilo 
Tempo de 

Experiência 
Profissional 

N Média 
Desvio-
padrão 

ANOVA  
(Sig.) 

Integração 

Até 10 anos 68 0,59296 0,42032 

0,001 
De 11 a 15 anos 82 0,71516 0,38305 
De 16 a 20 anos 70 0,59388 0,36620 
Acima de 20 anos 142 0,79074 0,43157 

      

Acomodação 

Até 10 anos 68 -0,22134 0,35536 

0,975 
De 11 a 15 anos 82 -0,21404 0,38213 
De 16 a 20 anos 70 -0,21166 0,33487 
Acima de 20 anos 142 -0,19920 0,34019 

      

Evasão 

Até 10 anos 68 -0,04277 0,59698 

0,063 
De 11 a 15 anos 82 -0,13564 0,58046 
De 16 a 20 anos 70 0,09650 0,51807 
Acima de 20 anos 142 -0,05936 0,47925 

 
    

 

Dominação 

Até 10 anos 68 -0,60872 0,68287 

0,050 
De 11 a 15 anos 82 -0,68833 0,68376 
De 16 a 20 anos 70 -0,74408 0,66651 
Acima de 20 anos 142 -0,86620 0,67001 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
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Valores pessoais 

 

Pelo teste ANOVA, os polos Conservação e Autopromoção foram os únicos a 

apresentarem diferença abaixo do nível de significância (0,05). Pela média, o grupo das 

pessoas que possuem experiência acima de 20 anos evidenciou valores voltados para 

Conservação e o grupo das pessoas que têm menos tempo de experiência mostrou valores 

mais voltados para a Autopromoção. 

Na verificação do tempo de experiência com os polos dos valores pelo teste do 

Scheffé, os polos Conservação e Autopromoção diferiram entre alguns grupos. No polo 

Conservação o grupo das pessoas que têm até 10 anos de experiência diferiu do grupo das 

pessoas com mais de 20 anos de experiência. No polo de Autopromoção, tanto esse mesmo 

grupo, com menos tempo de experiência profissional, quanto o grupo das pessoas que têm de 

11 anos a 15 anos de experiência, diferiram do grupo das pessoas que têm mais de 20 anos 

(Tabela 23). 

   

Tabela 23 - Comparação Experiência Profissional: Valores pessoais 

Polo 
Tempo de Experiência  

Profissional 
N Média 

Desvio-
padrão 

ANOVA 
(Sig.) 

Autotranscendência 

Até 10 anos 68 0,5678 0,43857 

0,073 
De 11 a 15 anos 82 0,5280 0,49478 
De 16 a 20 anos 70 0,6650 0,50929 
Acima de 20 anos 142 0,6872 0,48870 

  
   

 

Conservação 

Até 10 anos 68 -0,2202 0,65924 

0,028 
De 11 a 15 anos 82 -0,1092 0,68637 
De 16 a 20 anos 70 -0,0731 0,62984 
Acima de 20 anos 142 0,0528 0,60536 

  
   

 

Autopromoção 

Até 10 anos 68 -0,2852 0,68966 

0,000 
De 11 a 15 anos 82 -0,3368 0,70954 
De 16 a 20 anos 70 -0,5446 0,76394 
Acima de 20 anos 142 -0,6643 0,67631 

  
   

 

Abertura à Mudança 

Até 10 anos 68 -0,0413 0,51054 

0,429 
De 11 a 15 anos 82 -0,0949 0,50129 
De 16 a 20 anos 70 -0,1065 0,67474 
Acima de 20 anos 142 -0,1725 0,55655 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
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5.4 Teste das Hipóteses Propostas para esta Pesquisa 

 

Com o objetivo de analisar se os valores pessoais influenciam no estilo de 

gerenciamento de conflitos, foi elaborada uma análise das correlações e regressões de todas as 

hipóteses desta pesquisa. Complementariamente à análise das hipóteses, os valores 

pertencentes a cada polo das dimensões foram também analisados, a fim de se verificar a 

influência de cada um sobre os estilos. 

A análise das correlações indicou que todos os polos das dimensões de valores 

apresentaram correlação significativa com pelo menos dois tipos de estilos de gerenciamento 

de conflitos, indicando associação entre as variáveis independentes e a variável critério, 

sugerindo que a maioria dos polos de valores influenciou os estilos de gerenciamento.  

 

Tabela 24 - Correlações entre polos das dimensões de valores e estilos de 
gerenciamento de conflitos 

Valor 
Estilo de gerenciamento de conflito 

Integração Acomodação Evasão Dominação 
Autotranscendência 0,281** 0,015 0,028 -0,305** 
Conservação -0,123* 0,081 0,327** -0,290** 
Autopromoção -0,202** -0,038 -0,254** 0,464** 
Abertura à mudança 0,093 -0,065 -0,163** 0,175** 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legenda: *Nível de significância de 1%; ** Nível de significância de 5%. 
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A correlação entre os valores pertencentes a cada polo das dimensões e os estilos de 

conflitos indicou que para cada polo há valores que estão correlacionados com os estilos, 

porém nem todos, sugerindo que a influência dos polos das dimensões de valores em cada 

estilo se faz por meio de alguns valores e não por todos, mostrando a importância de se 

realizar este desdobramento das hipóteses (Tabela 25). 

 

Tabela 25 - Correlação entre os valores e os estilos de gerenciamento de conflitos 

Valor 
Estilo de gerenciamento de conflito 

Integração Acomodação Evasão Dominação 
Autodeterminação 0,118* -0,136** -0,061 0,077 
Estimulação 0,092 -0,006 -0,170** 0,151** 
Hedonismo -0,028 -0,043 -0,024 -0,101 
Realização -0,097 -0,073 -0,186** 0,343** 
Poder -0,239** -0,010 -0,214** 0,415** 
Segurança 0,014 0,109* 0,163** -0,292** 
Conformidade -0,119* 0,014 0,222** -0,115* 
Tradição -0,065 0,049 0,189** -0,189** 
Benevolência 0,165** 0,049 0,033 -0,216** 
Universalismo 0,260** -0,037 0,038 -0,281** 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legenda: *Nível de significância de 1%; ** Nível de significância de 5%. 

A seguir, apresentam-se as análises das correlações e regressões múltiplas para cada 

uma das hipóteses. 

 

5.4.1 Teste da Hipótese H1s 

 

H1s: O estilo de gerenciamento de conflito Dominação está positivamente 

correlacionado com os valores de Autopromoção e Abertura à Mudança e é por estes predito.  

Os resultados das correlações mostraram que os valores de Autopromoção e Abertura 

à Mudança estão correlacionados positivamente com o estilo Dominação, respectivamente 

com 0,464** e 0,175**. 
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A regressão múltipla gerou dois modelos, em que o modelo 2 apresentou um maior 

poder de predição, com R2 ajustado de 26,2% (Tabela 26). 

 

Tabela 26 - Poder preditivo dos polos de Autopromoção e Abertura à Mudança em 
relação ao estilo Dominação 

Modelo R R2 R2 
ajustado 

Estimativa 
do erro 

Mudança Estatística 
Durbin- 
Watson R2  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,483a 0,234 0,232 0,59554 0,234 109,759 1 360 0,000 
2,167 

2 0,515b 0,266 0,262 0,58376 0,032 15,678 1 359 0,000 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legenda: a. Preditores: Autopromoção; b. Preditores: Abertura à Mudança. 

O teste ANOVA (Tabela 27) indicou que ambos os modelos são significativos, porém 

no modelo 2 a soma dos quadrados dos resíduos mostrou ser este o melhor preditor. 

 

Tabela 27 - Teste de significância do poder preditivo dos polos Autopromoção e 
Abertura à Mudança com relação ao estilo Dominação 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média do 
quadrado 

F Sig. 

1 
Regressão 38,928 1 38,928 109,759 0,000a 

Resíduo 127,682 360 0,355   
Total 166,61 361    

       

2 
Regressão 44,271 2 22,135 64,956 0,000b 

Resíduo 122,339 359 0,341   
Total 166,61 361    

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legenda: a. Preditores: Autopromoção; b. Preditores: Abertura à Mudança. 
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Tabela 28 - Coeficientes de predição dos polos Autopromoção e Abertura à Mudança 

com relação ao estilo Dominação 
Coeficientes 

 
Modelo 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficiente 
padronizado 

t Sig. 
Estatística de colinearidade 

 
B 

Erro 
Padrão 

Beta Tolerância VIF 

1 
Constante -0,527 0,038  -13,866 0,000   

1,000 Autopromoção 0,457 0,044 0,483 10,477 0,000 1 
        

 
 

2 
Constante -0,499 0,038  -13,128 0,000  

Autopromoção 0,463 0,043 0,490 10,834 0,000 0,998 1,002 

 
Abertura à 
Mudança 

0,217 0,055 0,179 3,959 0,000 0,998 1,002 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 26 e 28). 

O resultado da análise de regressão multivariada evidenciou que a variável 

independente Autopromoção sozinha explica 23,2% da variável dependente Dominação pelo 

modelo 1. Associado com a variável independente Abertura à Mudança o poder explicativo 

aumenta para 26,2%, que significa um acréscimo de 3% de explicação referente ao primeiro 

modelo (Tabela 26). 

Frente aos resultados das correlações bivariadas e das análises da regressão múltipla 

entre os polos das dimensões dos valores Autopromoção e Abertura à Mudança e o estilo de 

gerenciamento de conflitos Dominação, pode-se dizer que a hipótese H1s foi corroborada.  

 

5.4.1.1 Desdobramento da hipótese H1s 

 

O polo da dimensão Autopromoção compreende os valores Poder e Realização, e o 

polo Abertura à Mudança, os valores Hedonismo, Estimulação e Autodeterminação. O item 

relativo ao poder preditivo desses valores em relação ao estilo Dominação foi testado. 

A análise das correlações evidencia que somente Poder, Realização e Estimulação 

apresentaram correlação significativa positiva com o estilo Dominação, respectivamente com 

0,415**, 0,343** e 0,151**. Os outros valores não apresentaram correlação significativa, pois 

Autodeterminação teve o resultado de 0,077 e Hedonismo de -0,101.  
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A regressão gerou quatro modelos contemplando quatro das cinco variáveis 

independentes: Poder, Realização, Estimulação e a Autodeterminação, com a exclusão da 

variável independente Hedonismo (Tabela 29). 

 

Tabela 29 - Poder preditivo dos valores Poder, Realização, Estimulação e 
Autodeterminação com relação ao estilo Dominação 

Modelo R R2 R2 
Ajustado 

Estimativa  
do erro 

                Estatísticas de Mudança   
Durbin-
Watson R2 

Mudança 
F  

Mudança 
df1 df2 

Sig. F 
Mudança 

1 0,437a 0,191 0,189 0,61185 0,191 85,053 1 360 0 

2,185 
2 0,492b 0,242 0,238 0,59321 0,051 23,975 1 359 0 
3 0,515c 0,265 0,259 0,58494 0,023 11,232 1 358 0,001 
4 0,524d 0,275 0,266 0,58183 0,01 4,828 1 357 0,029 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Poder  
b. Preditores: Poder, Realização 
c. Preditores: Poder, Realizaçao, Estimulação 
d. Preditores: Poder, Realização, Estimulação, Autodeterminação 

O exame do R² ajustado mostrou que a variável independente Poder explica 18,9% da 

variável dependente Dominação. Associada à variável independente Realização, tem-se o 

poder explicativo de 23,8%, que representa um acréscimo de 4,9% de explicação referente ao 

primeiro modelo. O conjunto das variáveis independentes que engloba Estimulação indicou 

que 25,9% da variação na variável dependente Dominação são explicados pelas variáveis 

consideradas no modelo 3, com um acréscimo de 2,1% quando comparado ao modelo 

anterior. A última regressão, que contemplou além daquelas, a variável independente 

Autodeterminação, teve uma explicação adicional de 0,7%, referente ao terceiro modelo, com 

um poder explicativo de 26,6% (Tabela 29). 
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O teste ANOVA (Tabela 30) dos modelos indicou que todos os modelos são 

significativos, porém no modelo 4 a soma dos quadrados dos resíduos indicou ser este o 

melhor preditor. 

Tabela 30 - Teste de significância do poder preditivo dos valores Poder, Realização, 
Estimulação e Autodeterminação com relação ao estilo Dominação 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média do 
quadrado 

F Sig. 

1 
Regressão 31,84 1 31,84 

85,053 0,000a Resíduo 134,77 360 0,374 
Total 166,61 361  

       

2 
Regressão 40,277 2 20,139 

57,227 0,000b Resíduo 126,333 359 0,352 
Total 166,61 361  

       

3 
Regressão 44,12 3 14,707 

42,983 0,000c Resíduo 122,49 358 0,342 
Total 166,61 361  

       

4 
Regressão 45,755 4 11,439 

33,789 0,000d Resíduo 120,855 357 0,339 
Total 166,61 361  

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Poder  
b. Preditores: Poder, Realização 
c. Preditores: Poder, Realizaçao, Estimulação 
d. Preditores: Poder, Realização, Estimulação, Autodeterminação 
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As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 29 e 31). 

 

Tabela 31 - Coeficientes de predição dos valores Poder, Realização, Estimulação e 
Autodeterminação com relação ao estilo Dominação 

Coeficientes 

Modelo 
Coeficientes não 

padronizados 

Coeficiente 
padronizado 

t Sig. 

Estatística de 
colinearidade 

Beta Tolerância VIF 

1 
Constante -0,408 0,049  -8,263 0,000   

Poder 0,348 0,038 0,437 9,222 0,000 1,000 1 

         

2 

Constante -0,466 0,049  -9,443 0,000   

Poder 0,29 0,038 0,365 7,559 0,000 0,906 1,103 

Realização 0,174 0,035 0,236 4,896 0,000 0,906 1,103 

         

3 

Constante -0,383 0,055  -7,023 0,000   

Poder 0,301 0,038 0,379 7,927 0,000 0,900 1,112 

Realização 0,169 0,035 0,23 4,831 0,000 0,905 1,105 

Estimulação 0,107 0,032 0,152 3,351 0,001 0,992 1,008 

         

4 

Constante -0,43 0,058  -7,375 0,000   

Poder 0,297 0,038 0,373 7,837 0,000 0,897 1,115 

Realização 0,178 0,035 0,242 5,074 0,000 0,893 1,119 

Estimulação 0,096 0,032 0,137 2,981 0,003 0,968 1,033 

Autodeterminação 0,09 0,041 0,101 2,197 0,029 0,964 1,037 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Pelos resultados dos modelos de regressão observou-se que na primeira hipótese apenas 

o valor Hedonismo não participou da explicação do estilo Dominação, sendo que os valores 

que predominaram para a explicação são oriundos de Autopromoção, Poder e Realização, 

enquanto que da explicação do estilo Abertura à Mudança, os valores predominantes foram 

Estimulação e Autodeterminação.  

 

5.4.2 Teste da Hipótese H2s 

 

H2s: O estilo de gerenciamento de conflito Dominação está negativamente 

correlacionado com os valores de Conservação e Autotranscendência e é por estes predito. 
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Os resultados das correlações mostraram que os valores de Conservação e 

Autotranscendência estão correlacionados negativamente com o estilo Dominação, 

respectivamente com -0,290** e -0,305**. 

A regressão múltipla gerou dois modelos, em que o segundo modelo demonstrou 

maior poder preditivo, por meio do R2 ajustado de 21,3% (Tabela 32). 

 

Tabela 32 - Poder preditivo dos polos de Conservação e Autotranscendência em 
relação ao estilo Dominação 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 
Estimativa do 

erro 

Mudança Estatística 
Durbin-
Watson R2  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,330a 0,109 0,107 0,6421 0,109 44,102 1 360 0 
2,172 

2 0,466b 0,217 0,213 0,60268 0,108 49,632 1 359 0 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Autotranscendência 
b. Preditores: Autotranscendência, Conservação 

O teste ANOVA (Tabela 33) apresentou que tanto o modelo 1 quanto o modelo 2 são 

significativos. Entretanto, no modelo 2, a soma dos quadrados dos resíduos foi melhor, 

evidenciando que este modelo é o melhor preditor. 

 

Tabela 33 - Teste de significância do poder preditivo dos polos Conservação e 
Autotranscendência com relação ao estilo Dominação 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 

Regressão 18,183 1 18,183 

44,102 0a Resíduo 148,427 360 0,412 

Total 166,61 361  

       

2 

Regressão 36,211 2 18,105 

49,846 0b Resíduo 130,399 359 0,363 

Total 166,61 361  

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Autotranscendência 
b. Preditores: Autotranscendência, Conservação 
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Tabela 34 - Coeficientes de predição dos polos Conservação e Autotranscendência com 
relação ao estilo Dominação 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficiente não 
padronizado 

Coeficiente 
padronizado 

t Sig. 

Estatística de 
colinearidade 

B 
Erro 

padrão 
Beta Tolerância VIF 

 
1 

Constante -0,467 0,055   -8,508 0   
1,000 

Autotranscendência -0,46 0,069 -0,33 -6,641 0 1 

 
2 

Constante -0,452 0,052   -8,77 0     

        Autotranscendência -0,517 0,066 -0,371 -7,891 0 0,985 1,015 
Conservação -0,349 0,05 -0,331 -7,045 0 0,985 1,015 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 32 e 34). 

Pela análise de regressão multivariada a variável independente Autotranscendência 

explicou 10,7% da variável dependente Dominação. O poder explicativo aumenta para 21,3% 

quando esta variável é associada à outra variável independente, Conservação. Dessa forma, 

nesse segundo modelo, obteve-se um acréscimo de 10,6% de explicação se comparado ao 

primeiro (Tabela 32). 

A H2s foi corroborada mediante os resultados das correlações bivariadas e das análises 

da regressão múltipla entre os polos das dimensões de valores Conservação e 

Autotranscendência e o estilo de gerenciamento de conflitos.  

 

5.4.2.1 Desdobramento da hipótese H2s 

 

O poder preditivo dos valores pertencentes aos polos das dimensões Conservação e 

Autotranscendência em relação ao estilo Dominação foi testado. Os valores Segurança, 

Conformidade e Tradição são relacionados a Conservação enquanto que Universalismo e 

Benevolência são relacionados a Autotranscendência.  

A análise das correlações mostrou que as variáveis independentes Segurança (-

0,292**), Conformidade (-0,115*), Tradição (-0,189**), Universalismo (-0,281**) e 

Benevolência (-0,216**) apresentaram correlações negativas e significativas com o estilo 

Dominação.  
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A regressão gerou quatro modelos com quatro das cinco variáveis independentes: 

Universalismo, Segurança, Benevolência e Tradição, com a exclusão da variável 

Conformidade (Tabela 35). 

 

Tabela 35 - Poder preditivo dos valores Universalismo, Segurança, Benevolência e 
Tradição com relação ao estilo Dominação 

Modelo R R2 R2  
ajustado 

Estimativa do 
erro 

Estatística de mudança  

Durbin-
Watson 

 
R²  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,300a 0,090 0,088 0,64893 0,09 35,644 1 360 0 

2,151 
2 0,433b 0,187 0,183 0,6142 0,097 42,862 1 359 0 
3 0,466c 0,217 0,21 0,60376 0,03 13,527 1 358 0 
4 0,487d 0,237 0,228 0,59682 0,02 9,37 1 357 0,002 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Universalismo 
b. Preditores: Universalismo, Segurança 
c. Preditores: Universalismo, Segurança, Benevolência 
d. Preditores: Universalismo, Segurança, Benevolência, Tradição 

O R² ajustado mostrou que a variável independente Universalismo explica 8,8% da 

variável dependente Dominação. Associada à variável independente Segurança, tem-se o 

poder explicativo de 18,3%, que representa um acréscimo de 9,5% de explicação referente ao 

primeiro modelo. O modelo 3, que engloba a Benevolência, mostrou que 21% da variação na 

variável dependente Dominação são explicados pelas variáveis consideradas neste modelo, 

com um acréscimo de 2,7% quando comparado ao modelo anterior. A última regressão, que 

contemplou além daquelas, a variável independente Tradição, teve uma explicação adicional 

de 1,8%, com 22,8% de poder explicativo (Tabela 35). 
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O teste ANOVA mostrou que todos os modelos são significativos, com o modelo 4 

apresentando-se como o melhor preditor (Tabela 36). 

 

Tabela 36 - Teste de significância do poder preditivo dos valores Universalismo, 
Segurança, Benevolência e Tradição com relação ao estilo Dominação 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 15,01 1 15,01 

35,644 0,000a Resíduo 151,6 360 0,421 
Total 166,61 361   

       

2 
Regressão 31,179 2 15,59 

41,325 0,000b Resíduo 135,431 359 0,377 
Total 166,61 361   

       

3 
Regressão 36,11 3 12,037 

33,02 0,000c Resíduo 130,5 358 0,365 
Total 166,61 361   

       

4 
Regressão 39,448 4 9,862 

27,687 0,000d Resíduo 127,162 357 0,356 
Total 166,61 361   

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Legendas:  
a. Preditores: Universalismo 
b. Preditores: Universalismo, Segurança 
c. Preditores: Universalismo, Segurança, Benevolência 
d. Preditores: Universalismo, Segurança, Benevolência, Tradição 
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As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 35 e 37). 

 

Tabela 37 - Coeficientes de predição dos valores Universalismo, Segurança, 
Benevolência e Tradição com relação ao estilo Dominação 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficiente não 
padronizado 

Coeficiente 
padronizado 

t Sig. 

Estatística de 
colinearidade 

B 
Erro 

padrão 
Beta Tolerância VIF 

1 Constante -0,567 0,046  -12,256 0,000   
Universalismo -0,341 0,057 -0,300 -5,97 0,000 1,000 1,000 

         
2 Constante -0,548 0,044  -12,483 0,000   

Universalismo -0,365 0,054 -0,322 -6,743 0,000 0,995 1,005 
Segurança -0,218 0,033 -0,312 -6,547 0,000 0,995 1,005 

         
3 Constante -0,442 0,052  -8,501 0,000   

Universalismo -0,314 0,055 -0,276 -5,701 0,000 0,931 1,074 
Segurança -0,225 0,033 -0,322 -6,864 0,000 0,992 1,008 
Benevolência -0,192 0,052 -0,178 -3,678 0,000 0,930 1,075 

         
4 Constante -0,439 0,051  -8,546 0,000   

Universalismo -0,308 0,054 -0,271 -5,656 0,000 0,930 1,075 
Segurança -0,214 0,033 -0,306 -6,546 0,000 0,979 1,022 
Benevolência -0,193 0,052 -0,18 -3,746 0,000 0,93 1,075 
Tradição -0,112 0,036 -0,143 -3,061 0,002 0,986 1,014 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Pelos resultados dos modelos de regressão observou-se que na segunda hipótese 

somente o valor Conformidade não participou da explicação do estilo Dominação. Todavia, 

os valores Universalismo, Segurança, Benevolência e Tradição foram confirmados neste 

modelo referente ao estilo Dominação.  

 

5.4.3 Teste da Hipótese H3s 

 

H3s: O estilo de gerenciamento de conflito Evasão está positivamente correlacionado 

com os valores Autopromoção e Conservação e é por estes predito. 

De acordo com os resultados das correlações, evidenciou-se que, apesar de o valor 

Conservação estar positivamente correlacionado com o estilo Evasão, com 0,327**, 

Autopromoção apresentou resultado inverso, com correlação significativamente negativa com 

este estilo, com -0,254**.  



87 

 

 
A regressão múltipla gerou dois modelos, sendo que o modelo 2 teve maior poder 

preditivo, com R2 ajustado de 10,9% (Tabela 38). 

 

Tabela 38 - Poder preditivo dos polos de Autopromoção e Conservação em relação ao 
estilo Evasão 

Modelo R R2 R2  
ajustado 

Estimativa do 
erro 

Estatística de mudança 
Durbin-
Watson 

R²  
mudança 

F  
mudança 

df1 df2 
Sig. F 

mudança 

 

 
1 0,292a 0,085 0,083 0,51446 0,085 33,599 1 360 0,000 

2,039 
2 0,338b 0,114 0,109 0,50704 0,029 11,614 1 359 0,001 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Conservação 
b. Preditores: Conservação, Autopromoção 

O teste ANOVA mostrou que no modelo 2 a soma dos quadrados dos resíduos 

apresentou-se como o melhor preditor, apesar de que ambos modelos foram significativos 

(Tabela 39). 

 

Tabela 39 - Teste de significância do poder preditivo dos polos Conservação e 
Autopromoção com relação ao estilo Evasão 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 8,892 1 8,892 

33,599 0a Resíduo 95,28 360 0,265 
Total 104,172 361   

       

2 
Regressão 11,878 2 5,939 

23,101 0b Resíduo 92,294 359 0,257 
Total 104,172 361   

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Conservação 
b. Preditores: Conservação, Autopromoção 
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Tabela 40 - Coeficientes de predição dos polos Conservação e Autopromoção com 

relação ao estilo Evasão 
Coeficientes 

Modelo 
Coeficiente  

não padronizado 
Coeficiente 
padronizado t Sig. 

Estatística de 
colinearidade 

B Erro padrão Beta Tolerância VIF 

1 
Constante -0,029 0,027 

0,292 
-1,068 0,286 

1,000 1,000 
Conservação 0,243 0,042 5,796 0,000 

         

2 
Constante -0,101 0,034 

0,218 
-2,966 0,003 

0,838 1,194 
Conservação 0,181 0,045 4,009 0,000 
Autopromoção -0,138 0,041 -0,185 -3,408 0,001 0,838 1,194 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF apresentaram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 38 e 40). 

O resultado da análise de regressão multivariada mostrou no modelo 1 que a variável 

independente Conservação explicou 8,3% da variável dependente Evasão. O poder 

explicativo aumentou para 10,9% quando esta variável foi associada à variável independente 

Autopromoção, representando um acréscimo de 2,6% de explicação referente ao primeiro 

modelo (Tabela 38). 

Perante os resultados das correlações bivariadas e das análises da regressão múltipla 

entre os polos das dimensões dos valores Conservação e Autopromoção e o estilo de 

gerenciamento de conflitos Evasão, pode-se dizer que a hipótese H3s foi corroborada 

parcialmente, pois, apesar de o valor Autopromoção ter-se apresentado como preditor com 

correlação ao estilo, a correlação foi negativa ao invés de positiva, como previa a hipótese.  

 

5.4.3.1 Desdobramento da hipótese H3s 

 

O polo da dimensão Conservação compreende os valores Segurança, Conformidade e 

Tradição, e o polo da dimensão Autopromoção, os valores Poder e Realização. O poder 

preditivo desses valores foi testado em relação ao estilo Evasão. 

A análise das correlações evidenciou que todos os valores demonstraram correlação 

significativa com o estilo Evasão. Sendo assim, os valores Realização e Poder tiveram 

associação negativa, respectivamente, com -0,186** e -0,214**. Com relação aos valores do 

polo Conservação a associação foi positiva, com 0,163** para o valor Segurança, 0,222** 

para Conformidade e 0,189** para Tradição. 
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A regressão gerou quatro modelos que englobaram quatro das cinco variáveis 

independentes – Poder, Conformidade, Tradição e Realização, com a exclusão da variável 

independente Segurança (Tabela 41). 

 

Tabela 41 - Poder preditivo dos valores Poder, Conformidade, Tradição e Realização 
com relação ao estilo Evasão 

Modelo R R2 
R2  

ajustado 
Estimativa do 

erro 

Estatística de mudança 
Durbin-
Watson R2  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,233a 0,054 0,052 0,52314 0,054 20,642 1 360 0,000 

2,040 
2 0,308b 0,095 0,090 0,51252 0,041 16,080 1 359 0,000 
3 0,332c 0,110 0,103 0,50889 0,015 6,140 1 358 0,014 
4 0,346d 0,120 0,110 0,50672 0,010 4,062 1 357 0,045 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Poder 
b. Preditores: Poder, Conformidade 
c. Preditores: Poder, Conformidade, Tradição 
d. Preditores: Poder, Conformidade, Tradição, Realização 

O exame do R² ajustado mostrou que a variável independente Poder explica 5,2% da 

variável dependente Evasão. Associada à variável independente Conformidade, tem-se o 

poder explicativo de 9%, equivalente a um acréscimo de 3,8% de explicação perante o 

primeiro modelo. O conjunto das variáveis independentes que engloba Tradição indicou que 

10,3% da variação na variável dependente Evasão são explicados pelas variáveis consideradas 

no modelo 3, com o acréscimo de 1,3% quando comparado ao modelo anterior. A última 

regressão, que contemplou além daquelas, a variável independente Realização, teve uma 

explicação adicional de 0,7%, em relação ao terceiro modelo, equivalente a 11,0% (Tabela 

41). 
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O teste ANOVA dos modelos demonstrou que todos são significativos, apresentando 

neste último modelo o melhor poder preditivo pela soma dos quadrados dos resíduos. 

 

Tabela 42 - Teste de significância dos valores Poder, Conformidade, Tradição e 
Realização com relação ao estilo Evasão 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 5,649 1 5,649 

20,642 0a Resíduo 98,523 360 0,274 
Total 104,172 361   

       

2 
Regressão 9,873 2 4,936 

18,793 0b Resíduo 94,3 359 0,263 
Total 104,172 361   

       

3 
Regressão 11,463 3 3,821 

14,755 0c Resíduo 92,71 358 0,259 
Total 104,172 361   

       

4 
Regressão 12,506 4 3,126 

12,176 0d Resíduo 91,667 357 0,257 
Total 104,172 361   

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Poder 
b. Preditores: Poder, Conformidade 
c. Preditores: Poder, Conformidade, Tradição 
d. Preditores: Poder, Conformidade, Tradição, Realização 

As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 41 e 43). 
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Tabela 43 - Coeficientes de predição dos valores Poder, Conformidade, Tradição e 

Realização com relação ao estilo Evasão 
Coeficientes 

Modelo 
Coeficiente não 

padronizado 
Coeficiente 
padronizado t Sig. 

Estatística de 
colinearidade 

B Erro padrão Beta Tolerância VIF 

1 
Constante -0,189 0,042 

 
-4,479 0,000 

 
1,000 

Poder -0,147 0,032 -0,233 -4,543 0,000 1 

        

2 
Constante -0,146 0,043 

 
-3,405 0,001 

 
Poder -0,13 0,032 -0,207 -4,089 0,000 0,984 1,016 

Conformidade 0,108 0,027 0,203 4,01 0,000 0,984 1,016 

         

3 

Constante -0,129 0,043 
 

-3,002 0,003 
  

Poder -0,106 0,033 -0,169 -3,208 0,001 0,899 1,113 
Conformidade 0,094 0,027 0,177 3,454 0,001 0,944 1,060 

Tradição 0,082 0,033 0,133 2,478 0,014 0,865 1,156 

         

4 

Constante -0,114 0,044 
 

-2,61 0,009 
  

Poder -0,09 0,034 -0,143 -2,658 0,008 0,849 1,178 
Conformidade 0,09 0,027 0,169 3,288 0,001 0,937 1,067 

Tradição 0,07 0,034 0,113 2,074 0,039 0,836 1,197 
Realização -0,063 0,031 -0,108 -2,015 0,045 0,863 1,159 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Pelos resultados dos modelos de regressão observou-se que somente o valor Segurança 

não participou da explicação do estilo Evasão, e os valores tanto Realização quanto Poder 

estão correlacionados negativamente ao estilo Evasão, diferentemente do que se previa.  

 

5.4.4 Teste da Hipótese H4s 

 

H4s: O estilo de gerenciamento de conflito Evasão está negativamente correlacionado 

com os valores de Abertura à Mudança e Autotranscendência e é por estes predito. 

Os resultados das correlações mostraram que o valor de Abertura à Mudança está 

correlacionado negativamente com o estilo Acomodação, com -0,163**; contudo, o valor de 

Autotranscendência não apresentou correlação significativa, com 0,028. 
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A regressão múltipla gerou somente um modelo que mostrou poder de predição, com 

R2 ajustado de 1,6% (Tabela 44). 

 

Tabela 44 - Poder preditivo do polo Abertura à Mudança em relação ao estilo Evasão 

Modelo R R2 
R2  

ajustado 
Estimativa 

do erro 

Mudança Estatística 
Durbin-
Watson R2  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,136a 0,019 0,016 0,53291 0,019 6,816 1 360 0,009 2,038 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Abertura à Mudança 

O teste ANOVA mostrou que o modelo é significativo (Tabela 45). 

 

Tabela 45 - Teste de significância do poder preditivo do polo Abertura à Mudança 
com relação ao estilo Evasão 

ANOVA 

Modelo Soma dos quadrados df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 1,936 1 1,936 

6,816 0,009a Resíduo 102,237 360 0,284 
Total 104,172 361  

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Abertura à Mudança 

 

Tabela 46 - Coeficientes de predição de Abertura à Mudança com relação ao estilo 
Evasão 

Coeficientes 

Modelo 
Coeficiente não 

padronizado 
Coeficiente 
padronizado t Sig. 

Estatística de colinearidade 

B Erro padrão Beta Tolerância VIF 

1 
Constante -0,059 0,029   -2,056 0,04 

1 1 
Abertura à Mudança -0,13 0,05 -0,136 -2,611 0,009 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 44 e 46). 

O resultado da análise de regressão multivariada evidenciou que a variável 

independente Abertura à Mudança sozinha explicou 1,6% da variável dependente Evasão pelo 

modelo 1 (Tabela 44). 

A hipótese quatro foi corroborada parcialmente pela análise dos resultados das 

correlações bivariadas e das análises da regressão múltipla entre os polos das dimensões dos 
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valores Abertura à Mudança e Autotranscendência, e o estilo de gerenciamento de conflitos 

Evasão.  

 

5.4.4.1 Desdobramento da hipótese H4s 

 

O polo da dimensão de valores Abertura à Mudança tem os valores Hedonismo, 

Estimulação e Autodeterminação, enquanto que o da Autotranscendência compreende os 

valores Universalismo e Benevolência. O item relativo ao poder preditivo desses valores em 

relação ao estilo Evasão foi testado. 

A análise das correlações evidenciou que somente o valor Estimulação do polo 

Abertura à Mudança apresentou correlação significativa e negativa com o estilo Evasão, com 

-0.170**. Os outros valores desse polo não apresentaram correlação significativa porque a 

Autodeterminação teve o resultado -0,061 e o Hedonismo o resultado -0,024. No polo da 

Autotranscendência também não houve correlação significativa, com 0,033 para Benevolência 

e 0,038 para Universalismo. 

A regressão gerou um modelo com a variável independente Estimulação, sendo que as 

outras variáveis independentes, Autodeterminação, Hedonismo, Benevolência e 

Universalismo, não foram consideradas pela regressão (Tabela 47). 

 

Tabela 47 - Poder preditivo do valor Estimulação em relação ao estilo Evasão 

Modelo R R2 
R2  

ajustado 
Estimativa 

do erro 

Estatística da mudança 
Durbin-
Watson R2  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,128a 0,016 0,014 0,53353 0,016 5,966 1 360 0,015 2,04 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Estimulação 

O exame do R² ajustado mostrou que a variável independente Estimulação explica 

1,4% da variável dependente Evasão. 
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Pelo teste ANOVA (Tabela 48) o modelo indicou ser significativo. 

 

Tabela 48 - Teste de significância do poder preditivo do valor Estimulação em relação 
ao estilo Evasão 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 1,698 1 1,698 

5,966 0,015a Resíduo 102,474 360 0,285 
Total 104,172 361  

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Estimulação 

As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 47 e 49). 

 

Tabela 49 - Coeficientes de predição do valor Estimulação em relação ao estilo Evasão 
Coeficientes 

Modelo 
Coeficiente não 

padronizado 
Coeficiente 
padronizado t Sig. 

Estatística de 
colinearidade 

B Erro-padrão Beta Tolerância VIF 

1 
Constante -0,091 0,034   -2,667 0,008 

1 1 
Estimulação -0,071 0,029 -0,128 -2,442 0,015 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Pelos resultados dos modelos de regressão observou-se que na primeira hipótese 

apenas o valor Estimulação explicou o estilo Evasão. Entretanto, os valores 

Autodeterminação, Hedonismo, Benevolência e Universalismo não foram confirmados neste 

modelo do estilo Evasão.  

 

5.4.5 Teste da Hipótese H5s  

 

H5s: O estilo de gerenciamento de conflito Acomodação está positivamente 

correlacionado com os valores Conservação e Autotranscendência e é por estes predito. 

A análise da correlação entre os valores Conservação e Autotranscendência com o 

estilo Acomodação mostrou que nenhum valor teve correlação significativa com o estilo 

Acomodação, pois Conservação mostrou como resultado 0,081 e Autotranscendência -0,038. 
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A regressão múltipla gerou somente um modelo, que teve o R2 ajustado de 1,5% 

(Tabela 50). 

 

Tabela 50 - Poder preditivo do polo de Conservação com o estilo Acomodação 

Modelo R R2 
R2  

ajustado 
Estimativa do 

erro 

Mudança Estatística 
Durbin-
Watson R2  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,133a 0,018 0,015 0,34784 0,018 6,441 1 360 0,012 1,993 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Conservação 

O teste ANOVA (Tabela 51) indicou que o modelo é significativo. 

 

Tabela 51 - Teste de significância do poder preditivo do polo Conservação com relação 
ao estilo Acomodação 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 0,779 1 0,779 

6,441 0,012a Resíduo 43,558 360 0,121 
Total 44,337 361   

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Conservação 

 

Tabela 52 - Coeficientes de predição do polo Conservação com relação ao estilo 
Acomodação 

Coeficientes 

Modelo 
Coeficiente não 

padronizado 
Coeficiente 
padronizado t Sig. 

Estatística de 
colinearidade 

B Erro padrão Beta Tolerância VIF 

1 
Constante -0,205 0,018 

0,133 
-11,144 0 

1 1 
Conservação -0,072 0,028 2,538 0,012 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF alcançaram os níveis aceitáveis 

dentro de cada uma destas estatísticas (Tabelas 50 e 52). 

O resultado da análise de regressão multivariada evidenciou que a variável 

independente Conservação explicou 1,5% da variável dependente Acomodação (Tabela 50). 

Frente aos resultados das correlações bivariadas e das análises da regressão múltipla 

entre os polos das dimensões dos valores Conservação e Autotranscendência e o estilo de 
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gerenciamento de conflitos Acomodação, pode-se dizer que a hipótese H5s foi comprovada 

parcialmente, com correlação positiva somente com o polo Conservação.  

5.4.5.1 Desdobramento da hipótese H5s 

 

O polo da dimensão Conservação compreende os valores Segurança, Conformidade e 

Tradição, enquanto que o polo Autotranscendência, os valores Universalismo e Benevolência. 

O poder preditivo desses valores em relação ao estilo Acomodação foi testado. 

A análise das correlações evidencia que somente Segurança obteve correlação positiva 

e significativa com o estilo Acomodação, com 0,109*. Os valores Conformidade (0,014), 

Tradição (0,049), Benevolência (0,049) e Universalismo (-0,037) não apresentaram resultados 

significativos. 

A regressão gerou um modelo com o valor Segurança e excluiu os valores 

Conformidade e Tradição do polo Conservação, bem como Universalismo e Benevolência do 

polo Autotranscendência (Tabela 53). 

 

Tabela 53 - Poder preditivo do valor Segurança com relação ao estilo Acomodação 

Modelo R R2 
R2  

ajustado 
Estimativa 

do erro 

Mudança Estatística 
Durbin-
Watson R2 

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,171a 0,029 0,026 0,34579 0,029 10,81 1 360 0,001 1,988 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Segurança 

O exame do R² ajustado mostrou que a variável independente Segurança explica 2,6% 

da variável dependente Acomodação (Tabela 53). 

Pelo teste ANOVA o modelo mostrou ser significativo (Tabela 54). 

 

Tabela 54 - Teste de significância do poder preditivo do valor Segurança com relação 
ao estilo Acomodação 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 1,293 1 1,293 

10,81 0,001a Resíduo 43,044 360 0,12 
Total 44,337 361   

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Segurança 
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As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 53 e 55). 

 

Tabela 55 - Coeficientes de predição do valor Segurança com relação ao estilo 
Acomodação 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficiente não 
padronizado 

Coeficiente 
padronizado 

t Sig. 

Estatística de 
colinearidade 

B 
Erro 

padrão 
Beta Tolerância VIF 

1 
Constante -0,211 0,018   -11,581 0,000 

1,000 1,000 
Segurança 0,061 0,019 0,171 3,288 0,001 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Pelo resultado do modelo de regressão observou-se que somente o valor Segurança 

explicou o valor preditivo do polo Conservação pertencente à hipótese.  

 

5.4.6 Teste da Hipótese H6s 

 

H6s: O estilo de gerenciamento de conflito Acomodação está negativamente 

correlacionado com os valores de Autopromoção e Abertura à Mudança e é por estes predito. 

As correlações referentes a essa hipótese demonstraram que os valores de 

Autopromoção, com -0,038, e Abertura à Mudança, com -0,065, não mostraram correlação 

significativa com o estilo Acomodação. 

A regressão múltipla gerou um modelo com a variável independente Abertura à 

Mudança com poder preditivo e que apresentou R2 ajustado de 1,3% (Tabela 56). 

 

Tabela 56 - Poder preditivo do polo Abertura à Mudança em relação ao estilo 
Acomodação 

Modelo R R2 
R2  

ajustado 
Estimativa do 

erro 

Mudança Estatística 
Durbin-
Watson R2 

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,124a 0,015 0,013 0,34825 0,015 5,582 1 360 0,019 1,990 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Abertura à Mudança 
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O teste ANOVA (Tabela 57) indicou que o modelo gerado é significativo.  

 

Tabela 57 - Teste de significância do poder preditivo do polo Abertura à Mudança 
com relação ao estilo Acomodação 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 0,677 1 0,677 

5,582 0,019a Resíduo 43,66 360 0,121 
Total 44,337 361   

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 

Legendas:  
a. Preditores: Abertura à Mudança 

 

Tabela 58 - Coeficientes de predição do polo Abertura à Mudança com relação ao 
estilo Acomodação 

Coeficientes 

Modelo 
Coeficiente não 

padronizado 
Coeficiente 
padronizado t Sig. 

Estatística de colinearidade 

B Erro padrão Beta Tolerância VIF 

1 
Constante -0,218 0,019   -11,655 0,000 

1 1 
Abertura à Mudança -0,077 0,033 -0,124 -2,363 0,019 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mostraram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 56 e 58). 

O resultado da análise de regressão multivariada evidenciou que a variável 

independente Abertura à Mudança explicou 1,3% da variável dependente Acomodação pelo 

modelo gerado (Tabela 56). 

Perante os resultados das correlações bivariadas e das análises da regressão múltipla 

entre os polos das dimensões dos valores de Autopromoção e Abertura à Mudança e o estilo 

de gerenciamento de conflitos Acomodação, pode-se dizer que a hipótese H6s foi 

parcialmente comprovada.  

 

5.4.6.1 Desdobramento da hipótese H6s 

 

O poder preditivo de cada um dos valores dos polos em relação ao estilo Acomodação 

foi testado. Dessa forma, o polo da dimensão Autopromoção que compreende os valores 

Poder e Realização, e o polo Abertura à Mudança que contempla os valores Hedonismo, 

Estimulação e Autodeterminação foram incluídos nessa análise. 
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Somente o valor Autodeterminação apresentou correlação significativa e negativa com 

o estilo Acomodação, com -0,136**. Os outros valores que compreendem Hedonismo 

(-0,043), Estimulação (-0,006), Poder (-0,010) e Realização (-0,073) não tiveram correlação 

significativa.  

A regressão gerou um modelo que mostrou a variável independente Autodeterminação 

tendo os valores Hedonismo, Estimulação, Poder e Realização excluídos (Tabela 59). 

 

Tabela 59 - Poder preditivo do valor Autodeterminação com relação ao estilo 
Acomodação 

Modelo R R2 
R2  

ajustado 
Estimativa do 

erro 

Mudança Estatística 
Durbin-
Watson R2  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,129a 0,017 0,014 0,348 0,017 6,105 1 360 0,014 2,001 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Autodeterminação 

O exame do R² ajustado mostrou que a variável independente Autodeterminação 

explica 1,4% da variável dependente Acomodação.  

O teste ANOVA do modelo indicou que ele é significativo (Tabela 60). 

 

Tabela 60 - Teste de significância do poder preditivo do valor Autodeterminação com 
relação ao estilo Acomodação 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 0,739 1 0,739 

6,105 0,014a Resíduo 43,598 360 0,121 
Total 44,337 361   

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Autodeterminação 
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As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 59 e 61). 

 

Tabela 61 - Coeficientes de predição do poder preditivo do valor Autodeterminação 
com relação ao estilo Acomodação 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficiente não 
padronizado 

Coeficiente 
padronizado 

t Sig. 
Estatística de colinearidade 

B 
Erro 

padrão 
Beta Tolerância VIF 

1 
Constante -0,186 0,021   -9,050 0,000 

1,000 1,000 
Aautodeterminação -0,059 0,024 -0,129 -2,471 0,014 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Pelos resultados do modelo de regressão observou-se que apenas o valor 

Autodeterminação participou da explicação do estilo Acomodação.  

 

5.4.7 Teste da Hipótese H7s 

 

H7s: O estilo de gerenciamento de conflito Integração está positivamente 

correlacionado com os valores de Autotranscendência e Abertura à Mudança e é por estes 

predito. 

Os resultados das correlações mostraram que somente o valor Autotranscendência está 

correlacionado significativa e positivamente com o estilo Integração, com 0,281**, sendo que 

o valor Abertura à Mudança não apresentou correlação significativa, com 0,093. 

A regressão múltipla gerou dois modelos, em que o modelo 2 apresentou maior poder 

de predição, com R2 ajustado de 11,1% (Tabela 62). 

 

Tabela 62 - Poder preditivo dos polos de Autotranscendência e Abertura à Mudança 
em relação ao estilo Integração 

Modelo R R2 
R2  

ajustado 
Estimativa do 

erro 

Mudança Estatística 
Durbin-
Watson R2  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,303a 0,092 0,089 0,39542 0,092 36,396 1 360 0 
1,965 

2 0,341b 0,116 0,111 0,39062 0,024 9,890 1 359 0,002 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Autotranscendência 
b. Preditores: Abertura à Mudança 
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O teste ANOVA (Tabela 63) indicou que ambos modelos são significativos, porém no 

modelo 2 a soma dos quadrados dos resíduos mostrou ser este o melhor preditor. 

 

Tabela 63 - Teste de significância do poder preditivo dos polos Autotranscendência e 
Abertura à Mudança com relação ao estilo Integração 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 5,691 1 5,691 

36,396 0,000a Resíduo 56,288 360 0,156 
Total 61,978 361   

       

2 
Regressão 7,200 2 3,600 

23,592 0,000b Resíduo 54,779 359 0,153 
Total 61,978 361   

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Autotranscendência 
b. Preditores: Abertura à Mudança 

 

Tabela 64 - Coeficientes de predição dos polos Autotranscendência e Abertura à 
Mudança com relação ao estilo Integração 

Coeficientes 

Modelo 
Coeficiente não 

padronizado 
Coeficiente 
padronizado t Sig. 

Estatística de colinearidade 

B Erro-padrão Beta Tolerância VIF 

1 
Constante 0,538 0,034   15,920 0,000     
Autotranscendência 0,257 0,043 0,303 6,033 0,000 1,000 1,000 

         

2 
Constante 0,536 0,033   16,071 0,000     
Autotranscendência 0,282 0,043 0,332 6,575 0,000 0,967 1,034 
Abertura à Mudança 0,117 0,037 0,159 3,145 0,002 0,967 1,034 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 62 e 64). 

O resultado da análise de regressão multivariada evidenciou que a variável 

independente Autotranscendência sozinha explicou 8,9% da variável dependente Integração 

pelo modelo 1. Associada com a outra variável independente Abertura à Mudança, o poder 

explicativo subiu para 11,1%, que significa um acréscimo de 2,2% de explicação referente ao 

primeiro modelo (Tabela 62). 

Com os resultados das correlações bivariadas e com o resultado da análise de 

regressão, pode-se dizer que a hipótese H7s foi parcialmente corroborada, pois somente o 

valor Autotranscendência apresentou correlação positiva.  
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5.4.7.1 Desdobramento da hipótese H7s 

 

O polo da dimensão Autotranscendência compreende os valores Benevolência e 

Universalismo, e o polo Abertura à Mudança, os valores Hedonismo, Estimulação e 

Autodeterminação. O item relativo ao poder preditivo desses valores em relação ao estilo 

Integração foi testado. 

A análise das correlações evidencia que os poderes Benevolência, Universalismo e 

Autodeterminação apresentaram correlação significativa positiva com o estilo Integração, 

respectivamente com 0,165**, 0,260** e 0,118*. Todavia, os valores Estimulação, com 

0,092, e Hedonismo, com 0,092, não apresentaram correlação significativa.  

A regressão gerou três modelos com três variáveis independentes: Universalismo, 

Benevolência e Estimulação e exclusão das variáveis independentes Hedonismo e 

Autodeterminação (Tabela 65). 

 

Tabela 65 - Poder preditivo dos valores Universalismo, Benevolência e Estimulação 
em relaçao ao estilo Integração 

Modelo R R2 
R2  

ajustado 
Estimativa do 

erro 

Estatística da mudança 
Durbin-
Watson R2  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,277a 0,077 0,074 0,39872 0,077 29,852 1 360 0 
1,954 2 0,310b 0,096 0,091 0,39506 0,019 7,711 1 359 0,006 

3 0,329c 0,108 0,101 0,3929 0,012 4,953 1 358 0,027 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Universalismo 
b. Preditores: Universalismo, Benevolência 
c. Preditores: Universalismo, Benevolência, Estimulação 

O exame do R² ajustado mostrou que a variável independente Universalismo explica 

7,4% do estilo Integração. Associada à variável independente Benevolência, tem-se o poder 

explicativo de 9,1%, que representa um acréscimo de 1,7% de explicação em relação ao 

primeiro modelo. O conjunto das variáveis independentes que englobou Estimulação indicou 

que 10,1% da variação na variável dependente Integração são explicados pelas variáveis 

consideradas no modelo 3, com o acréscimo de 1% quando comparado ao modelo anterior 

(Tabela 65). 
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O teste ANOVA (Tabela 66) dos modelos indicou que todos os modelos são 

significativos, porém no terceiro modelo a soma dos quadrados dos resíduos indicou ser este o 

melhor preditor. 

 

Tabela 66 - Teste de significância do poder preditivo dos valores Universalismo, 
Benevolência e Estimulação com relação ao estilo Integração 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 4,746 1 4,746 

29,852 0a Resíduo 57,232 360 0,159 
Total 61,978 361   

       

2 
Regressão 5,949 2 2,975 

19,059 0b Resíduo 56,029 359 0,156 
Total 61,978 361   

       

3 
Regressão 6,714 3 2,238 

14,497 0c Resíduo 55,264 358 0,154 
Total 61,978 361   

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Universalismo 
b. Preditores: Universalismo, Benevolência 
c. Preditores: Universalismo, Benevolência, Estimulação 

As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 65 e 67). 

 

Tabela 67 - Coeficientes de predição dos valores Universalismo, Benevolência e 
Estimulação com relação ao estilo Integração 

Coeficientes 

Modelo 
Coeficiente não 

padronizado 
Coeficiente 
padronizado t Sig. 

Estatística de colinearidade 

B Erro-padrão Beta Tolerância VIF 

1 
Constante 0,593 0,028   20,872 0 

1 1 Universalismo 0,192 0,035 0,277 5,464 0 

       

2 
Constante 0,541 0,034   15,988 0 
Universalismo 0,166 0,036 0,24 4,612 0 0,934 1,071 
Benevolência 0,095 0,034 0,144 2,777 0,006 0,934 1,071 

         

3 

Constante 0,57 0,036   15,822 0     
Universalismo 0,172 0,036 0,248 4,784 0 0,929 1,077 
Benevolência 0,095 0,034 0,145 2,812 0,005 0,933 1,071 
Estimulação 0,048 0,021 0,111 2,226 0,027 0,994 1,006 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
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Pelos resultados dos modelos de regressão observou-se que os valores Hedonismo e 

Autodeterminação não participaram da explicação do estilo Integração, sendo que os valores 

que predominaram para a explicação são oriundos da Autotranscendência, com ênfase no 

valor Universalismo.  

 

5.4.8 Teste da Hipótese H8s 

 

H8s: O estilo de gerenciamento de conflito Integração está negativamente 

correlacionado com os valores Autopromoção e Conservação e é por estes predito. 

Os resultados das correlações evidenciaram que os valores de Autopromoção e 

Conservação estão correlacionados negativamente com o estilo Integração, respectivamente 

com -0,202** e -0,123*. 

A regressão múltipla gerou dois modelos em que o modelo 2 apresentou um maior 

poder de predição, com R2 ajustado de 9,6% (Tabela 68). 

 

Tabela 68 - Poder preditivo dos polos Autopromoção e Conservação em relação ao 
estilo Integração 

Modelo R R2 
R2  

ajustado 
Estimativa do 

erro 

Mudança Estatística 
Durbin-
Watson R2  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,227a 0,052 0,049 0,40408 0,052 19,579 1 360 0,000 
1,951 

2 0,318b 0,101 0,096 0,39391 0,050 19,83 1 359 0,000 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Autopromoção 
b. Preditores: Autopromoção, Conservação 
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O teste ANOVA (Tabela 69) indicou que ambos modelos são significativos, porém no 

modelo 2 a soma dos quadrados dos resíduos mostrou ser este o melhor preditor. 

 

Tabela 69 - Teste de significância do poder preditivo de Autopromoção e Conservação 
com relação ao estilo Integração 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 3,197 1 3,197 

19,579 0,000a Resíduo 58,781 360 0,163 
Total 61,978 361   

       

2 
Regressão 6,274 2 3,137 

20,216 0,000b Resíduo 55,705 359 0,155 
Total 61,978 361   

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Autopromoção 
b. Preditores: Autopromoção, Conservação 

 

Tabela 70 - Coeficientes de predição dos polos Autopromoção e Conservação com 
relação ao estilo Integração 

Coeficientes 

Modelo 
Coeficiente não 

padronizado 
Coeficiente 
padronizado t Sig. 

Estatística de 
colinearidade 

B Erro-padrão Beta Tolerância VIF 

1 
Constante 0,634 0,026   24,547 0,000   

1 
Autopromoção -0,131 0,030 -0,227 -4,425 0,000 1 

         
2 

Constante 0,596 0,027   22,48 0,000     
Autopromoção -0,187 0,032 -0,325 -5,949 0,000 0,838 1,194 
Conservação -0,156 0,035 -0,243 -4,453 0,000 0,838 1,194 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabelas 68 e 70), 

A regressão multivariada da variável independente Autopromoção apresentou 4,9% da 

variável dependente Integração pelo modelo 1. Quando associada à variável independente 

Conservação, a explicação subiu para 9,6%, o que representa um acréscimo de 4,7% de 

explicação se comparado com o primeiro modelo (Tabela 68). 

De acordo com os resultados das correlações bivariadas e das análises da regressão 

múltipla entre os polos das dimensões dos valores de Autopromoção e Conservação e o estilo 

de gerenciamento de conflitos Integração, pode-se dizer que a hipótese H8s foi corroborada.  
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5.4.8.1 Desdobramento da hipótese H8s 

 

O polo da dimensão Autopromoção compreende os valores Poder e Realização, e o 

polo Conservação, os valores Segurança, Conformidade e Tradição. O poder preditivo de cada 

um desses valores com o estilo Integração foi testado. 

A análise das correlações evidenciou que Poder e Conformidade tiveram correlação 

significativa e negativa com o estilo Integração, respectivamente com -0,239** e -0,119*. 

Entretanto, os valores Realização (-0,097), Segurança (0,014) e Tradição (-0,065), não 

mostraram correlação significativa.  

A regressão gerou quatro modelos com as variáveis independentes: Poder, 

Conformidade, Tradição e Realização, com a exclusão da variável independente Segurança 

(Tabela 71). 

 

Tabela 71 - Poder preditivo dos valores Poder, Conformidade, Tradição e Realização 
com relação ao estilo Integração 

Modelo R R2 
R2  

ajustado 
Estimativa do 

erro 

Mudança Estatística 
Durbin-
Watson R2  

mudança 
F  

mudança 
df1 df2 

Sig. F 
mudança 

1 0,238a 0,057 0,054 0,40301 0,057 21,599 1 360 0,000 

1,977 
2 0,317b 0,101 0,096 0,39406 0,044 17,531 1 359 0,000 
3 0,339c 0,115 0,108 0,39137 0,015 5,954 1 358 0,015 
4 0,358d 0,128 0,119 0,38902 0,013 5,344 1 357 0,021 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Poder 
b. Preditores: Poder, Conformidade 
c. Preditores: Poder, Conformidade, Tradição 
d. Preditores: Poder, Conformidade, Tradição, Realização 

O R² ajustado mostrou que a variável independente Poder explica 5,4% da variável 

dependente Integração. Associada à variável independente Conformidade, tem-se o poder 

explicativo de 9,6%, que representa um acréscimo de 4,2% de explicação referente ao 

primeiro modelo. O conjunto das variáveis independentes que incluiu Tradição indicou que 

10,8% da variação na variável dependente Integração são explicados pelas variáveis 

consideradas no modelo 3, com um acréscimo de 1,2% quando comparado ao modelo 

anterior. Na última regressão, que contemplou além daquelas, a variável independente 

Realização, a explicação adicional foi de 1,1%, referente ao terceiro modelo, que apresentou 

11,9% de explicação (Tabela 71). 
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O teste ANOVA (Tabela 72) dos modelos indicou que todos os modelos são 

significativos, porém no modelo 4 a soma dos quadrados dos resíduos mostrou ser este o 

melhor preditor. 

 

Tabela 72 - Teste de significância do poder preditivo dos valores Poder, 
Conformidade, Tradição e Realização com relação ao estilo Integração 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 
quadrados 

df 
Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 
Regressão 3,508 1 3,508 

21,599 0a Resíduo 58,47 360 0,162 
Total 61,978 361 

 
       

2 
Regressão 6,23 2 3,115 

20,061 0b Resíduo 55,748 359 0,155 
Total 61,978 361 

 
       

3 
Regressão 7,142 3 2,381 

15,543 0c Resíduo 54,836 358 0,153 
Total 61,978 361 

 
       

4 
Regressão 7,951 4 1,988 

13,135 0d Resíduo 54,027 357 0,151 
Total 61,978 361 

 
Fonte: Elaborada pela própria autora. 
 
Legendas:  
a. Preditores: Poder 
b. Preditores: Poder, Conformidade 
c. Preditores: Poder, Conformidade, Tradição 
d. Preditores: Poder, Conformidade, Tradição, Realização 
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As estatísticas Durbin-Watson, Tolerância e VIF mantiveram-se dentro dos níveis 

aceitáveis (Tabela 71 e 73). 

 

Tabela 73 - Coeficientes de predição dos valores Poder, Conformidade, Tradição e 
Realização com relação ao estilo Integração 

Coeficientes 

Modelo 
Coeficiente não 

padronizado 
Coeficiente 
padronizado t Sig. 

Estatística de colinearidade 

B Erro-padrão Beta Tolerância VIF 

1 
Constante 0,584 0,033   17,94 0,000 

1 1 
Poder -0,115 0,025 -0,238 -4,647 0,000 

         

2 
Constante 0,549 0,033   16,686 0,000     
Poder -0,129 0,024 -0,265 -5,247 0,000 0,984 1,016 
Conformidade -0,087 0,021 -0,211 -4,187 0,000 0,984 1,016 

         

3 

Constante 0,536 0,033   16,216 0,000     
Poder -0,147 0,025 -0,302 -5,767 0,000 0,899 1,113 
Conformidade -0,076 0,021 -0,186 -3,635 0,000 0,944 1,06 
Tradição -0,062 0,026 -0,13 -2,44 0,015 0,865 1,156 

         

4 

Constante 0,55 0,033   16,466 0,000     
Poder -0,133 0,026 -0,273 -5,096 0,000 0,849 1,178 
Conformidade -0,08 0,021 -0,196 -3,838 0,000 0,937 1,067 
Tradição -0,073 0,026 -0,153 -2,839 0,005 0,836 1,197 
Realização -0,055 0,024 -0,123 -2,312 0,021 0,863 1,159 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Pelos resultados dos modelos de regressão, apenas o valor Segurança não participou 

da explicação do estilo Integração, que foi predominantemente explicado pelo valor 

Realização, Poder, Conformidade e Tradição.  
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5.4.9 Resumo dos Resultados das Hipóteses  
 

Resumo dos resultados das hipóteses 

H1: Valores Autopromoção e Abertura à Mudança com o estilo Dominação 

Correlação bivariada Comprovada integralmente: Valores comprovados: 

Autopromoção Comprovada Poder / Realização  

Abertura à Mudança Comprovada Estimulação / Autodeterminação 

Regressão múltipla Comprovada integralmente: Valores comprovados: 

Autopromoção Comprovada Poder / Realização  

Abertura à Mudança Comprovada Estimulação / Autodeterminação 

H2: Valores Conservação e Autotranscendência com o estilo Dominação 

Correlação bivariada Comprovada integralmente: Valores comprovados: 

Conservação Comprovada Segurança / Conformidade / Tradição  

Autotranscendência Comprovada Universalismo / Benevolência 

Regressão múltipla Comprovada integralmente: Valores comprovados: 

Conservação Comprovada  Segurança / Tradição 

Autotranscendência Comprovada Universalismo / Benevolência 

H3: Valores Autopromoção e Conservação com o estilo Evasão 

Correlação bivariada Comprovada parcialmente: Valores comprovados: 

Autopromoção Resultado inverso à hipótese Realização / Poder 

Conservação Comprovada Segurança / Conformidade / Tradição 

Regressão múltipla Comprovada integralmente: Valores comprovados: 

Autopromoção Comprovada Poder / Realização 

Conservação Comprovada Conformidade / Tradição 

H4: Valores Abertura à Mudança e Autotranscendência com o estilo Evasão 

Correlação bivariada Comprovada parcialmente: Valores comprovados: 

Abertura à Mudança Comprovada Estimulação 

Autotranscendência Não comprovada  

Regressão múltipla Comprovada parcialmente: Valores comprovados: 

Abertura à Mudança Comprovada Estimulação 

Autotranscendência Não comprovada  

H5: Valores Conservação e Autotranscendência com o estilo Acomodação 

Correlação bivariada Não comprovada: Valores comprovados: 

Conservação Não comprovada Segurança 

Autotranscendência Não comprovada  

Regressão múltipla Comprovada parcialmente: Valores comprovados: 

Conservação Comprovada Segurança 

Autotranscendência Não comprovada  

H6: Valores Autopromoção e Abertura à Mudança com o estilo Acomodação 

Correlação bivariada Não comprovada: Valores comprovados: 

Autopromoção Não comprovada Autodeterminação 

Abertura à Mudança Não comprovada  

Regressão múltipla Comprovada parcialmente: Valores comprovados: 

Autopromoção Não comprovada Autodeterminação 

Abertura à Mudança Comprovada  

H7: Valores Autotranscendência e Abertura à Mudança com o estilo Integração 

Correlação bivariada Comprovada parcialmente: Valores comprovados: 

Autotranscendência Comprovada Benevolência / Universalismo 

Abertura à Mudança Não comprovada Autodeterminação 

Regressão múltipla Comprovada integralmente: Valores comprovados: 

Autotranscendência Comprovada Universalismo / Benevolência 

Abertura à Mudança Comprovada Estimulação 

H8: Valores Autopromoção e Conservação com o estilo Integração 

Correlação bivariada Comprovada integralmente: Valores comprovados: 

Autopromoção Comprovada Poder 

Conservação Não comprovada Conformidade 

Regressão múltipla Comprovada integralmente: Valores comprovados: 

Autopromoção Comprovada Poder / Realização 

Conservação Comprovada Conformidade / Tradição 
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6 DISCUSSÃO 

 

Pelos resultados da pesquisa comprovou-se que alguns valores têm correlação e são 

preditores de determinados estilos de gerenciamento de conflitos. Dessa forma, a dimensão 

que contempla Autopromoção e Abertura à Mudança representa dois polos que corroboraram 

positivamente o estilo Dominação. A literatura aborda que pessoas motivadas pelo poder 

representado por alcance de metas, controle de pessoas e status social (Schwartz, 1992), 

dentre outras formas, são voltadas para a obtenção de resultados individuais. Esse tipo de 

direcionamento, de ação e interesse, é característico no estilo Dominação, no qual a 

orientação de ganha x perde, tem como foco conquistar os interesses próprios e ignorar as 

necessidades dos outros (Rahim, 2011). 

Os valores Poder e Realização que representam, respectivamente, o prestígio e o 

domínio sobre pessoas e recursos e a conquista do sucesso pessoal evidenciado por 

competências demonstradas em padrões sociais (Schwartz, 2009) apresentaram-se como 

preditores deste estilo. Embora o Hedonismo não tenha sido preditor desse estilo, os outros 

valores relacionados a Abertura à Mudança e a Autodeterminação apresentaram ser 

preditores. Como os valores pessoais pertencentes a essas dimensões são representados pela 

liberdade, criatividade e responsabilidade em fazer as próprias escolhas, assim como também 

evocam a vontade de buscar novidades e desafios na vida (Schwartz, 2009), é natural que as 

pessoas que tenham esses valores como prioridades na própria hierarquia apresentem uma 

preocupação direcionada a atender as próprias necessidades e, em contrapartida, demonstrem 

baixa preocupação pelas necessidades das outras pessoas. Comparando os resultados desta 

pesquisa com os resultados apresentados no estudo de Bilsky e Wülker (2000), somente os 

valores de Autopromoção apresentaram-se significativos para ambas amostras. As diferenças 

relativas à nacionalidade e à formação escolar e profissional dos sujeitos dessas amostras 

podem ter influenciado o resultado quanto a Abertura à Mudança, pois na pesquisa realizada 

por Bilsky e Wülker (2000) os respondentes eram alemães e estudantes e nesta pesquisa os 

participantes eram brasileiros e, na grande maioria, possuíam no mínimo a graduação 

completa.  

Autotranscendência e Conservação correlacionam-se negativamente com o estilo 

Dominação. Por terem motivações direcionadas ao bem-estar e à preocupação sobre as outras 

pessoas, esses polos das dimensões de valores representam necessidades opostas às 

características que envolvem o estilo Dominação. Esta oposição parece fazer sentido, pois 

uma pessoa voltada para as suas próprias necessidades, provavelmente não apresentará 
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interesse voluntário com o bem-estar dos outros e não demonstrará tolerância e apreciação 

com as questões alheias (Schwartz, 2009). A análise comparativa entre esses resultados e os 

apresentados na pesquisa de Bilsky e Rahim (2000) evidenciou somente o valor 

Universalismo com resultado similar.  

A comprovação do polo Conservação como preditor do estilo Evasão remete às 

práticas mais tradicionais e de preservação inerentes a esta dimensão, com a baixa 

preocupação para si e para o outro, característicos do estilo Evasão. Na medida na qual o ser 

humano possui valores que enfatizam a autorrestrição, a omissão da própria resposta e ação 

pode ocorrer em uma relação conflituosa, haja vista que o estilo Evasão também é conhecido 

como supressão (Rahim, 2011). Inversamente à hipótese, o polo Autopromoção mostrou-se 

como preditor, mas com correlação negativa, do estilo em questão. Como os valores 

relacionados à Autopromoção enfatizam a posição de domínio na interação com os outros, faz 

sentido ter demonstrado resultado oposto às atitudes apáticas (Rahim, 2011) pertencentes ao 

estilo Evasão.  

Abertura à Mudança mostrou-se como preditor, com correlação negativa, do estilo 

Evasão. Pessoas motivadas em seguir seus próprios interesses, pessoais ou intelectuais, 

mesmo que sejam em uma direção incerta, provavelmente não apresentam, diante um conflito, 

atitudes peculiares ao estilo Evasão, as quais são associadas a recuo, esquiva e postergação na 

tomada de decisões. Complementariamente, a análise dos valores pertencentes a este polo 

ressaltou valores de Estimulação, que estão relacionados a novidade, liberdade e autorrespeito 

(Schwartz, 2009), metas motivacionais opostas ao estilo, que falha em atender as próprias 

necessidades do indivíduo. Na correlação apresentada no estudo de Bilsky e Wülker (2000), o 

valor que apresentou resultado significativo, pertencente à mesma dimensão, foi o de 

Autodeterminação, que também se correlacionou negativamente com Evasão. 

O polo Conservação foi comprovado como preditor do estilo Acomodação. Uma vez 

que pessoas mais conservadoras assumem práticas tradicionais e valorizam as regras e 

costumes reforçados pela sociedade, é natural que denotem preocupação voltada para o outro. 

Dessa maneira, em uma circunstância conflituosa, podem ser generosas e cometer o 

autossacrifício para atender as necessidades alheias, características do estilo Acomodação. 

Segurança foi o valor pessoal que apresentou maior influência sobre este estilo, por valorizar 

como metas motivacionais a busca da harmonia e estabilidade, as quais estimulam a utilização 

do estilo Acomodação diante um conflito. A análise das correlações dos dados apresentados 

por Bilsky e Wülker (2000) evidenciou resultados inversos aos dessa pesquisa, pois todos os 

valores pertencentes aos polos Conservação e Autotranscendência apresentaram resultados 
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significativos, menos o valor Segurança, que foi, justamente, o único valor comprovado neste 

estudo.  

O polo Abertura à Mudança com ênfase no valor Autodeterminação mostrou 

correlação negativa com o estilo Acomodação. Pessoas com metas que envolvem 

pensamentos independentes, criativos e com liberdade (Schwartz, 2006) e que permitem 

explorar novas opções, dificilmente optam por gerenciar conflitos de forma negligente ao 

deixar de satisfazer suas próprias necessidades para atender as necessidades dos outros 

(Rahim, 2011). Todavia, resultados contrários à conclusão dessa hipótese foram apresentados 

na pesquisa de Bilsky e Wülker (2000), a qual mostrou correlação positiva com Hedonismo e 

Estimulação. Essa conclusão inversa pode estar relacionada aos valores pertencentes à cultura 

dessas duas amostras, que são de países diferentes. 

Autotranscendência e Abertura à Mudança correlacionaram-se positivamente com o 

estilo Integração. Os valores dessas dimensões envolvem a compreensão e a preocupação com 

o bem-estar dos outros e a busca por novidades e desafios. Nesse sentido, pessoas que 

apresentam esses valores, ao gerenciar um conflito tendem a buscar a colaboração entre as 

partes e a analisar a situação para alcançar uma solução aceitável para os envolvidos, 

evidenciando o estilo Integração. Em um contexto conflituoso, alcançar um resultado 

integrador entre as partes envolvidas pode ser desafiador, afinal exige das pessoas tolerância e 

atenção para o bem-estar próprio e dos outros. No estudo realizado por Bilsky e Wülker 

(2000), o resultado referente aos valores do polo Autotranscendência tiveram correlação 

positiva e significativa, como a correlação apresentada nesta pesquisa. Esses dados podem 

apontar que os valores oriundos de Autotranscendência que predizem o estilo Integração 

podem estar presentes independentemente da cultura à qual pertence a amostra, existindo por 

outras razões, as quais podem ser descobertas e/ou aprofundadas em estudos futuros sobre 

esta combinação: Autotranscendência e Integração.  

 Os polos Autopromoção e Conservação apresentaram-se preditores e correlacionados 

negativamente com o estilo Integração. Esses valores envolvem motivações direcionadas para 

os interesses próprios, como o alcance do poder e status no polo Autopromoção, bem como 

motivações direcionadas para atender o interesse do próximo, com comportamentos 

autorrestritivos e submissos no polo Conservação. Dessa forma, o estilo Integração, que busca 

ir além de uma solução limitada em um contexto conflituoso (Rahim, 2011), tende a não ser o 

estilo adotado por pessoas que possuem os valores acima descritos. No estudo de Bilsky e 

Wülker (2000) somente o valor Poder apresentou correlação significativa, valor que também 

apresentou influência nos resultados deste estudo.  
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Com relação às variáveis demográficas e funcional utilizadas nesta pesquisa, alguns 

resultados demonstraram diferenças quanto ao estilo de gerenciamento de conflito, assim 

como quanto aos valores pessoais.   

No que diz respeito ao gênero, o resultado foi similar ao estudo realizado por Al-Ajmi 

(2007), o qual identificou que mulheres tendem a utilizar mais o estilo Evasão do que os 

homens. Com relação aos valores, resultados significativos não foram encontrados quanto ao 

gênero. 

 De acordo com Schwartz (2005), há outras variáveis que interferem nos valores mais 

constantemente do que o gênero; afirmativa que se comprovou neste estudo por meio das 

outras variáveis, como a idade. Pela amostra desta pesquisa, pessoas com mais idade tendem a 

ser mais conservadoras do que as mais jovens, resultado apresentado por Tamayo (2007) e 

Lima (2009). Contrariamente a esses resultados referentes aos valores, com os estilos de 

gerenciamento de conflitos não foram identificadas diferenças quanto à preferência por um 

determinado estilo e idade, resultado similar também apresentado por Al-Ajmi (2007).  

Diferenças no estilo de gerenciamento e valores foram apresentadas quanto à 

escolaridade. Os empregados com o ensino superior completo mostraram preferência pelo 

estilo Acomodação, enquanto que os empregados que possuíam a partir da pós-graduação 

incompleta demonstraram preferência pelo estilo Dominação.  

Esses resultados podem estar relacionados ao nível de segurança que a pessoa pode 

apresentar na transmissão das informações oriundas do seu conhecimento referente a uma 

dada situação conflituosa. Indivíduos que possuem nível de escolaridade inferior ao de outros 

podem se sentir recuados na colocação de seus argumentos em uma situação conflituosa por 

tarefas, por exemplo. Em contrapartida, pessoas que apresentaram maior especialização 

quanto à escolaridade podem se considerar detentoras do conhecimento, com tendência a 

centrar a exposição das ideias e sobrepor as suas perante as dos outros. Todavia, na pesquisa 

realizada por Araújo (2005), diferenças em relação aos estilos de conflito e a escolaridade não 

foram identificadas.  

Quanto a valores, o grupo que possui escolaridade mais baixa mostra preferência pelo 

estilo Conservação e o grupo com escolaridade mais alta por Autopromoção e Abertura à 

Mudança. Esses dados são similares aos apresentados por Schwartz (2005), o qual afirma que 

indivíduos com escolaridade apresentam valores voltados para Abertura à Mudança e são 

menos conservadores. Esses dados também são próximos às hipóteses que envolveram a 

correlação desses valores e estilos de conflitos, uma vez que Conservação correlacionou-se 

positivamente com Acomodação para os indivíduos com até o ensino superior completo 
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enquanto Abertura à Mudança e Autopromoção corroboram positivamente o estilo 

Dominação – dados relativos às pessoas que possuem a partir da pós-graduação incompleta. 

Com relação ao estado civil, o grupo ‘não casados’ denotou preferência pelo estilo 

Dominação. Esse resultado parece fazer sentido, uma vez que quem utiliza mais o estilo 

Dominação são as pessoas voltadas para o seu próprio objetivo e que desconsideram as 

necessidades alheias, diferentemente de uma pessoa casada, que pela própria condição precisa 

compartilhar ideias nas tomadas de decisão. Com relação aos valores, o grupo dos casados 

evidenciou preferência por Autotranscendência e Conservação enquanto que no grupo dos 

‘não casados’ houve preferência por Autopromoção e Abertura à Mudança. Novamente, o 

resultado de Dominação para o grupo ‘não casados’ apresenta relação com os valores 

preferidos por esse grupo de acordo com a hipótese.  

O tempo de experiência profissional apresentou diferença significativa para o grupo 

das pessoas que têm acima de 20 anos de experiência, com o predomínio do estilo Integração. 

Esses dados são os mesmos apresentados por Al-Ajmi (2007), que identificou que pessoas 

com acima de 15 anos de experiência utilizam mais esse estilo. Quanto aos valores, o grupo 

composto por pessoas com acima de 20 anos de experiência apresentou preferência por 

Conservação, enquanto o grupo de pessoas com até 10 anos de experiência profissional 

denotaram preferência por Autopromoção.  

Pelos resultados apresentados no cálculo das médias, a ordem dos polos dos valores 

foi parecida à da hierarquia apresentada por Schwartz e Bardi (2001), na qual há preferência 

primeiramente pelos valores de cunho social, tendo os valores relativos a poder como 

preteridos. Tendo em vista a ordem das médias dos estilos de gerenciamento de conflitos, os 

resultados também se mostraram compatíveis com a ordem apresentada por Araújo (2005), 

sendo o estilo Integração o primeiro e o estilo Dominação o último.  

Em suma, os valores relacionados a Autotranscendência e ao estilo Integração, que 

podem apresentar mais aceitabilidade social, mostraram-se mais valorizados e foram os que 

mais apresentaram resultados significativos comuns entre esta pesquisa e a de Bilsky e 

Wülker (2009). O mesmo aconteceu com os valores relacionados a Autopromoção e ao estilo 

Dominação; todavia esses podem ser mais difíceis de ser admitidos e aceitos socialmente, e 

podem também ser característicos e marcantes da sociedade em geral, independentemente das 

variáveis demográficas e funcionais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que o tema conflitos tem recebido atenção no contexto organizacional, 

este trabalho se propôs a estudar a relação entre valores pessoais e estilos de gerenciamento de 

conflitos existente em empregados de uma empresa multinacional. Neste sentido, tal relação 

foi comprovada, atendendo o objetivo geral da pesquisa. Os objetivos específicos quanto à 

forma como os estilos de gerenciamento de conflitos se relacionam com os valores pessoais 

desses profissionais também foram alcançados.  

Os resultados obtidos constataram a corroboração das hipóteses, algumas 

integralmente e outras parcialmente, porque não foram todos os polos de valores que se 

revelaram como preditores.  

Dessa forma, os resultados demonstraram que o entendimento dos valores pessoais 

como antecedentes dos estilos de gerenciamento de conflitos em um contexto organizacional 

pode colaborar para a melhor compreensão do perfil dos empregados das empresas. Nesse 

contexto, comprovou-se que as pessoas lidam diferentemente com os conflitos de acordo os 

seus valores, e que variáveis como o gênero e a escolaridade, entre outras estudadas, 

proporcionaram algumas contribuições adicionais para o entendimento dessa relação sobre a 

amostra estudada.  

Em uma época na qual a concorrência no setor automobilístico aumenta a cada dia 

com a entrada no Brasil de novos fabricantes e com o frequente lançamento de carros e 

modelos que prometem melhor qualidade, maior conforto e tecnologia avançada para 

consumidores que estão mais exigentes, o investimento nas pessoas que constroem direta ou 

indiretamente os automóveis pode ser uma alternativa eficaz na elaboração de estratégias 

competitivas. 

 Em vista desse cenário, esta pesquisa pode contribuir com a empresa para o 

entendimento do estilo de gerenciamento de conflitos nas três áreas estudadas, as quais têm 

atividades de natureza diferente mas assumem, internamente, os papéis de fornecedor ou de 

cliente entre si.  

Entender a relação dos valores pessoais com o estilo de gerenciamento de conflitos 

dos empregados pode, por exemplo, contribuir para que a área de Recursos Humanos ofereça 

treinamentos comportamentais mais assertivos, como os voltados para negociação, solução de 

problemas e tomada de decisões.  

Outra contribuição que o entendimento sobre a relação entre valores e conflitos pode 

trazer ao contexto organizacional, ao envolver pessoas que podem contribuir mais 
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eficazmente pela forma como lidam com conflitos, diz respeito à otimização de tarefas, sejam 

elas relacionadas a reuniões, sejam direcionadas a ações internas entre as áreas ou ainda 

aquelas que tratam das negociações com fornecedores e clientes externos.  

Conhecer os valores e os estilos predominantemente utilizados nas áreas de uma 

empresa pode ser considerado de grande utilidade na contratação de pessoas para vagas 

estratégicas, pois viabiliza a escolha de uma pessoa que potencialize ou que complemente o 

perfil da área onde o candidato irá atuar.  

Finalmente, um estudo da relação entre os valores pessoais e os estilos de 

gerenciamento de conflitos em empresas multinacionais, comparando as informações dos 

empregados da matriz com as dos que trabalham nas filiais, pode trazer dados significativos 

tanto para a empresa como também para o conhecimento científico.   

O modelo de estudo entre valores e conflitos proposto por Bilsky e Rahim (2000), que 

foi o modelo seguido nesta pesquisa, não se mostrou integralmente comprovado pelo presente 

estudo, por não terem sido corroboradas algumas das relações. Sendo assim, são necessários 

novos estudos que explorem outras amostras e busquem outro modelo. 

Da mesma forma, poderá vir a ser realizada uma análise mais profunda, visando 

entender se existem diferenças de valores pessoais e de estilos adotados por executivos, 

empregados administrativos e da produção. Embora representantes dessas diferentes 

categorias tenham participado desta pesquisa, a identificação por cargos não pôde ser 

aplicada, a pedido da empresa objeto do estudo, o que trouxe uma limitação para este 

trabalho. 

Outra limitação desta pesquisa foi a não utilização de amostragem aleatória. 

Com relação ao conhecimento científico, este estudo reforçou a importância de se 

entender os estilos de gerenciamento de conflitos, por ser esse um assunto pouco estudado no 

país. Além disso, com a comprovação de que existe relação entre valores e conflitos mediante 

a utilização dos instrumentos elaborados por Schwartz e Rahim, estudos complementares 

envolvendo grupos diferentes devem ser empreendidos, para entender cientificamente ainda 

mais esta temática.  

Outro trabalho acadêmico que pode trazer maiores contribuições para o tema diz 

respeito ao segmento onde a empresa atua. Uma sugestão seria elaborar uma pesquisa que 

investigue se os valores e conflitos predominantes em executivos de empresas privadas são 

diferentes daqueles de pessoas que trabalham em ONGs e realizam trabalhos voluntários.  
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Os resultados deste estudo mostraram-se relevantes, pois não só contribuem com a 

geração do conhecimento sobre valores e conflitos, como ainda estimulam o início de novas 

análises.  
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