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RESUMO 

 

Os temas felicidade e inclusão tem se tornado extremamente preciosos em uma 

sociedade heterogênea como o Brasil. Por meio de análises quantitativas e inferindo 

uma possível relação entre experiência de inclusão e a felicidade no trabalho, este 

estudo propôs-se a responder o seguinte problema de pesquisa: Qual é a relação 

existente entre Experiência de Inclusão e Felicidade no Trabalho? Teve por objetivo 

geral analisar a relação entre Experiência de Inclusão e Felicidade no Trabalho. 

Apresentou, por objetivos específicos, analisar se a experiência de inclusão tem maior 

impacto sobre os aspectos eudaimônicos da felicidade do que sobre os aspectos 

hedônicos, e analisar se a experiência de inclusão e felicidade no trabalho diferem por 

sexo, raça/cor, idade, religião, orientação sexual, nível hierárquico, faixa salarial e 

tempo no grupo de trabalho. Para alcançar os objetivos propostos, foram utilizados dois 

questionários: a Escala de Experiência de Inclusão e a Escala de Bem-Estar no 

Trabalho. Para o estudo realizado, foram utilizadas duas amostras e, por meio de 

estatística descritiva, regressão linear simples e análises de variância, os resultados 

foram alcançados. Houve correlação positiva moderada entre experiência de inclusão e 

os fatores afeto positivo e realização/expressividade, e correlação negativa moderada 

entre experiência de inclusão e afeto negativo. Além disso, foi observada a importância 

de características individuais e ambientais para os indivíduos sentirem-se mais incluídos 

e serem mais felizes no ambiente de trabalho. Este estudo procurou contribuir para o 

avanço do conceito de inclusão, na medida em que procurou explicitar o papel da 

variável “felicidade no trabalho” no modelo teórico da experiência de inclusão. Além 

disso, permitiu contribuir na identificação da importância de promoção de inclusão no 

ambiente de trabalho para que haja felicidade, uma vez que este último conceito, 

segundo alguns estudos, parece ser antecedente ao desempenho e efetividade nas 

organizações. 

 

Palavras-chave: Inclusão no Trabalho. Afeto no Trabalho. Realização no Trabalho.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 The themes happiness and inclusion has become extremely valuable in a 

heterogeneous society like Brazil. Through quantitative analysis and inferring a possible 

relationship between experience of inclusion and happiness at work, this study was 

designed to answer the following research problem: What is the relationship between 

experience of inclusion and happiness at work? The general objective was to examine 

the relationship between experience of inclusion and happiness at work. The specific 

objectives were analyze if the experience of inclusion has greater impact on eudemonic 

aspects of happiness than on hedonic aspects, and analyze if the experience of inclusion 

and happiness at work differ by sex, race/color, age, religion, sexual orientation, 

hierarchical level, salary range and time in the working group. To achieve the proposed 

objectives, two questionnaires were used: the Scale of Experience of Inclusion and the 

Scale of Well-Being at Work. For research purposes, two samples were collected, and 

by descriptive statistics, linear regression and analysis of variance, the results were 

achieved. There was a moderate correlation between experience of inclusion and the 

factors of positive affect and realization/expressiveness, and moderate negative 

correlation between experience of inclusion and the negative affect. Moreover, the 

importance of individual and environmental characteristics for individuals fell more 

included and happier at work was observed. This study sought to contribute to the 

advancement of the concept of inclusion, in that it sought to clarify the role of the 

variable “happiness at work” in the theoretical model of the experience of inclusion. It 

also enabled contribute to the importance of promoting inclusion in the workplace so 

that there is happiness, since the latter concept, according some studies, appear to be 

antecedent of the performance and effectiveness in organizations. 

 

Key words: Inclusion at work. Affect at work. Fulfillment at work. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tema “Felicidade” atualmente tem se tornado tão precioso que vem 

complementar, por exemplo, a Declaração de Independência dos EUA (FERRAZ; 

TAVARES; ZILBERMAN, 2007). Neste documento é registrado que “todos os homens 

são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes 

estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade” (“Declaração de Independência dos 

Estados Unidos da América”, 1776). 

O direito à busca da felicidade ainda não está totalmente explícito na 

Constituição Brasileira. Ainda em tramitação, a Proposta de Emenda à Constituição nº 

19 do ano de 2010, mais conhecida como “PEC da Felicidade”, de autoria do Senador 

Cristovam Buarque, propõe uma modificação no artigo 6º da Constituição Federal para 

incluir, dentre os direitos sociais, o direito à busca da felicidade. Atualmente, a proposta 

de emenda encontra-se aguardando discussão em plenário (BRASIL, 2013). 

Diante da importância dada recentemente ao estudo da felicidade das nações, 

alguns países, tais como o Butão e o Reino Unido, tem adotado uma nova forma de 

mensurar o progresso de uma comunidade ou país, em detrimento ao PIB (produto 

interno bruto): A Felicidade Interna Bruta, ou FIB. 

O FIB é um indicador sistêmico desenvolvido no Butão. O conceito foi 

desenvolvido com base em uma declaração legal datada de 1729, ano da unificação do 

Butão. Segundo a declaração, “se o Governo não pode proporcionar felicidade (dekid) 

para suas pessoas, não há propósito para o Governo existir” (URA, 2010). Assim, em 

1972, o Quarto Rei butanês Jigme Singya Wangchuck, declarou que a “Felicidade 

Interna Bruta” era mais importante que o “Produto Interno Bruto” e que, daquele 

momento em diante, o país teria toda sua política e planos de desenvolvimento 

orientados para o FIB (URA; ALKIRE; ZANGMO, 2012). Não há nenhuma definição 

oficial para FIB (URA; ALKIRE; ZANGMO, 2012) e, por isso, a seguinte descrição 

tem sido mais utilizada:  

 

Os indicadores FIB (Felicidade Interna Bruta) servem como ferramenta de 

avaliação para acompanhar os progressos de desenvolvimento em longo 

prazo. Tais indicadores têm como metas exibir um senso comum de propósito 

e oferecer àqueles responsáveis pelas políticas públicas orientação para seus 

programas, que deverão ser coerentes com os valores do FIB (LOUETTE, 

2009). 
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O FIB parte da premissa de que o objetivo principal de uma sociedade deveria 

ser a integração do desenvolvimento material com o psicológico, o cultural e o 

espiritual. As nove dimensões do FIB, segundo esse conceito, são (ARRUDA, 2009): o 

bem-estar psicológico, que avalia o grau de satisfação e de otimismo que cada indivíduo 

tem com a própria vida; saúde, que mede a eficácia das políticas de saúde; uso do 

tempo, que avalia a gestão equilibrada do tempo; vitalidade comunitária, que examina o 

nível de confiança, a sensação de pertencimento, a vitalidade dos relacionamentos 

afetivos, a segurança em casa e na comunidade, a prática de doação e de voluntariado; 

educação, que leva em conta vários fatores tanto de educação formal quanto informal; 

cultura, que avalia as tradições locais, festivais, valores nucleares, participação em 

eventos culturais, oportunidades de desenvolver capacidades artísticas, e discriminação 

por causa da religião, raça ou gênero; meio ambiente, que mede a percepção dos 

cidadãos quanto à qualidade da água, do ar, do solo, e da biodiversidade; governança, 

que avalia como a população enxerga o governo, a mídia, o judiciário, o sistema 

eleitoral e a segurança pública; e finalmente, padrão de vida, que avalia a renda 

individual e familiar, segurança financeira, nível de dívidas, qualidade das habitações, 

etc. 

Em 2012, a ONU encomendou um estudo ao Instituto da Terra da Universidade 

de Columbia, o World Happiness Report (HELLIWELL; LAYARD; SACHS, 2012). 

Este estudo teve como objetivo medir a “Felicidade Interna Bruta” em 150 países pelo 

mundo e foi apresentado em reunião da ONU em Nova Iorque para tratar sobre a 

felicidade das nações. O estudo foi realizado a partir de dados específicos do Gallup 

World Poll (GWP), do World Values Survey (WVS), do European Values Survey (EVS) 

e do European Social Survey (ESS). Além disso, apresentou também estudos de caso de 

países que já possuem mensuração do bem-estar da nação: o Butão e o Reino Unido. 

Segundo o estudo, os países mais felizes são Dinamarca, Noruega e Finlândia, 

enquanto Togo, Benim e Serra Leoa estão no final da lista. Segundo o relatório, dentre 

os 150 países pesquisados, o Brasil é o 25º país mais feliz do mundo. 

Outra pesquisa, realizada em 2007, investigou especificamente a ideia de 

Felicidade no Trabalho. A Happiness at Work Index é uma pesquisa inglesa e 

desenvolvida pela empresa Chiumento, reconhecida no país por pesquisas em recursos 

humanos. A pesquisa obteve 1063 respondentes entre 18 e 65 anos no Reino Unido, 

com empregados de empresas com mais de 20 funcionários. O índice encontrado de 

felicidade foi de 6.5, em uma escala de 0 a 10, onde 10 corresponde a extremamente 
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feliz. No Brasil, porém, não foram encontrados estudos científicos sobre o índice 

nacional de felicidade no trabalho.  

Em 24 de Outubro de 2013 Nicolas Maduro, então Presidente da Venezuela, 

anunciou a criação do Vice Ministério da Suprema Felicidade Social do povo da 

Venezuela. Tal ministério será responsável por coordenar programas sociais do 

Executivo, voltados, principalmente, para os sem-teto, desvalidos, idosos e crianças 

(VENEZUELA, 2014). 

O presente estudo procurou focar no estudo da felicidade dos indivíduos, 

especificamente na dimensão trabalho. Isso aconteceu por acreditar-se que o trabalho 

exerce forte influência na felicidade geral, pelo tempo que as pessoas gastam em seus 

trabalhos, pelos relacionamentos construídos e recompensas recebidas (WARR, 2007).  

Na literatura científica, a felicidade é geralmente entendida como sinônimo de 

bem-estar (ALBUQUERQUE; TRÓCCOLI, 2004). O conceito de bem-estar no trabalho 

é um tópico clássico na psicologia social e vem sendo trabalhado no Brasil. Porém a 

maior parte dos estudos sobre o tema está no âmbito da Psicologia Social e da 

Psicologia Positiva, apresentando-se ainda incipiente no campo da Administração. 

Existem duas abordagens para o estudo do bem-estar: a abordagem hedônica do 

bem-estar subjetivo, que compreende o bem-estar a partir de três dimensões – afeto 

positivo, afeto negativo e satisfação com a vida (DIENER et al., 1999); e a abordagem 

eudaimônica, ou do bem-estar psicológico, segundo a qual o bem-estar é centrado na 

experiência de expressão pessoal e de autorrealização (WATERMAN, 1993; 

PASCHOAL, 2008). 

Buscando uma aproximação entre essas duas dimensões, hedônica e 

eudaimônica, Bem-Estar no Trabalho tem sido definido como a prevalência de emoções 

positivas no trabalho e a percepção do indivíduo de que, no seu atuar, expressa e 

desenvolve seus potenciais e avança no alcance de suas metas de vida (PASCHOAL; 

TAMAYO, 2008; PASCHOAL; TORRES; PORTO, 2010; PASCHOAL, 2008). Desde 

a publicação do livro Work, Happiness, and Unhappiness (WARR, 2007), o termo 

felicidade, no Brasil, tem sido usado para tratar deste mesmo conceito (PASCHOAL; 

TORRES; PORTO, 2010), assim como será considerado nesta pesquisa. 

Há evidências empíricas que suportam a hipótese de que a necessidade de 

pertencimento é um motivador poderoso. Uma pessoa incluída se sente bem vinda em 

seu grupo de trabalho (HAYES, 2002) e valorizada pelas suas contribuições. Pesquisas 

têm mostrado que as pessoas incluídas “expressam mais afetos positivos, apresentam 
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um maior nível de envolvimento com a organização, são mais satisfeitas e inovadoras, e 

se identificam mais com o trabalho que realizam” (FERDMAN et al., 2009, p. 5).  

O conceito de inclusão no ambiente de trabalho ainda é pouco discutido na 

literatura estrangeira e nacional, porém seu estudo é de grande importância para o 

contexto do trabalho. 

Existe uma distinção conceitual entre inclusão afetiva – a experiência, percepção 

ou sentimento de inclusão – e comportamento inclusivo (DAVIDSON; FERDMAN, 

2002, 2004).  

A experiência de inclusão refere-se à percepção da extensão em que o indivíduo 

se sente seguro, confiante, aceito, respeitado, amparado, valorizado, engajado e 

autêntico em seu ambiente de trabalho, como indivíduo e membro de um particular 

grupo de identidade (FERDMAN et al., 2009). Esses itens buscam analisar aspectos 

centrais da experiência de inclusão percebida pelos participantes em seus grupos de 

trabalho.  

Já o comportamento inclusivo é definido como “aquelas ações ou práticas, tanto 

da parte do indivíduo, quanto de outros membros do seu grupo de trabalho, que são 

distintas, mas pensadas para levarem a experiências de inclusão” (FERDMAN et al., 

2009, p. 7). Os comportamentos inclusivos são seis: criar um ambiente de segurança, 

reconhecer os outros, lidar com conflitos e diferenças, ser capaz e ter vontade de 

aprender, usar e dar voz e aumentar a representação de membros de grupos de 

“minoria” (FERDMAN et al., 2009, p. 10-13). 

O levantamento da literatura realizado foi feito a partir das bases de dados 

Proquest, Ebsco e Capes. Foram procurados os seguintes termos em Português: 

Inclusão, Experiência de Inclusão, Feliz / Felicidade no Trabalho, Bem-Estar no 

Trabalho, Satisfação no Trabalho. Em Inglês, foram procurados os seguintes termos: 

inclusion, experience of inclusion, happiness at work, well-being at work e satisfaction 

at work. 

Percebe-se uma crescente importância dada aos conceitos Felicidade no 

Trabalho e Inclusão, porém há pouca literatura sobre o assunto, principalmente no 

Brasil. A maior parte dos trabalhos sobre o construto Felicidade no Trabalho foi 

realizada nos últimos cinco anos e ainda são raros, presentes quase que exclusivamente 

no campo da Psicologia. Quanto à literatura de inclusão, no Brasil, apresenta uma 

evolução incipiente no campo dos estudos organizacionais, principalmente ao que diz 

respeito a um conceito de inclusão afetiva, ou experiência de inclusão. 
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É possível verificar que existem algumas aproximações entre o que Warr (2007) 

denomina “aspectos ambientais preditores da felicidade” e o conceito de inclusão 

proposto por Ferdman et al (2009). Essas aproximações permitem inferir uma relação 

entre experiência de inclusão enquanto antecedente da felicidade no trabalho. 

É possível encontrar estudos compreendendo a inclusão enquanto necessidade 

do ser humano (HANASHIRO et al., 2011) assim como também percebemos a 

felicidade enquanto necessidade do ser humano ao longo da história (MCMAHON, 

2005). Foram encontradas algumas pesquisas que trabalham a inclusão como 

antecedente de afetos positivos e satisfação (FERDMAN et al., 2009; HAYES, 2002). 

E, até o momento, apenas uma pesquisa abordando bem-estar, apenas na perspectiva 

hedônica, e percepção de inclusão ou exclusão no ambiente de trabalho (MOR BARAK; 

LEVIN, 2002).  

Diante desses achados empíricos, infere-se uma possível relação entre os dois 

conceitos anteriormente abordados – experiência de inclusão e felicidade no trabalho – 

fundamentando a formulação do seguinte problema de pesquisa: Qual é a relação 

existente entre Experiência de Inclusão e Felicidade no Trabalho? 

Este estudo tem por objetivo geral analisar a relação existente entre Experiência 

de Inclusão e Felicidade no Trabalho em profissionais do Estado de São Paulo. Tem por 

objetivos específicos:  

 

1. Analisar se a experiência de inclusão tem maior impacto sobre os 

aspectos eudaimônicos da felicidade do que sobre os aspectos hedônicos; 

2. Analisar se a experiência de inclusão e felicidade no trabalho diferem por 

sexo, raça/cor, idade, religião, orientação sexual, nível hierárquico, faixa 

salarial e tempo no grupo de trabalho. 

 

Foram aplicados dois instrumentos de pesquisa: a Escala de Experiência de 

Inclusão (FERDMAN et al., 2009) e a Escala de Bem-Estar no Trabalho (PASCHOAL; 

TAMAYO, 2008). Trabalhou-se com duas amostras, denominadas Amostra A e B, que 

serão descritas no Capitulo 3.  

Foram realizadas análises fatoriais com o objetivo de validação das duas escalas 

trabalhadas e os dados foram apresentados através de análise descritiva. Para o primeiro 

objetivo, foi utilizada regressão linear simples para a análise dos dados e, para o 

segundo objetivo, análise de variância para comparação das médias dos grupos. 
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Este estudo contribui para o avanço da literatura de inclusão, na medida em que 

procurou explicitar o papel da variável “felicidade no trabalho” como elemento 

constituinte de um modelo teórico mais compreensivo sobre inclusão. Além disso, 

também contribuiu na identificação da importância de promoção de inclusão no 

ambiente de trabalho para que haja felicidade, uma vez que este último conceito, 

segundo alguns estudos, parece ser antecedente ao desempenho e efetividade nas 

organizações. 

Além disso, investigando a existência dessa relação, este estudo permite às 

empresas repensar suas políticas de inclusão de forma a fomentar a felicidade entre seus 

funcionários. 

O capítulo seguinte deste estudo, referente ao referencial teórico, apresenta uma 

breve revisão da literatura acerca de Experiência de Inclusão e Felicidade no Trabalho, 

os principais conceitos utilizados e propõe uma discussão acerca de uma possível 

relação entre esses conceitos. O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos 

da pesquisa e o quarto capítulo apresenta os principais resultados. O quinto capítulo 

discute os resultados obtidos à luz dos conceitos técnicos, e o sexto e último capítulo 

apresenta as considerações finais do estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Definindo Inclusão 

 

O conceito de inclusão é mais bem compreendido no contexto da diversidade 

(DAVIDSON; FERDMAN, 2002; FERDMAN et al., 2009). Os esforços científicos e 

organizacionais pela diversidade não tem sido suficientes e, por isso, acredita-se que 

existe um modo distinto de alcançar os benefícios de uma mão de obra diversa: a 

inclusão (THOMAS; ELY, 1996).  

Este capítulo buscará, inicialmente, abordar a transição de diversidade para 

inclusão, assim como apresentar o conceito de inclusão propriamente, além de seus 

antecedentes e possibilidades de mensuração. 

 

2.1.1. Da Diversidade para a Inclusão 

 

A partir da segunda metade do século XX, houve um aumento na preocupação 

com a diversidade no trabalho, devido a questões normativas (MOR BARAK, 2005). 

Em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa tendência alcançou 

ainda mais força. Segundo a declaração, “todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas 

às outras com espírito de fraternidade” (Artigo 1º da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, ONU, 1948). Desde então, muitas leis foram revisadas com o objetivo de 

promover a diversidade. 

Em 1965, o então Presidente dos Estados Unidos da América, Lyndon B. 

Johnson, assinou a Ordem Executiva 11246 que proíbe trabalhadores vinculados ao 

Governo Federal de discriminar, no processo de admissão, qualquer pessoa com base 

em raça, cor, religião, sexo ou origem nacional. Por pressão legislativa, a preocupação 

com a diversidade dentro das organizações nos EUA se tornou visível no final dos anos 

1990 (D’AMARIO, 2009). 

No Brasil essa discussão é ainda mais relevante, devido à heterogeneidade da 

população brasileira que reflete nas organizações (HANASHIRO; CARVALHO, 2005). 

Segundo Hanashiro e Carvalho (2005), compreender a dimensão da diversidade no 

Brasil envolve entender suas complexidades, ambiguidades e contradições, porém faz 

mais sentido em uma realidade multicultural como a brasileira.   
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Diversidade é geralmente definida como “(...) a variação de identidades sociais e 

culturais através de pessoas existindo juntas em um emprego definido ou configuração 

de mercado” (COX, 2001, p. 3). 

Existem três paradigmas que tem guiado as iniciativas de diversidade nas 

empresas (THOMAS; ELY, 1996). O primeiro deles, o paradigma da discriminação e 

justiça, foca em oportunidades iguais, tratamento justo, recrutamento e complacência 

com os requisitos da legislação sobre a diversidade. Segundo os autores, esse é o 

paradigma dominante nas organizações. Os benefícios desse paradigma são: maior 

diversidade demográfica nas organizações e promoção de tratamento justo entre os 

funcionários. Porém também apresenta limitações. Esse paradigma está baseado no 

pressuposto de que “todos são iguais”, ou seja, não é desejável que a diversificação da 

força de trabalho influencie no trabalho ou cultura da organização. A empresa deve 

operar como se todos fossem da mesma raça, gênero e nacionalidade. 

O segundo paradigma é o de acesso e legitimidade. Para os autores, se o 

primeiro paradigma pode ser caracterizado pela ideia de assimilação e conformismo 

com o diverso, este segundo paradigma tende para o inverso: a aceitação e celebração 

da diversidade. Segundo os autores, as empresas que atuam sob este paradigma 

possuem características comuns, pois geralmente operam em um ambiente de alta 

diversidade também entre os seus clientes (THOMAS; ELY, 1996).  

Este segundo paradigma apresenta algumas forças, pois é baseado no mercado e 

apresenta potencial para vantagem competitiva. Porém, o paradigma de acesso e 

legitimidade é mais conhecido pelas suas limitações. Na busca por novos mercados, tais 

organizações tendem a enfatizar o papel das diferenças culturais em seus negócios sem 

maior preocupação em analisar como essas diferenças de fato afetam o trabalho que 

realizam.  

Diversidade vai muito além de simplesmente aumentar o número de pessoas 

filiadas a diferentes grupos de identidade. Para os autores, diversidade deveria ser 

entendida como “(...) perspectivas e abordagens variadas para trabalhar que membros de 

diferentes grupos de identidade trazem” (THOMAS; ELY, 1996, p. 80). 

O terceiro paradigma para a compreensão da diversidade proposto pelos autores 

busca uma aproximação ao que hoje é compreendido como inclusão: o paradigma da 

aprendizagem e efetividade (THOMAS; ELY, 1996). A organização que trabalha a 

partir desse paradigma reconhece que os empregados frequentemente tomam decisões e 

escolhas no trabalho baseados em seus contextos culturais e afiliações a determinados 
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grupos de identidade. Esse conceito propõe, se necessário, repensar tarefas primárias da 

organização e redefinir mercados, produtos, estratégias, missões, práticas de negocio e 

até mesmo culturas. Dessa forma, os autores buscam capitalizar os benefícios da 

diversidade e não somente integrar ou inserir a mão de obra diversa. 

Segundo esse paradigma, os resultados de capitalizar os benefícios da 

diversidade vão além de apenas questões financeiras ou lucro para a organização. 

Envolve também aprendizagem, criatividade, flexibilidade, crescimento organizacional 

e individual, e a habilidade da organização se adaptar com sucesso a mudanças no 

mercado (THOMAS; ELY, 1996).  

Diante do exposto, percebe-se a importância da promoção da inclusão 

propriamente dentro das organizações, não somente para aumentar sua rentabilidade ou 

cumprir determinada legislação, mas para trazer benefícios reais para os indivíduos e 

para o negócio. Ao longo deste capítulo, serão apresentados os conceitos mais comuns 

para inclusão na literatura científica atual e o conceito que será adotado ao longo desta 

pesquisa. 

 

2.1.2. O Conceito de Inclusão 

 

Inclusão é um tema que tem sido discutido com frequência no meio acadêmico, 

porém verifica-se que tais discussões são recentes na literatura. No contexto 

internacional, percebe-se que grande parte dos estudos sobre inclusão deriva do novo 

paradigma proposto por Thomas e Ely (1996) para compreensão da diversidade: o 

paradigma da aprendizagem (THOMAS; ELY, 1996). Depois disso, o estudo da 

inclusão vem sendo trabalhado por Mor Barak e Cherin (1998) e Mor Barak (2000). O 

conceito de inclusão afetiva – ou a percepção de inclusão – é introduzido apenas nos 

últimos dez anos. É trabalhado por Hayes (2002), Hobman, Bordia e Gallois (2004) e 

por Ferdman e colegas (AVIGDOR et al., 2007; DAVIDSON; FERDMAN, 2002; 

FERDMAN et al., 2009, 2010). 

Mor Barak e Cherin (1998) definem inclusão como “a extensão em que 

indivíduos podem acessar informações e recursos, estão envolvidos em grupos de 

trabalho, e possuem a habilidade para influenciar processos de tomada de decisão”. Mor 

Barak (2005) acredita que a inclusão no sistema social é essencial para satisfazer as 

necessidades básicas do ser humano. Segundo a autora, há uma dependência para o 
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trabalho em conjunto e, dessa dependência, deriva o alcance de objetivos básicos, tais 

como alimento, abrigo e vestuário. 

Em uma organização inclusiva, os valores, os talentos, as contribuições e as 

diferenças das pessoas da organização são reconhecidos (DAVIDSON; FERDMAN, 

2002) . Assim, de uma forma mais geral, “[...] inclusão envolve tanto ser absolutamente 

nós mesmos quanto permitir aos outros serem eles mesmos em um contexto de 

engajamento em objetivos comuns” (FERDMAN et al., 2010, p. 37). 

Alguns autores abordam a inclusão a partir da perspectiva de percepção do 

indivíduo, ou o que denominam “inclusão psicológica”. Miller (1998) entende a 

inclusão como o grau em que um indivíduo se sente parte do processo crítico da 

organização, ou seja, nos processos formais de tomadas de decisão e acesso a 

informações, etc. Hobman, Bordia e Gallois (2004) consideram que a inclusão em um 

grupo de trabalho relaciona-se a percepções individuais relativas a envolvimento em 

processos relacionados a tarefas, da troca de informações e colaboração em processos 

de tomada e decisão, e o grau em que se sentem respeitados, valorizados e ouvidos 

(HOBMAN; BORDIA; GALLOIS, 2004). 

Para Hayes (2002), o conceito de inclusão no ambiente de trabalho aborda dois 

aspectos: o primeiro, de incluir fisicamente as pessoas nas organizações e em atividades 

que anteriormente foram sub-representadas; e o segundo, que trata dessa inclusão 

psicológica, que define como “(...) um julgamento individual ou percepção de 

pertencimento como um membro aceito, bem vindo e valorizado nas mais importantes 

unidades organizacionais, tais como grupo de trabalho, departamento, e acima de tudo 

na organização” (HAYES, 2002, p. 5). 

Davidson e Ferdman (2002) compreendem a inclusão em dois níveis: 

organizacional e individual. O nível organizacional se refere aos procedimentos e 

políticas da organização que tem como objetivo a inclusão; e o nível individual refere-se 

à necessidade do indivíduo de se sentir como um todo. Porém, segundo os autores, esses 

níveis são interativos e não é possível tratar cada um individualmente. É necessário 

tanto considerar as políticas da organização quanto os sentimentos do empregado para 

promover inclusão. 

Ferdman (2010) sintetiza o conceito de inclusão da seguinte forma: 

 

Em seu sentido mais geral, a inclusão envolve sermos autênticos e permitir 

que outros também sejam autênticos no contexto de se engajar em objetivos 

comuns. Significa colaborar de forma em que todas as partes possam ser 
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totalmente engajadas e subsumidas, e ainda assim, paradoxalmente, ao 

mesmo tempo, acreditarem não terem comprometido, escondido, ou desistido 

de qualquer parte de si mesmos. Assim, para os indivíduos, experimentar a 

inclusão em um grupo ou organização envolve ser totalmente parte do todo, 

mantendo um senso de autenticidade e singularidade (FERDMAN, 2010, p. 

37). 

 

Ferdman, et al. (2009, p. 3) contribuem para o aprofundamento do conceito de 

inclusão abordando dois componentes da inclusão: o comportamento inclusivo e a 

experiência de inclusão. O primeiro, o comportamento inclusivo, refere-se aos “[...] 

comportamentos manifestados por um indivíduo, os membros de seu grupo de trabalho, 

e as políticas e procedimentos organizacionais, que promovem um clima inclusivo”; e o 

segundo componente, a experiência de inclusão, é “o senso psicológico da parte de um 

indivíduo de que ele ou ela está realmente sendo incluídos”.  

Em um amplo estudo empírico realizado nos Estados Unidos com 945 

respondentes (FERDMAN et al., 2009), os autores evidenciaram uma relação positiva 

entre comportamento inclusivo e experiência de inclusão. Trata-se de um achado 

importante, pois na medida em que indivíduos e grupos apresentam comportamentos 

inclusivos e existem políticas e procedimentos organizacionais inclusivos, os indivíduos 

tendem a experimentar um sentimento de inclusão.  

A seguir, os principais componentes de inclusão propostos por Ferdman et al. 

(2009) – comportamento inclusivo e experiência de inclusão – serão tratados mais 

detalhadamente. 

 

Comportamento Inclusivo 

 

Segundo Ferdman, et al. (2009), uma das melhores formas de acessar o grau de 

inclusão em uma organização é por meio dos comportamentos do próprio indivíduo e de 

seu grupo de trabalho, além das políticas e práticas da organização.  

Definem comportamento inclusivo como “aquelas ações ou práticas, tanto da 

parte do indivíduo, quanto de outros membros do seu grupo de trabalho, que são 

distintas, mas pensadas para levarem a experiências de inclusão” (FERDMAN et al., 

2009, p. 7). Ou seja, para os autores, nenhum comportamento é realmente inclusivo, a 

não ser que levem a experiências de inclusão, necessariamente. 

Os comportamentos inclusivos são seis (FERDMAN et al., 2009, p. 10-13): 
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 Criar um ambiente de segurança. Estabelecer as fronteiras físicas e psicológicas, 

deixando claro quem é membro do grupo, favorecendo e compartilhando dos 

recursos, ideias e perspectivas, e tendo credibilidade para expressar suas visões, 

ideias e diferenças; 

 Reconhecer os outros. O ato de cumprimentar e reconhecer outros indivíduos no 

trabalho tem sido descrito como um comportamento importante que resulta na 

experiência de inclusão. Não raro as pessoas em um grupo de trabalho, 

especialmente aqueles de menor status, podem não ser reconhecidas. 

 Lidar com conflitos e diferenças. Lidar com a diversidade por meio de 

participação em workshops sobre diversidade e sensibilização, assim como o 

exercitar comportamentos ou práticas que ajudam a lidar com conflitos e 

diferenças entre os membros do grupo podem afetar a experiência de inclusão. 

 Ser capaz e ter vontade de aprender. As expressões dos empregados sobre sua 

habilidade e vontade de aprender podem também estar associadas às 

experiências de inclusão. Quando os membros do grupo expressam 

comportamentos inclusivos, isso facilita a aprendizagem. 

 Usar e dar voz. Ter a oportunidade de falar, assim como de ouvir os outros 

falando, reforça a experiência de inclusão. Comportamentos inclusivos 

relacionados à voz também podem incluir a comunicação clara e o ouvir atento 

para fazer com que os outros se sintam ouvidos e compreendidos. 

 Aumentar a representação de membros de grupos de “minoria”. A representação 

de pessoas diversas no grupo de trabalho, em todos os níveis da organização é 

um aspecto dos procedimentos e políticas organizacionais que se pode relacionar 

à experiência de inclusão. Essa representação pode fazer com que outros do 

mesmo grupo sintam-se incluídos, e também notem que os aspectos referentes às 

suas identidades sociais são aceitos e respeitados pela organização. 

 

Com o objetivo de acessar o grau em que comportamentos do indivíduo e do seu 

grupo de trabalho estão associados com a experiência de inclusão, Ferdman et al. (2009) 

desenvolveram uma escala que lhe possibilitassem o alcance desse objetivo. 

A escala de Comportamento Inclusivo Organizacional (FERDMAN et al., 2009) 

tem por objetivo mensurar esses comportamentos que, segundo os autores, são capazes 

de fomentar a percepção de inclusão. A escala compreende três dimensões: a de 
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comportamento inclusivo (nível do indivíduo), com 12 itens; a de comportamento 

inclusivo relativo ao grupo de trabalho (nível grupal), com 18 itens; e políticas e 

procedimentos organizacionais (nível organizacional), com 6 itens. Os itens são 

mensurados por meio de escala Likert de cinco pontos, onde “1” corresponde a “nunca” 

e “5” a “sempre”. 

Na primeira dimensão, referente ao nível do indivíduo, os respondentes são 

orientados a indicar a frequência do comportamento, conforme a pergunta: “Eu elogio 

meus colegas quando eles fazem um bom trabalho”, por exemplo. Na segunda 

dimensão, referente ao nível grupal, os respondentes são orientados a indicar a 

frequência do comportado, conforme, por exemplo: “As pessoas do meu grupo 

menosprezam ou ridicularizam outras pessoas do próprio grupo”. Quanto à terceira 

dimensão, são orientados a indicarem a frequência com que observam determinados 

comportamentos na organização como um todo, conforme, por exemplo, a questão 

“Minha organização oferece oficinas ou outros eventos de treinamento para ajudar que 

os empregados aprendam a lidar com os conflitos e diferenças”. 

A validação original da escala de Comportamento Inclusivo Organizacional 

(ECIO) foi realizada por Ferdman et al. (2009) em uma amostra não aleatória de 945 

respondentes estadunidenses, de organizações diversas: profissionais, estudantes, 

professores, líderes religiosos e membros de associações diversas.  

No Brasil, a escala foi validada por Hanashiro et al. (2011) em uma amostra de 

1236 respondentes das cidades de São Paulo e Brasília, selecionados pelo critério de 

conveniência. 

 

Experiência de Inclusão 

 

Segundo Ferdman et al. (2009, p. 6), a experiência de inclusão em um grupo de 

trabalho diz respeito à “(...) percepção do indivíduo da extensão em que se sente seguro, 

confiável, aceito, respeitado, suportado, valorizado, completo, engajado e autêntico no 

seu ambiente de trabalho, tanto como indivíduo quanto membro de grupos específicos 

de identidade social”. Para os autores a experiência de inclusão psicológica envolve os 

seguintes componentes: 
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 Envolvimento / Engajamento no grupo de trabalho: diz respeito ao nível de 

participação do indivíduo em seu grupo de trabalho, além dos sentimentos de 

pertencimento e ter suficiente acesso a informações e recursos necessários para a 

execução de suas atividades; 

 Influência na tomada de decisão: senso dos indivíduos de que podem afetar as 

decisões do seu grupo de trabalho, tendo voz e sendo ouvidos; 

 Sentir-se valorizado: senso de que os indivíduos se importam uns com os outros 

dentro mesmo grupo, tanto como indivíduo, quanto como membro de múltiplos 

grupos de identidade social; 

 Autenticidade / trazer-se por completo para o trabalho: habilidade para ser 

inteiramente si no ambiente de trabalho. Inclui ter conversas honestas e genuínas 

com outros colegas de trabalho sem precisar omitir partes relevantes de si; 

 Reconhecendo, atendendo e honrando a diversidade: através desse componente, 

os grupos podem criar processos mais fluidos de comunicação e integração. 

 

Em complemento à Escala de Comportamento Inclusivo Organizacional 

apresentada anteriormente, Ferdman et al. (2009) elaboram também uma escala de 

experiência de inclusão para analisar como esses conceitos estão relacionados. 

A Escala de Experiência de Inclusão Organizacional (EEIO) proposta pelos 

autores (FERDMAN et al., 2009) se propõe a avaliar os aspectos centrais da experiência 

de inclusão percebida pelos respondentes em relação ao seu grupo de trabalho. A escala 

é dividida em duas partes: experiência de inclusão individual e experiência de inclusão 

do indivíduo enquanto membro de um grupo de identidade social, ou seja, como 

membros de diferentes grupos de identidade de sexo, raça, orientação sexual, etc.  

O instrumento é composto de 24 itens a serem mensurados em escala do tipo 

Likert em que “1” corresponde a “nunca” e “5” corresponde a “sempre”. Exemplos de 

questões nesse questionário são: “Minhas ideias influenciam as decisões do meu grupo 

de trabalho” e “Eu acredito que sou tratado (a) de maneira justa no trabalho, sem 

discriminação baseada na minha religião, raça, sexo, orientação sexual, cultura, 

nacionalidade e idade”. 

A escala de experiência de inclusão foi validada pelos autores em 2007, com 

publicação em 2009 (FERDMAN et al., 2009) em uma amostra de 985 respondentes 

estadunidenses, com perfil amplamente diversificado. 
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A análise fatorial do eixo principal (PAF - Principal Axis Factoring Analyses)  

com rotação Varimax, resultou em um fator com 47% de variância explicada e alpha de 

Cronbach de 0.95, mostrando alto nível de confiabilidade. 

 

2.1.3. A cultura inclusiva 

 

Segundo Miller e Katz (2002), a organização de sucesso do futuro é aquela que 

conseguirá alcançar o potencial de todos os seus membros e não apenas daqueles que 

compõem a elite. Diante disso, acreditam que as empresas exigirão, cada vez mais, a 

capitalização da diversidade de sua força de trabalho. Ainda segundo eles, para que isso 

ocorra, é necessária que haja uma mudança radical, tanto de estrutura, quanto de cultura 

das organizações. E que, devido a isso, muitas organizações podem falhar ao tentar 

alcançar esse objetivo. 

O objetivo principal das empresas seria, portanto, criar um ambiente em que 

todas as pessoas são tratadas como bens insubstituíveis. Segundo os autores, “uma 

cultura de inclusão requer um deslocamento radical no pensamento e na sua 

operacionalização – um novo padrão de ações, atitudes, políticas e práticas designadas 

para permitir que todas as pessoas contribuam com suas energias e talentos para o 

sucesso da organização” (MILLER; KATZ, 2002, p. 16). Para que haja, de fato, 

inclusão, é necessário que todas as pessoas, com as suas diferenças e similaridades, 

estejam envolvidas na tomada de decisão, na identificação de problemas, e na solução 

de problemas que afetem o seu dia a dia de trabalho. 

Segundo Miller e Katz (2002), é difícil construir uma cultura inclusiva da 

diversidade, pois é necessário comprometimento em longo prazo e mudança cultural. 

Porém também consideram que, atualmente, apenas considerando aspectos da 

diversidade a partir de uma cultura inclusiva, as organizações alcançarão seu real 

potencial, incorporando princípios humanos básicos ao modelo de gestão (MILLER; 

KATZ, 2002).  

Segundo Pless e Maak (2004, p. 130), uma cultura de inclusão se caracteriza por 

permitir que pessoas de diferentes contextos, pontos de vista e formas de pensar 

trabalhem efetivamente juntas, para alcançarem seus mais altos potenciais, de forma a 

contribuir para o objetivo da organização. Além disso, as autoras acreditam que para 

construir uma cultura inclusiva é necessário estar baseado no princípio do 

reconhecimento, que os autores chamam de “meta-princípio”, ou o ponto de vista moral: 
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Nós, como seres humanos, sabemos por experiência que dependemos de 

reconhecimento mútuo: Nós queremos que os nossos amados nos amem, 

nossos amigos e colegas que nos reconheçam pelo que nós somos e pelo que 

fazemos, nosso empregador que honre nossas realizações e nossos 

governantes e concidadãos que nos respeitem e respeitem aos nossos direitos 

enquanto cidadãos livres e iguais (PLESS; MAAK, 2004, p. 131). 

 

Este princípio mostra que, quanto mais consciente for o tratamento ético 

dispensado aos funcionários diversos, maiores as chances de se promover uma cultura 

de inclusão. Esse princípio envolve quatro pilares:  

 

 Entendimento recíproco: abertura para estar envolvido com pessoas de 

diferentes perspectivas, e disposição para ativamente ouvir outros pontos de 

vista, com o objetivo de aprender mais sobre eles e entender seus pressupostos 

básicos; 

 Pluralidade de ponto de vista e permissão múltipla: criar um ambiente discursivo 

inclusivo, e um diálogo aberto e participativo, integrar diferentes vozes em 

diálogo, permitir “outras” vozes a falar, discutir e pesar diferentes argumentos e 

achar uma abordagem comum para um tópico ou questão; 

 Confiança: permitir pessoas de diferentes contextos culturais a trabalhar 

cooperativamente juntos e a confortavelmente dividirem seus conhecimentos, 

experiências e pontos de vista na base da confiança; 

 Integridade: qualidade de autogovernança moral, ou seja, que uma pessoa 

subscreva uma séria de princípios e comprometimentos e os apoie, 

especialmente ao encarar um desafio. Pessoas que agem com integridade, 

baseiam suas ações em princípios e agem de maneira coerente e confiável. 

 

Além desses quatro pilares, é necessário haver diversidade de pontos de vista, ou 

o que os autores denominam “Ponto de Vista Moral Intercultural”. Ou seja, indivíduos 

de diferentes contextos culturais, religião, crenças, gênero, sistema de valores, etc. Os 

quatro princípios fundadores citados precisam transcender qualquer barreira imposta por 

essa pluralidade, pois independentemente das características individuais, a necessidade 

de reconhecimento existe como parte da condição humana (PLESS; MAAK, 2004). 

Diante dessas colocações propostas por Pless e Maak (2004), percebe-se a 

importância dos comportamentos inclusivos propostos por Ferdman, et al. (2009), que 
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abordam também comportamentos relativos ao reconhecimento, ao diálogo aberto entre 

os diferentes e ao ambiente de segurança baseado no entendimento e confiança.  

Para Ferdman et al. (2010), organização inclusiva é compreendida como sendo 

aquela que apresenta características multiculturais: 

 

Inclusão em uma organização multicutural significa que há equidade, justiça 

e completa participação tanto em nível grupal quanto individual, então os 

membros de diferentes grupos não só tem igual acesso a oportunidades, 

tomada de decisão e posições de poder, mas eles são ativamente procurados 

por causa e com as suas diferenças. Em uma organização multicultural 

inclusiva, diferenças de todos os tipos se tornam integradas ao negócio, tanto 

que elas se tornam parte necessária no dia a dia de trabalho (FERDMAN et 

al., 2010, p. 13) 

 

Assim, ao promover inclusão, as organizações estão mais propensas a dar 

suporte aos seus empregados para que alcancem o máximo de seu potencial, 

beneficiando tanto os empregados quanto as organizações (FERDMAN et al., 2009). 

Para os autores, uma cultura de inclusão reconhece, respeita, valoriza, e utiliza 

os talentos e contribuições de todas as pessoas da organização: “Em organizações com 

cultura de inclusão, pessoas de todos os grupos de identidade social tem oportunidade 

para estarem presentes, a terem suas vozes ouvidas e apreciadas, e a engajarem em 

atividades chave em prol do coletivo” (WASSERMAN; GALLEGOS; FERDMAN, 

2008, p. 176). 

Assim, podemos inferir a proximidade entre esses conceitos – cultura de 

inclusão e experiência de inclusão – e entender a importância de promover cultura 

inclusiva para que haja experiência de inclusão entre os funcionários e para promover 

também comportamentos inclusivos entre eles. Segundo os autores (FERDMAN et al., 

2009; PLESS; MAAK, 2004), todas essas questões são importantes tanto para os 

funcionários quanto para as organizações. 

 

2.2. Felicidade 

 

Dentre as definições de felicidade, a maior parte faz menção a um estado afetivo 

positivo, com sentimentos de bem-estar e prazer (FERRAZ; TAVARES; 

ZILBERMAN, 2007). O Dicionário Michaelis Online de Língua Portuguesa define 

Felicidade enquanto: “1) Estado de quem é feliz; 2) Ventura; 3) Bem-estar, 

contentamento; 4) Bom resultado, bom êxito”. 
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O estudo e a compreensão da felicidade e dos aspectos positivos da experiência 

humana estão entre as principais preocupações da Psicologia no século XXI, porém 

existem poucos modelos teóricos e empíricos sobre o fenômeno (PASCHOAL; 

TAMAYO, 2008). A essa tendência ao estudo de comportamentos humanos positivos 

foi dado o nome de “Psicologia Positiva”, que tem por objetivo investigar as condições 

e os processos que contribuem para a felicidade pessoal e para experiências positivas 

subjetivas (CARR, 2004). 

A evolução do estudo científico da felicidade – ou o que se entende na 

Psicologia Positiva por experiência de bem-estar – deu-se diante do percebido 

desequilíbrio entre estudos sobre aspectos positivos do comportamento subjetivo 

humano e transtornos mentais (PASCHOAL, 2008). 

Na literatura científica, o conceito de bem-estar subjetivo (BES) também tem 

sido usado para o estudo científico da felicidade: o que a causa, o que a destrói e o que a 

detém. A palavra felicidade tem sido entendida como os componentes afetivos do BES 

(ALBUQUERQUE; TRÓCCOLI, 2004), assim como também usada para definir um 

construto mais completo do bem-estar (PASCHOAL; TORRES; PORTO, 2010; 

PASCHOAL, 2008; WARR, 2007). 

O uso do termo “felicidade” abordando o construto completo do bem-estar, tem 

sido defendido pelos seguintes motivos (WARR, 2007): 

 

 As pessoas são fascinadas pela presença ou ausência de felicidade. Segundo 

estudo realizado em 47 países (KIM-PRIETO et al., 2005) com estudantes de 

graduação, felicidade foi considerado como o mais importante de todos os 

valores pessoais, acima de itens como saúde e amor; 

 Os conceitos Felicidade e Infelicidade são constituídos de vários construtos 

subordinados, cujas relações podem ser mais bem identificadas e analisadas 

como membros de um único construto. 

 Os estudos filosóficos sobre felicidade apontaram temas que se mantiveram, em 

grande parte, fora da conceituação e pesquisa da Psicologia. Esses temas 

precisam ser incorporados a um relato mais abrangente ao tradicional, a fim de 

melhor compreender um construto ainda muito limitado. 

 A maior parte dos termos usados por psicólogos nesta área apresenta conotação 

negativa de significados que tendem a ser negativos ou passivos. Bem-Estar 
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tende a implicar um senso de positividade que é desejável, mas inerte. De outro 

lado, o significado conotativo de Felicidade enfatiza associações que são mais 

ativas (WARR, 2007). 

 

Assim como Warr (2007), alguns autores da Psicologia no Brasil (PASCHOAL, 

2008; PASCHOAL; TAMAYO, 2008) preferem o uso do termo “Felicidade” em 

detrimento a “Bem-Estar”, justamente pela ênfase positiva: por não focar apenas em 

transtornos mentais, patologias e estados psicológicos negativos, mas por importa-se, 

principalmente, em complementar esses estudos, através de um foco maior em dados 

sobre o potencial, a força e a capacidade humana (GABLE; HAIDT, 2005). 

Além disso, foi realizado um estudo no Brasil com 48 trabalhadores de 

diferentes regiões do país, com o objetivo de verificar se bem-estar e felicidade são, de 

fato, construtos diferentes (PAZ; NEIVA; DESSEN, 2012). Por meio de entrevistas 

individuais, o estudo mostrou que o construto “bem-estar” está mais relacionado à 

responsabilidade da organização de oferecer conforto físico, salário adequado à 

competência, relacionamentos positivos e boa convivência entre as pessoas para 

assegurar bons desempenhos. Já o construto “felicidade” diria respeito à dimensão 

subjetiva, ao indivíduo em busca de crescimento e do alcance de seus objetivos pessoais 

por meio da organização. 

O bem-estar, em publicações da Psicologia, tem sido operacionalizado com 

conotação negativa. Ou seja, para que haja bem-estar no trabalho, seria necessário 

diminuir o estresse, diminuir doenças ocupacionais, baixo burnout, etc. Por isso, esta 

pesquisa utilizará o termo felicidade em vez de bem-estar, pois o termo Felicidade “(...) 

enfatiza claramente os aspectos positivos da experiência do trabalhador e agrega ao 

termo uma conotação positiva” (PASCHOAL; TORRES; PORTO, 2010). 

Além disso, não é a pretensão deste estudo esgotar o conteúdo do conceito de 

Felicidade no Trabalho, que é complexo e envolve elementos distintos, além de ainda 

estar em construção. 

 

2.2.1.  Bem-Estar Geral 

 

As pesquisas envolvendo o bem-estar geral revelam duas correntes principais: 

bem-estar subjetivo (DIENER, 1984) e bem-estar psicológico (DECI; RYAN, 2008; 
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RYFF, 1989). Abaixo serão apresentados os principais conceitos e pesquisas acerca das 

duas abordagens.  

 

Bem-Estar Subjetivo  

 

O bem-estar subjetivo é definido em termos das emoções e humores do 

trabalhador (DANIELS, 2000). Reforçando essa visão, de acordo com Deci e Ryan 

(2008), desde a publicação de “Well-Being: The Foundation of Hedonic Psychology” 

(KAHNEMAN; DIENER; SCHWARZ, 1999), o bem-estar subjetivo tem sido 

vinculado à abordagem hedonista de bem-estar. O livro defende a visão “bottom-up” de 

bem-estar, sugerindo que o bem-estar é construído a partir de uma soma de experiências 

positivas e não geneticamente predeterminada como anteriormente era entendido. 

A compreensão hedônica vem do filósofo grego Aristippus que pensava que o 

objetivo da vida era experimentar a maior quantidade de prazer, e que felicidade é a 

totalidade dos momentos hedônicos da pessoa (RYAN; DECI, 2001). 

Segundo Ryan e Deci (2001), o hedonismo derivou-se da filosofia antiga. 

Segundo os autores, a filosofia argumentou que felicidade é o sucesso na busca de 

nossos apetites humanos (HOBBES, 1983). Acreditava-se que a busca de sensação e de 

prazer é o objetivo final da vida (SADE, 2003). Outros filósofos argumentam que é por 

meio da tentativa do indivíduo de alcançar o máximo de prazer e auto interesse é que a 

boa sociedade é construída (BENTHAM, 1984). 

A visão predominante dos psicólogos hedônicos é de que o bem-estar consiste 

na felicidade subjetiva e preocupa-se com a experiência de prazer x desprazer, conceitos 

largamente construídos para incluir todos os julgamentos acerca dos bons e maus 

elementos da vida.  

Kahneman, Diener e Schwarz (1999) definiram psicologia hedônica como o 

estudo daquilo “que faz experiências e a vida prazerosa ou não prazerosa” (p. 9).  

Segundo Deci e Ryan (2008, p. 1), um dos principais autores no 

desenvolvimento dessa vertente foi Diener (1984). Segundo a perspectiva do Diener 

(1984), o bem-estar é considerado subjetivo devido à ideia de as pessoas evoluírem para 

eles mesmos, de uma forma geral, ao nível em que eles experienciam um senso de 

wellness (DIENER, 1984).  

Diener e Lucas (1999) compreendem o bem-estar a partir de três componentes 

(DIENER; LUCAS, 1999): satisfação com a vida, presença de humor positivo, e 
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ausência de humor negativo. Assim, a definição operacional de bem-estar subjetivo é a 

experimentação de alto nível de afeto positivo, baixo nível de afeto negativo e alto grau 

de satisfação com a vida. 

 

Bem-Estar Psicológico 

 

A teoria eudaimônica do bem-estar defende que nem todos os desejos – nem 

todos os resultados aos quais as pessoas atribuem valor – vão trazer bem-estar quando 

atingidos. Assim, de acordo com essa perspectiva, o bem-estar subjetivo não pode ser 

igualado à ideia de bem-estar (RYAN; DECI, 2001). 

Waterman (1993) sugeriu que a eudaimonia ocorre quando as atividades da vida 

das pessoas estão mais congruentes ou engrenadas com valores pessoais e são 

holisticamente ou totalmente engajados. O autor propôs que uma pessoa reconhece seus 

potenciais através da eudaimonia, que em nível psicológico, denomina “sentimentos de 

expressividade pessoal”. 

Os estudiosos da abordagem eudaimônica ou bem-estar psicológico, segundo 

Paschoal e Tamayo (2008, p. 12) partem da premissa de que a abordagem hedonista 

negligencia fatores essenciais para a compreensão do bem-estar. A abordagem 

eudaimônica (RYAN; DECI, 2001; RYFF, 1989; WATERMAN, 1993) refere-se não 

somente a emoções e afetos, mas enfatiza também as experiências de realização pessoal 

e de expressão dos potenciais individuais, tal como abordado por Deci e Ryan (2008): 

 

Esta conceituação sustenta que o bem-estar não é tanto um resultado ou 

estado final, mas um processo de cumprimento ou realização do domínio ou 

verdadeira natureza do indivíduo – ou seja, de cumprir potenciais virtuosos 

da pessoa e viver como inerentemente era intencionado a viver (DECI; 

RYAN, 2006, p. 2). 

 

De acordo com a revisão da literatura realizada por Siqueira e Padovam (2008), 

Ryff (1989) baseou-se em teorias clássicas da Psicologia clínica, do desenvolvimento 

humano, e da saúde mental para desenvolver a noção de bem-estar psicológico 

(SIQUEIRA; PADOVAM, 2008). Nessa mesma publicação, o autor desenvolveu 

algumas dimensões constituintes do bem-estar, revisitadas posteriormente por Ryff e 

Keyes (1995). São elas: avaliações de si e da vida regressa (autoaceitação); senso de 

contínuo crescimento e de desenvolvimento enquanto pessoa (crescimento pessoal); a 

crença de que a vida de um indivíduo é proposital e significante (propósito de vida); a 
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possessão de relacionamentos de qualidade com outras pessoas (relações positivas com 

outros); a capacidade de gerenciar efetivamente sua própria vida e o mundo entorno 

(domínio ambiental); e senso de autodeterminação (autonomia). 

Ryan e Deci (2000), porém, defendem que os fatores propostos por Ryff (1989) 

e por Ryff e Keyes (1995) – autonomia, competência e relacionamento – são, na 

verdade, antecedentes ao bem-estar, e não necessariamente aquilo que os definem. 

Evidências tem mostrado que bem-estar é provavelmente melhor concebido 

como um fenômeno multidimensional que inclui aspectos tanto das concepções 

hedônicas quanto eudaimônica do bem-estar (RYAN; DECI, 2001). Para Ryan e Deci 

(2001), o foco das abordagens hedônica e eudaimônica são distintos e que para uma 

melhor compreensão do conceito de bem-estar, é necessário operacionalizá-lo de 

maneiras distintas, a partir das duas abordagens. 

A teoria da autodeterminação (SDT) proposta por Ryan e Deci (2000) utiliza a 

eudaimonia como aspecto da definição central de bem-estar. A SDT apresenta três 

necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e relacionamento – e teoriza 

que o preenchimento dessas necessidades é essencial para o crescimento psicológico, 

integridade e bem-estar, assim como as experiências de vitalidade e autocongruência. O 

preenchimento de necessidades é então visto como um objetivo natural da vida humana 

que delineia muitos significados e propósitos das ações humanas (DECI; RYAN, 2000). 

 

2.2.2. Bem-Estar no Trabalho 

 

Alguns autores acreditam que avaliar o bem-estar em contextos mais específicos, 

como no trabalho, é mais vantajoso que avalia-lo de forma geral (DANIELS, 2000; 

VAN HORN et al., 2004; WARR, 2007), já que apresenta um escopo mais definido e, 

consequentemente, torna-se de mais fácil operacionalização. 

No Brasil, percebe-se ainda pouca literatura acerca do tema “Bem-Estar no 

Trabalho”. Além disso, dentre a literatura existente, é possível encontrar uma gama de 

definições distintas: algumas abordando apenas o aspecto hedônico, outras abordando 

apenas o aspecto eudaimônico, e conceitos diferentes de uma integração entre essas 

duas abordagens. 

A seguir, será apresentada uma revisão da literatura nacional acerca do bem-

estar no trabalho, além das principais escalas utilizadas para sua mensuração. 
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Revisão da Literatura Nacional sobre Bem-Estar no Trabalho 

 

Vários autores trabalham o conceito de bem-estar no trabalho no Brasil. Souto e 

Rego (2007) operacionalizam o estudo de bem-estar no trabalho analisando somente os 

afetos – o construto reflete a frequência de experiência com afetos positivos e a escassez 

com experiências de afetos negativos – refletindo maior proximidade com a tradição 

hedônica de bem-estar (SOUTO; REGO, 2007). 

Ferreira et al. (2003) afirmam que o bem-estar é um construto superordenado 

que contém uma dimensão cognitiva, avaliada pela satisfação no trabalho, e uma 

dimensão afetiva, associada aos afetos positivos e negativos no trabalho (FERREIRA et 

al., 2003). Siqueira e Padovam (2008) apresentam um conceito que também envolve a 

dimensão satisfação. Segundo as autoras, o bem-estar no trabalho é formado por 

vínculos afetivos com o trabalho – satisfação no trabalho e envolvimento no trabalho – 

e com a organização – comprometimento organizacional afetivo. Observa-se que esses 

últimos conceitos envolvem outros conceitos tradicionais no campo do comportamento 

organizacional, porém ainda se mantêm dentro da tradição hedônica por não abordar 

questões relativas à expressão e autorrealização. 

Paz (2004) entende o bem-estar no trabalho como a satisfação das necessidades 

e a realização de desejos dos indivíduos ao desempenhar o seu papel na organização. 

Além disso, de acordo com a autora, o bem-estar decorre das relações de reciprocidade 

entre trabalhador e organização, sendo o bem-estar afetado por características 

individuais e organizacionais (DESSEN; PAZ, 2010). Dessa forma, traz a 

responsabilidade do bem-estar no trabalho não só para o indivíduo, mas também para a 

organização. Os indicadores de bem-estar são (PAZ, 2004): 

 

 Valorização do trabalho: percepção do próprio funcionário de que seu trabalho é 

importante tanto para ele quanto para os outros (organização e sociedade); 

 Reconhecimento pessoal: percepção do funcionário sobre ser admirado e 

recompensado por sua competência no trabalho; 

 Autonomia: percepção do funcionário sobre a liberdade que possui para utilizar 

seu estilo pessoal na execução de seu trabalho; 

 Expectativa de crescimento: percepção de que ele possui da possibilidade de se 

desenvolver pessoal e profissionalmente; 
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 Suporte ambiental: percepção do funcionário sobre existência de apoio material, 

social e tecnológico; 

 Recursos financeiros: percepção de justiça na relação entre o trabalho que 

realiza e o salário que recebe; 

 Orgulho: sentimento de orgulho por fazer parte daquela organização. 

 

2.2.3.  Em busca de uma aproximação entre as abordagens hedônica e 

eudaimônica para compreensão da Felicidade no Trabalho. 

 

O sentimento de prazer e desprazer tem sido identificado na Psicologia como 

uma dimensão da experiência consciente, geralmente descrito nas pesquisas acadêmicas 

como “bem-estar psicológico” ou “bem-estar subjetivo” (WARR, 2007). Segundo Warr 

(2007) as variações nos rótulos tem sido comuns desde que Ryff e colegas (KEYES; 

SHMOTKIN; RYFF, 2002; RYFF; KEYES, 1995; RYFF, 1989; SCHMUTTE; RYFF, 

1997) utilizaram o termo “bem-estar subjetivo” para se referir a aspectos hedônicos da 

felicidade, mas trataram “bem-estar psicológico” como um conceito diferente. 

Warr (2007) utiliza os termos bem-estar “subjetivo” e “psicológico” como 

termos equivalentes. Além disso, ao contrário de outros autores (CROPANZANO; 

WRIGHT, 1999; EASTERLIN, 2001; LYUBOMIRSKY, 2001; SELIGMAN, 2002), 

não utiliza o termo “Bem-Estar” enquanto sinônimo de “Felicidade”, mas como um dos 

componentes da Felicidade. Warr (2007) divide o estudo da Felicidade em: Felicidade 

enquanto Bem-Estar – representa o hedonismo – e Felicidade enquanto autovalidação – 

representando a eudaimonia. 

O bem-estar hedônico pode ser visualizado em termos de experiência de prazer e 

dor. Ser feliz seria então descrito como uma preponderância de sentimentos positivos 

sobre negativos. Experiências prazerosas desse tipo envolvem sentimentos de um tipo, e 

são denominados pelo autor “felicidade como bem-estar” (WARR, 2007). 

Porém, algumas considerações filosóficas acerca da felicidade sugerem que 

felicidade pode ser mais do que apresentar mais afetos positivos que negativos. Uma 

pessoa pode dizer ser feliz, mesmo se não experiencia sentimentos positivos no 

momento. Essa segunda forma de felicidade é diferente de prazer. Também está 

relacionada a padrões que podem existir independentes de uma pessoa, dando a noção 

de que algumas ações ou estados pessoais são mais adequados ou apropriados que 
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outros. Essa segunda noção de felicidade é denominada pelo autor como “felicidade 

como autovalidação” (WARR, 2007). 

Paschoal e Tamayo (2008) conceituam bem-estar no trabalho a partir do 

construto discutido por Waterman (1993) sobre bem-estar geral e de Warr (2007) para 

felicidade. Waterman mostra que situações distintas levam a emoções distintas, e que 

tanto as emoções quanto o sentimento de realização são importantes.  

Para Paschoal e Tamayo (2008, p. 16) o bem-estar pode ser conceituado como 

“[...] a prevalência de emoções positivas no trabalho e a percepção do indivíduo de que, 

no seu atuar, expressa e desenvolve seus potenciais e avança no alcance de suas metas 

de vida”. Este conceito é importante, pois trata tanto de aspectos afetivos (emoções e 

humores), quanto de aspectos cognitivos (percepção de realização), trazendo também 

aspectos tanto da abordagem hedonista quando da eudaimônica.  

 

Quadro 1 – Matriz de Bem-Estar no Trabalho. 

Autor (ano) Conceito Abordagem 

WARR, 1987 
Conceito composto por três dimensões: bem-estar, saúde 

mental e funcionamento integrado. 
Hedônica 

DANIELS, 2000 
Experiência cumulativa de afetos – emoções e humores 

vivenciados pelo trabalhador, relativos ao trabalho. 
Hedônica 

VAN HORN, ET 

AL., 2004 

Avaliação positiva dos vários aspectos do trabalho e inclui 

elementos afetivos, motivacionais, comportamentais, 

cognitivos e psicossomáticos. 

Mista 

WARR, 2007 

Conceito abrangente envolvendo dois aspectos principais: 

felicidade enquanto bem-estar e felicidade enquanto 

autovalidação. 

Mista 

PASCHOAL; 

TAMAYO, 2008 

Prevalência de emoções positivas no trabalho e a 

percepção do indivíduo de que, no seu trabalho, expressa 

e desenvolve seus potenciais / habilidades e avança no 

alcance de suas metas de vida. 

Mista 

DESSEN; PAZ, 2010 
Satisfação das necessidades e a realização de desejos dos 

indivíduos ao desempenhar o seu papel na organização. 
Eudaimônica 

 

O conceito de Paschoal e Tamayo (2008) para bem-estar no trabalho aborda 

tanto o aspecto hedônico quanto eudaimônico de felicidade, possibilitando um 

entendimento mais amplo do construto. Além disso, os autores apresentam 

possibilidades de operacionalização deste conceito através de escala já desenvolvida e 
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validada, a Escala de Bem-Estar no Trabalho. Por essas questões, este estudo usará 

deste conceito de bem-estar no trabalho para fins de pesquisa. 

O quadro 1 sistematiza os principais conceitos de bem-estar no trabalho 

abordados, nas perspectivas hedônicas, eudaimônicas e as que buscam unir essas duas 

abordagens. 

 

 

2.2.4. A mensuração de aspectos da felicidade 

 

Na literatura organizacional, a maior parte das medidas de bem-estar no trabalho 

deriva da literatura de bem-estar geral, especialmente as que tratam mais 

especificamente de emoções e humores (PASCHOAL, 2008). A mais conhecida dentre 

as escalas para mensuração do bem-estar geral é a PANAS – Positive Affect / Negative 

Affect Scale (WATSON; CLARK; TELLEGEN, 1988). Dessa escala derivaram vários 

estudos, tais como o de Van Horn, et al. (2004) e o de Albuquerque e Troccolli (2004), 

no Brasil. 

As pesquisas sobre medidas de bem-estar afetivo relacionado ao trabalho 

geralmente provêm evidências para três eixos: ansiedade x conforto, depressão x prazer 

e cansaço x vigor, conforme estudo desenvolvido por Warr (WARR, 1990). 

Daniels (2000), para mensurar o construto bem-estar afetivo no trabalho, utiliza 

a operacionalização do fenômeno em torno de cinco eixos, conforme Warr (1990), e 

propõe outras duas dimensões bipolares. Os fatores propostos em sua pesquisa são: 

ansiedade x conforto; depressão x prazer; tédio x entusiasmo; cansaço x vigor; cólera x 

placidez (Figura 1). A partir dessas dimensões, o autor desenvolve uma escala com 

trinta itens a serem avaliados a partir da instrução: “pensando na última semana, quantas 

vezes seu trabalho fez com que você se sentisse de cada forma descrita a seguir?”. A 

escala é composta de seis pontos e varia de “nunca” a “sempre”. 
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Figura 1: Modelo de cinco fatores do bem-estar subjetivo no espaço bidimensional  

Fonte: DANIELS, 2000, p. 280 

 

Ao expandir os eixos para criar uma elipse, o autor teve por objetivo enfatizar a 

importância do fator hedônico e proporcioná-lo maior peso. Conforme modelo, o autor 

hipotetizou fatores bipolares representados em um espaço bidimensional. 

Daniels (2000) elaborou sua pesquisa com duas amostras diferentes: 1) 871 

trabalhadores de um departamento de serviço social no Reino Unido; 2) 1915 

empregados de uma universidade no Reino Unido. Os testes para validação da escala de 

mostraram que além dos cinco fatores confirmados, os itens poderiam ser agrupados em 

dois fatores de segunda ordem: afeto negativo e afeto positivo. 

No Brasil, apenas dois instrumentos para mensuração de bem-estar no trabalho 

foram identificados: a Escala de Bem-Estar Pessoal nas Organizações (PAZ, 2005) e a 

Escala de Bem-Estar no Trabalho (PASCHOAL; TAMAYO, 2008). 

O instrumento de Paz (2005) possui 15 itens, agrupados em um único fator. 

Cada item avalia a percepção do trabalhador acerca de relações de reciprocidade 

estabelecidas com a organização. A escala é constituída de cinco pontos, que varia entre 

“nunca” e “sempre”. Os itens da escala englobam dimensões tanto cognitivas quanto 

afetivas, porém não contempla uma dimensão que tem recebido cada vez mais suporte 

empírico: as emoções e humores do indivíduo no trabalho. 

Paschoal e Tamayo (2008) desenvolveram uma escala para mensuração da 

felicidade no trabalho: a Escala de Bem-Estar no Trabalho, ou EBET.  

A escala foi desenvolvida com itens de expressividade e de realização no 

trabalho. A primeira parte foi composta de 38 itens de afeto – 23 humores e emoções 
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negativas, e 15 humores e emoções positivas, avaliados em escala Likert, em que “1” 

corresponde a “nem um pouco”, e “5” a “extremamente”. A segunda parte da escala, 

relativa aos aspectos eudaimônicos da felicidade, ou de realização, foi composta de 9 

itens obtidos a partir de entrevistas realizadas pelos autores com diferentes grupos de 

trabalhadores. Essa parte da escala também foi avaliada em escala do tipo Likert, em 

que “1” corresponde a “discordo totalmente” e “5” a “concordo totalmente”. 

A escala foi aplicada em 317 trabalhadores de organizações públicas e privadas 

no Distrito Federal. O primeiro fator da escala, relativo aos afetos positivos, ficou 

composto de nove itens e um alfa de Cronbach de 0,93; no segundo fator, referente aos 

afetos negativos, a escala ficou composta de doze itens e alfa de 0,91; o terceiro fator, 

de realização, ficou composto de nove itens e alfa de 0,88. Somando os três fatores, a 

escala explica 57,30% da variância do construto. 

Segundo os autores, os resultados obtidos sustentam a ideia de que o bem-estar 

no trabalho pode ser compreendido a partir dessas duas dimensões: afeto e 

expressividade / realização no trabalho. 

O capítulo a seguir tratará dos antecedentes da felicidade. Em seguida, o estudo 

buscará uma relação teórica entre experiência de inclusão e felicidade no trabalho. 

  

2.3. Antecedentes da Felicidade  

 

2.3.1. Aspectos do indivíduo como antecedentes à Felicidade 

 

Dalai Lama e Cutler (2003) propuseram que “felicidade é determinada mais pelo 

estado mental da pessoa do que por acontecimentos externos (...) a menos que 

necessidades básicas para sobrevivência não sejam encontradas” (LAMA; CUTLER, 

2003, p. 21). 

Diener et al (1999) observaram que pesquisadores ficam geralmente 

desapontados pelos pequenos efeitos de variáveis externas. Schwarz e Strack (1999) 

observaram que a relação entre as experiências dos indivíduos e condições objetivas de 

vida e seu senso subjetivo de bem-estar é geralmente fraca, e algumas vezes, 

contraintuitiva (SCHWARZ; STRACK, 1999). Lyubomirsky (2001) recomendou 

pesquisas centradas no indivíduo devido à falha das variáveis objetivas para predizer a 

felicidade. Lyubomirsky, Sheldon e Schkade (2005) sugeriram que todas as 

circunstâncias externas combinadas – como por exemplo, mudança de residência, ou a 
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compra de um novo carro – respondiam por apenas de 8 a 15% da variância dos níveis 

de felicidade (LYUBOMIRSKY; SHELDON; SCHKADE, 2005). 

 Rocha Sobrinho e Porto (2012), a partir da EBET, encontraram relações entre o 

bem-estar no trabalho e variáveis demográficas (gênero, estado civil, idade e 

escolaridade), clima social e coping – “variável individual representada pelas formas 

como as pessoas comumente reagem ao estresse, determinadas por fatores pessoais, 

exigências situacionais e recursos disponíveis” (ROCHA; SOBRINHO; PORTO, 2012, 

p. 16). As variáveis demográficas, o clima social e o coping impactam no bem-estar no 

trabalho. Porém, as variáveis demográficas apontaram relações fracas. Assim, entende-

se que o contexto de trabalho é mais importante para favorecer o nível de bem-estar dos 

trabalhadores do que características demográficas.  

Diante desses dados, e considerando a importância dos aspectos individuais para 

o estudo da inclusão, este subcapítulo tratará de alguns aspectos particularmente 

relevantes para a compreensão desses dados demográficos e características individuais 

enquanto antecedentes da felicidade no trabalho. Além disso, diante da importância das 

variáveis de contexto para o estudo do bem-estar no trabalho, esta pesquisa procura 

também discutir variáveis referentes ao contexto do trabalho. 

 

Fatores genéticos 

 

Um estudo foi realizado com uma amostra de 973 pares de gêmeos para testar a 

hipótese de que diferenças hereditárias relativas ao bem-estar subjetivo são explicadas 

pela arquitetura genética (WEISS; BATES; LUCIANO, 2008). A hipótese dos autores 

foi comprovada mostrando que 50% da variância em bem-estar subjetivo geral é 

geneticamente determinada.  

No que diz respeito ao ambiente de trabalho, inferiu-se, de comparações entre 

pares de gêmeos, que componentes genéticos explicam aproximadamente 30% da 

variância na satisfação no trabalho global, mas que não estariam relacionados à 

satisfação geral (ARVEY et al., 1989). 

Essa grande contribuição da genética para o bem-estar subjetivo pode ser 

explicada, já que efeitos genéticos indiretos – como os atributos de cognição e 

personalidade – também tendem a aumentar ou não o nível de felicidade (WARR, 

2007).  
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Personalidade 

 

Outro fator que também influencia no nível de felicidade geral é a personalidade 

do indivíduo (FISHER, 2010; WARR, 2007). Estudos realizados mostraram correlação 

entre personalidade e felicidade, comprovando que traços de extroversão e autoestima 

estão relacionados com maiores índices de felicidade, enquanto o neuroticismo está 

relacionado a níveis menores (DIENER; OISHI; LUCAS, 2003). 

Pessoas com predisposição à felicidade tendem, habitualmente, a construir 

eventos diferentemente de pessoas infelizes (FISHER, 2010). Eles evitam fazer 

comparações sociais que os deixem em desvantagem, lidam com o sucesso mais que 

reclamam de seus fracassos, são persistentemente otimistas e usam estratégias mais 

efetivas de coping que seus pares (LYUBOMIRSKY, 2001). 

As perspectivas genéticas e de personalidade sobre a felicidade são denominadas 

“modelos top-down” de bem-estar, já que estabelecem o pressuposto de uma disposição 

estável para ser mais ou menos feliz, e que essa pré-disposição afetaria diretamente 

eventos e circunstâncias que contribuem para o bem-estar (FISHER, 2010). 

Em contraste, as visões “bottom-up” de bem-estar sugerem que a felicidade geral 

é uma compilação de um número discreto de momentos de felicidade, ou da soma de 

experiências satisfatórias nos vários domínios da vida (FISHER, 2010). Evidências para 

essa última visão de bem-estar foram encontradas em estudos que mostraram que a 

porcentagem de tempo que um indivíduo experiencia redes de afetos positivos é um 

grande preditor de felicidade geral (DIENER; SANDVIK; PAVOT, 1991). Estudos 

relacionando a personalidade e a felicidade no trabalho não foram encontrados. 

 

Sexo 

 

Alguns estudos mostram que certas características sociodemográficas, tais como 

o gênero, não predizem felicidade. As pesquisas apresentam índices equivalentes de 

níveis de satisfação com a vida entre os homens e mulheres (INGLEHART, 1990). 

Outras pesquisas mostram, porém, que apesar de pessoas de gêneros diferentes se 

comportarem de maneira semelhante quanto à felicidade, as mulheres tendem a 

apresentar índices de afetos positivos e negativos mais elevados do que os homens 

(DIENER; MYERS, 1995; WARR, 2007). 
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Segundo Warr (2007), pesquisas sobre a relação entre gênero e felicidade no 

trabalho ainda não foram realizadas levando em consideração todos os aspectos 

hedônicos e eudaimônicos. O autor considera que é sabido que mulheres, de uma forma 

geral, tendem a receber menores salários e são menos propensas a cargos gerencias que 

os homens (WARR, 2007). Por isso, provavelmente, apresentam menores índices de 

felicidade que os homens no ambiente de trabalho. 

Diante da lacuna proposta pelo autor, do fato de ainda não existir pesquisa 

relacionando gênero e felicidade no trabalho, essa pesquisa também se propôs a analisar 

os resultados relativos a gênero e ambiente de trabalho na relação com a felicidade. De 

acordo com o Warr, não é o fato de ser mulher que causa a infelicidade no trabalho. 

Propõe que, talvez, o fato de serem menos reconhecidas que os homens cause menos 

felicidade, o que coloca o gênero como uma variável mediadora na relação entre 

inclusão e felicidade no trabalho. 

 

Idade 

  

Em pesquisa realizada com 150 mil pessoas ao longo de 16 países, e de seis 

faixas etárias distintas, Inglehart (1990) mostrou que há diminuição da felicidade geral 

em determinados momentos da vida, porém pouca variação ao longo de toda ela. 

Segundo Warr (2007), pode haver uma variação na importância relativa dada à 

felicidade no trabalho em certos momentos da vida. Por exemplo, é provável que 

pessoas mais velhas apresentem menores índices em relação aos aspectos hedônicos da 

felicidade, e maiores em relação aos aspectos do bem-estar enquanto autovalidação. 

Porém, segundo o autor, não há pesquisa que comprove essa possibilidade. 

Warr (1992) mostra que indivíduos mais velhos tendem a receber maior salário, 

a ocupar melhores cargos e apresentar maior controle que os mais jovens, o que, por 

consequência, aumenta o nível de felicidade no trabalho (WARR, 1992). Porém, pode-

se inferir, diante do atual contexto econômico do Brasil, que tal pesquisa, datada de 

1992, pode trazer dados desatualizados, já que se sabe que o jovem tem assumido 

cargos mais altos nas organizações, recebendo maiores salários e sendo mais 

reconhecidos que há vinte anos. Por isso, esta pesquisa também se propôs a analisar o 

nível de felicidade no trabalho em relação à idade do trabalhador, enquanto variável 

sociodemográfica. 
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Outros aspectos sociodemográficos 

 

Algumas pesquisas apresentam resultados mostrando que o estado civil tem 

pouca influência sobre a felicidade geral (FERRAZ; TAVARES; ZILBERMAN, 2007), 

predizendo menos de 1% da variação de felicidade (LYKKEN; TELLEGEN, 1996). 

Quanto à presença de filhos, pesquisas apontam uma relação nula ou fracamente 

negativa no bem-estar geral (DIENER, 1984), pois os filhos tendem a funcionar como 

um estressor da relação conjugal. Segundo outras pesquisas a felicidade no casamento 

costuma melhorar quando os filhos saem de casa (DIENER; MYERS, 1995). 

A relação com a fé, porém, tem demonstrado índices moderados de influência na 

felicidade geral, tanto por meio da religiosidade quanto da espiritualidade (FERRAZ; 

TAVARES; ZILBERMAN, 2007). A maior parte das pesquisas atesta que pessoas 

religiosas ou espiritualistas tendem a apresentar maiores índices de felicidade e de 

satisfação com a vida como um todo (ARGYLE, 1987; DIENER; MYERS, 1995; 

MOREIRA-ALMEIDA; LOTUFO NETO; KOENIG, 2006). No entanto, não foram 

encontrados estudos relacionando essas variáveis a aspectos da felicidade no trabalho. 

Diante desses resultados, este trabalho também se propõe a investigar a religião 

enquanto variável sociodemográfica na relação entre inclusão e felicidade no trabalho, 

assim como outras variáveis sociodemográficas, tais como orientação sexual, 

deficiência e raça / etnia. 

 

2.3.2. Aspectos do ambiente como antecedentes à Felicidade 

 

Para Warr (2007), a felicidade é influenciada pelo ambiente de uma maneira 

análoga ao efeito de vitaminas em uma condição física. Vitaminas são importantes para 

a saúde física, mas apenas até certo nível. Em baixos níveis, a deficiência de vida causa 

impairment psicológico e adoecimento, mas depois de um nível moderado ser alcançado 

(“o valor diário recomendado”) não tem benefício em quantidades adicionais. De 

maneira similar, pode ser que a ausência das características primárias do ambiente leva 

a infelicidade, mas a sua presença a partir de certo nível não aumenta a felicidade. 

Algumas vitaminas podem ser prejudiciais em altas quantidades. Nesses casos, a 

associação entre o alto consumo de vitamina e saúde física se torna negativo depois de 

um período de quantidades moderadas. Essa relação também pode ocorrer com alguns 

aspectos do ambiente, particularmente no que diz respeito à felicidade geral (mais que 
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em formas restritas de felicidade, como a felicidade no trabalho, por exemplo). Essa 

possibilidade está sumarizada na figura, onde baixos valores de uma característica 

ambiental são considerados particularmente prejudiciais e outros são considerados como 

tendo um efeito de benefício constante à felicidade.  

O “modelo vitamínico” (WARR, 2007) sugere dois tipos de relações entre 

características ambientais e a felicidade geral: 

 

 Modelo decréscimo adicional (DA): apresenta relação similar com as 

vitaminas “D” e “A”. Em excesso, as características ambientais que 

seguem esse modelo tendem a apresentar diminuição no nível de 

felicidade livre de contexto; 

 Modelo efeito constante (EC): apresenta relação similar com as 

vitaminas “E” e “C”. Tende a apresentar uma relação constante entre 

altos níveis de determinada característica ambiental e a felicidade, a não 

ser em casos específicos. 

 

A figura 2 sintetiza essas informações, apresentando a relação entre as 

características ambientais e a felicidade para ambos os modelos apresentados. 

 

 

Figura 2: Modelo Vitamínico 

Fonte: Warr, 2007, p. 96 - traduzido. 
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As doze características ambientais que influenciam a felicidade no trabalho, 

segundo Warr (2007), são as que se seguem. Em parênteses, está o modelo a qual cada 

uma corresponde: Decréscimo adicional (DA) e efeito constante (EC).  

 

1. Oportunidade de controle pessoal (DA): discrição do empregado, latitude de 

decisão, autonomia, ausência de supervisão próxima, oportunidade para 

autodeterminação ou independência, liberdade de escolha, participação nas 

tomadas de decisão, influência na organização. 

2. Oportunidade para uso de habilidades (DA): a) utilização de habilidades, 

utilização de capacidades valorizadas, habilidades requeridas, multihabilidades, 

expertise aplicada; b) oportunidade de aprendizagem, autodesenvolvimento ou 

aquisição de habilidade, tornar-se um especialista, desenvolver novas 

habilidades; 

3. Objetivos externos ao ambiente de trabalho (DA): demandas de emprego, 

demandas de tarefa, carga de trabalho quantitativa ou qualitativa, demanda de 

cuidado, pressão no trabalho, responsabilidade de papéis, desafio, requisições 

normativas, tração, demandas conflituosas, conflito de papeis, conflito trabalho-

família. 

4. Variedade (DA): variação no conteúdo e localidade do emprego, trabalho não 

repetitivo, evitação de repetição, variedade de habilidades, variedade de tarefas; 

5. Clareza do ambiente (DA): a) informação sobre o futuro, ausência de 

ambiguidade sobre o futuro; b) informação sobre comportamento requerido, 

baixa ambiguidade de papéis, clareza de papéis, clareza de requisição de papéis; 

c) informação sobre consequência de comportamento, feedback de tarefas; 

6. Contato com outros (DA): a) quantidade de interação, frequência de contato 

social, densidade social, privacidade adequada; b) qualidade da interação, bons 

relacionamentos com outros, suporte social, boa comunicação, liberdade para 

abuso ou bullying; 

7. Disponibilidade de dinheiro (EC): nível de rendimento, quantidade de 

pagamento, salário, recursos financeiros. 

8. Segurança social (EC): ausência de perigo, boas condições de trabalho, 

equipamentos ergonomicamente adequados, ambiente de baixo risco, níveis 

seguros de temperatura e ruído; 
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9. Posição social valorizada (EC): status na sociedade, importância para a 

organização, significância da tarefa, incumbência de papel valorizada, 

significado do trabalho, contribuição para a comunidade ou sociedade mais 

ampla; 

10. Supervisão suportiva (EC): consideração do líder, suporte do chefe, suporte 

gerencial, preocupação com o bem-estar do empregado; 

11. Visão de carreira (EC): a) segurança de empregabilidade, segurança no emprego, 

disponibilidade de mandato estendido; b) oportunidade para promoção, avanço, 

ou de assumir outros papéis; 

12. Equidade (EC): a) justiça na relação do empregador-empregado; justiça 

distributiva e procedural, contrato psicológico equalizado, ausência de 

discriminação injusta; b) moralidade na relação do empregador com a sociedade. 

 

Para todos esses aspectos do ambiente de trabalho, aumentando de baixo para 

níveis moderados, estão propensos a estar associados a altos níveis de felicidade. E, 

alternativamente, sua ausência promove infelicidade.  

Outros estudos mostram também uma forte relação entre afetos negativos e 

conflitos entre supervisores e subordinados (RESENDE; MARTINS; SIQUEIRA, 

2010). Segundo Paschoal (2008) e Paschoal, Torres e Porto (2010) fatores como: 

oportunidades de controle e autonomia, uso de habilidades profissionais, conflito entre 

trabalho e família, percepção de ambiguidade do ambiente, relações sociais e suporte 

social e percepção de justiça organizacional também atuam como preditores do bem-

estar no trabalho. 

A literatura sobre bem-estar no trabalho dispõe ainda de pouco estudo empírico 

sobre o efeito preditor de variáveis organizacionais e pessoais.  

 

2.3.3. Experiência de Inclusão e Felicidade no Trabalho: Possíveis 

Relações 

 

Há evidências empíricas que suportam a hipótese de que a necessidade de 

pertencimento é um motivador poderoso. Uma pessoa incluída se sente bem vinda em 

seu grupo de trabalho (HAYES, 2002) e valorizada pelas suas contribuições. Ferdman 

et al. (2009) encontraram correlações positivas e significativas entre experiência de 

inclusão e comprometimento afetivo organizacional. Além disso, os autores consideram 
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que pesquisas na área têm mostrado que as pessoas incluídas “expressam mais afetos 

positivos, apresentam um maior nível de envolvimento com a organização, são mais 

satisfeitas e inovadoras, e se identificam mais com o trabalho que realizam” 

(FERDMAN et al., 2009, p. 5) 

A literatura sobre antecedentes do bem-estar geral apresenta maior 

sistematização pelo fato de já ter um construto bem definido. Já a literatura acerca do 

bem-estar no trabalho está repleta de variações conceituais e teóricas que dificultam a 

sistematização dos dados. Tais pesquisas utilizam definições diferentes e medidas 

diferentes para um mesmo construto que pode, muitas vezes, também ser confundido 

com satisfação no trabalho, esgotamento profissional e estresse ocupacional 

(PASCHOAL, 2008). 

A definição adotada neste trabalho para bem-estar no trabalho refere-se à “(...) 

prevalência de emoções positivas no trabalho e à percepção do indivíduo de que, no seu 

trabalho, expressa e desenvolve seus potenciais e avança no alcance de suas metas de 

vida” (PASCHOAL; TAMAYO, 2008, p. 16). Diante disso, serão apresentados 

antecedentes encontrados em pesquisas mais voltadas ao conceito do bem-estar no 

trabalho. 

Uma característica verificada por Warr (2007) como antecedente ao bem-estar 

no trabalho, a Equidade, é importante para os objetivos deste trabalho, já que a proposta 

de equidade no ambiente de trabalho aproxima-se bastante da ideia de inclusão. A 

equidade, segundo o autor, é representada pela justiça existente na relação entre uma 

pessoa e seu empregador e na relação da organização com a sociedade. Um segundo 

tipo costuma ser associado à responsabilidade social da organização e o primeiro tipo de 

equidade é tratado na literatura como justiça organizacional. Weiss, Suckow e 

Cropanzano (1999) verificaram que o afeto positivo recebe importante impacto positivo 

da percepção de justiça distributiva. (WEISS; SUCKOW; CROPANZANO, 1999) 

Além disso, é possível verificar outras aproximações do que War (2007) 

denomina aspectos ambientais preditores da felicidade com o conceito de inclusão 

proposto por Ferdman et al (2009). Essas aproximações permitem inferir uma relação da 

experiência de inclusão – consequência de comportamentos inclusivos (FERDMAN et 

al., 2009) – enquanto antecedente da felicidade no trabalho. 

Considerando, portanto, que os aspectos ambientais são preditores de felicidade, 

e considerando a aproximação conceitual com o comportamento inclusivo – antecedente 
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à experiência de inclusão, é possível inferir uma relação entre os conceitos: da 

experiência de inclusão enquanto antecedente da felicidade no trabalho. 

 

  Figura 3: Aproximações entre os componentes do comportamento inclusivo e aspectos 

ambientais preditores da felicidade 

 

Além disso, como tratado anteriormente, percebe-se a relação de aspectos 

sociodemográficos com a felicidade no trabalho. Segundo alguns autores, o fato de 

pertencer ou não a determinados grupos de minoria não afeta diretamente a felicidade 

no trabalho, mas leva, por exemplo, a menores salários e posição social mais 

desvalorizada, afetando a inclusão e, por consequência, os níveis de felicidade 

(WATSON, 2000). 

 

Figura 4: Estrutura teórica da pesquisa 

 

A figura 4 apresenta a proposição de uma estrutura teórica em que a experiência 

de inclusão atua como antecedente da felicidade no trabalho, e apresenta relações com 

variáveis sociodemográficas. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Método de pesquisa 

 

Na revisão de literatura realizada, foi possível verificar que as pesquisas sobre 

bem-estar no trabalho e sobre inclusão são realizadas por meio de método quantitativo. 

Assim, este trabalho também se propõe a analisar a relação entre experiência de 

inclusão e felicidade no trabalho por meio de método quantitativo, pois se trata da 

abordagem mais indicada para o problema de pesquisa proposto. 

 

3.2. Variáveis 

 

3.2.1. Variável Independente 

 

Como apresentado no referencial teórico, existe evidência de que a experiência 

de inclusão pode atuar enquanto antecedente da felicidade no trabalho. 

Por isso, este trabalho considera como variável independente a Experiência de 

Inclusão. A definição operacional utilizada para a Experiência de Inclusão é: “(...) 

percepção do indivíduo da extensão em que se sente seguro, confiável, aceito, 

respeitado, suportado, valorizado, completo, engajado e autêntico no seu ambiente de 

trabalho, tanto como indivíduo quanto membro de grupos específicos de identidade 

social” (FERDMAN, et. al., 2009, p. 6). 

 

3.2.2. Variável Dependente 

 

Apesar de grande parte das pesquisas levantadas utilizarem o termo “bem-estar 

no trabalho”, esta pesquisa propõe-se a utilizar o conceito de “felicidade no trabalho”, 

de acordo com os argumentas de Warr (2007) apresentados anteriormente. 

Este trabalho considera como variável dependente a Felicidade no Trabalho. A 

definição operacional utilizada para o conceito de Felicidade no Trabalho é: “[...] a 

prevalência de emoções positivas no trabalho e a percepção do indivíduo de que, no seu 

atuar, expressa e desenvolve seus potenciais e avança no alcance de suas metas de vida” 

(PASCHOAL; TAMAYO, 2008, p. 16). 
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3.3. Instrumentos de coleta de dados 

 

Duas escalas serão utilizadas: a EEI ou Escala de Experiência de Inclusão 

(FERDMAN et al., 2009) e a EBET, ou Escala de Bem-Estar no Trabalho 

(PASCHOAL; TAMAYO, 2008).  

 

3.3.1. Experiência de Inclusão 

 

Na literatura estudada, foram encontradas duas opções de escala para 

mensuração da percepção de inclusão: a Escala de Inclusão – Exclusão (MOR BARAK; 

CHERIN, 1998) e a Escala de Experiência de Inclusão (FERDMAN et al., 2009).  

A escala de inclusão-exclusão mede “(...) o grau em que os indivíduos sentem-se 

parte de processos críticos da organização, tais como acesso a informação, 

conectividade com colegas de trabalho, engajamento no grupo de trabalho, e influência 

no processo de tomada de decisão” (MOR BARAK; LEVIN, 2002, p. 142). As 

dimensões propostas nessa escala apresentam pouca relação com o conceito de inclusão 

encontrado na literatura. 

Já a escala proposta por Ferdman et al. (2009) traz uma concepção mais ampla 

do conceito de inclusão, para além dos processos organizacionais: a experiência de 

inclusão, ou percepção de inclusão. Os autores definem experiência de inclusão como: 

“(...) percepção do indivíduo da extensão em que se sente seguro, confiável, aceito, 

respeitado, suportado, valorizado, completo, engajado e autêntico no seu ambiente de 

trabalho, tanto como indivíduo quanto membro de grupos específicos de identidade 

social” (FERDMAN et al., 2009, p. 6). Depreende-se, portanto, que a escala de Ferdman 

et al. (2009), é mais adequada para relacionar com o conceito de felicidade no trabalho, 

já que ambos os conceitos tratam de percepção do indivíduo e de senso psicológico.  

A escala de experiência de inclusão (FERDMAN et al., 2009) avalia os aspectos 

centrais da experiência de inclusão percebida pelos participantes em seus grupos de 

trabalho, não apenas enquanto indivíduos, mas também como membros de grupos de 

identidades sociais diversos. Os componentes da experiência de inclusão abordados são: 

engajamento e envolvimento no grupo de trabalho, habilidade para influenciar a tomada 

de decisão, o sentimento de ser valorizado, a autenticidade, o comprometimento com o 

trabalho e o reconhecimento e atendimento à diversidade. 
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A escala de experiência de inclusão foi traduzida pelo método back translation 

por duas equipes de experts em Linguística da Universidade de Brasília, juntamente à 

Escala de Comportamento Inclusivo do mesmo autor (HANASHIRO et al., 2006). 

O instrumento é composto de 24 itens a serem mensurados em escala do tipo 

Likert em que “1” corresponde a “nunca” e “5” corresponde a “sempre”. Exemplos de 

questões nesse questionário são: “Minhas ideias influenciam as decisões do meu grupo 

de trabalho” e “Eu acredito que sou tratado (a) de maneira justa no trabalho, sem 

discriminação baseada na minha religião, raça, sexo, orientação sexual, cultura, 

nacionalidade e idade”. 

A escala de experiência de inclusão foi validada pelos autores em 2007, com 

publicação em 2009 (FERDMAN et al., 2009) em uma amostra de 985 respondentes 

estadunidenses, com perfil amplamente diversificado. 

A análise fatorial do eixo principal (PAF - Principal Axis Factoring Analyses)  

com rotação Varimax, resultou em um fator com 47% de variância explicada e alpha de 

Cronbach de 0.95, mostrando alto nível de confiabilidade. 

 

3.3.2. Felicidade no Trabalho 

 

A variável Felicidade no Trabalho foi mensurada por meio da escala EBET ou 

Escala de Bem-Estar no Trabalho, desenvolvida e validada por Paschoal e Tamayo 

(2008). A escolha dessa escala se deu pelo fato de abordar tanto aspectos hedônicos 

(afetos positivos e afetos negativos) quanto eudaimônicos (percepção de expressividade 

e realização) do bem-estar. 

 A construção da escala foi realizada a partir da literatura disponível. A primeira 

parte foi derivada da escala de Albuquerque e Tróccoli (2004) para bem-estar geral. Dos 

47 itens, onze foram excluídos por não representarem claramente emoções e humores, 

tais como: atento, produtivo, inspirado e ativo. Dois itens foram incluídos a partir de 

revisão de literatura sobre afetos relevantes no contexto laboral (LAZARUS; COHEN-

CHARASH, 2001): orgulhoso e tranquilo. A escala ficou constituída de 38 itens no 

total, sendo que 23 correspondiam a humores negativos e 15 a humores positivos. 

 A segunda parte da escala – de itens eudaimônicos – foi desenvolvida por meio 

de entrevistas com diferentes tipos de trabalhadores de empresas públicas e privadas no 

Distrito Federal. As perguntas foram: O que é ser feliz no trabalho para você? É 

importante se sentir realizado no trabalho? O que é a realização no trabalho? A partir 
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dos resultados dessas entrevistas, foram desenvolvidos nove itens para a composição da 

segunda parte do instrumento. 

 Os itens referentes aos afetos passaram por avaliação de juízes: três psicólogos, 

um administrador e dois trabalhadores, que receberam a instrução para indicar na lista 

os dez sentimentos mais comuns que uma pessoa pode vivenciar no trabalho. O critério 

utilizado para manter o item na escala, foi de que pelo menos três avaliadores 

precisariam concordar com os itens analisados. Foram eliminados 10 itens de afeto 

positivo e 8 de afeto negativo. Dois itens de afeto negativo foram incluídos por sugestão 

dos avaliadores. No total, a escala final ficou composta por 13 itens de afeto negativo e 

9 itens de afeto positivo.  

 A segunda parte da escala, referente à expressividade e realização no trabalho, 

foi avaliada por dois psicólogos, quanto à sua pertinência na definição proposta. Os 

juízes concordaram com todos os noves itens. 

 Para verificar se os itens propostos e as instruções eram compreensíveis, os 

autores desenvolveram uma análise semântica. O instrumento foi aplicado em dois 

grupos de três pessoas, trabalhadores de organizações públicas e privadas, quatro com 

segundo grau completo, e dois com nível superior. As instruções foram compreendidas 

por todos os sujeitos e não houve nenhuma modificação. A escala ficou composta, 

portanto, de 13 itens de afeto negativo, 9 itens de afeto positivo e 9 itens de 

expressividade/realização. 

Os itens de afeto ficaram dispostos de forma aleatória na parte inicial do 

instrumento com instruções para autoadministração. Foi utilizada uma escala de cinco 

pontos, onde “1” corresponde a “nem um pouco” e “5” a “extremamente”. Exemplos 

desses itens são: alegre, preocupado, animado e chateado. 

 Os itens de realização e expressividade foram dispostos em escala de 

concordância, acompanhados de instruções específicas. Nessa escala, “1” corresponde a 

“Discordo totalmente” e “5” a “Concordo totalmente”. Exemplos desses itens são: 

Desenvolvo habilidade que considero importantes e Realizo atividades que expressam 

minhas capacidades. 

A escala foi validada com uma amostra de 317 trabalhadores de diferentes 

organizações públicas e privadas no Distrito Federal, sendo que 216 eram mulheres e 

101 homens.  

Paschoal e Tamayo (2008) conduziram uma análise fatorial do eixo principal 

(PAF - Principal Axis Factoring Analyses) com rotação do tipo Varimax. 
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Após rotação dos fatores, um dos itens de afeto – desanimado – foi excluído por 

apresentar carga fatorial nos fatores 1 e 2 (PASCHOAL; TAMAYO, 2008, p. 20). O 

instrumento ficou composto por três fatores: afeto positivo, afeto negativo e realização. 

O primeiro fator, afeto positivo, com nove itens e alpha de Cronbach de 0,93, explica 

39,97% da variância. O segundo fator, afeto negativo, com doze itens e alpha de 0,91, 

explica 10,98% da variância. O terceiro fator, realização, com nove itens e alpha de 

0,88, explica 6,34% da variância. Juntos, os três fatores explicam 57,30% da variância. 

 

3.4.Amostra 

 

A pesquisa de campo foi realizada em duas amostras diferentes, denominadas 

Amostra A e Amostra B. 

A Amostra A foi obtida dentro de uma universidade particular no Estado de São 

Paulo com cerca de 3.800 funcionários na sede e em suas unidades. Desconsideraram-se 

na pesquisa os funcionários com possibilidade de manter vínculo com mais de uma 

instituição, por exemplo, os professores e funcionários horistas. Também foram 

eliminados funcionários das unidades fora do estado de São Paulo. A amostra ficou 

constituída de um total de 1.678 funcionários e foi obtido um retorno de 162 respostas, 

ou seja, 9,7% da população trabalhada. 

A Amostra A foi escolhida por tratar-se de uma empresa com um grande número 

de funcionários. Além disso, era de maior fácil acesso à autora e houve interesse por 

parte da área de Recursos Humanos na pesquisa. Trata-se de uma instituição de cunho 

confessional, reconhecida pelo tradicionalismo e não apresenta nenhum tipo de 

programa de diversidade entre os funcionários. No entanto, a igualdade e oportunidade 

para todos constam como valores da instituição. Essa amostra será denominada 

“Amostra A”. 

Esperava-se um maior número de respostas na Amostra A. Foi solicitado à 

Gerência de Recursos Humanos que enviasse mais uma vez e-mails aos funcionários 

reforçando a importância da pesquisa. Houve um pequeno retorno, mas ainda assim, 

não atendeu as expectativas de pelo menos 10 vezes o número de variáveis da maior 

escala, ou seja, 300 respondentes. 

Devido ao interesse em apresentar um maior número de respondentes para uma 

análise mais criteriosa e comparativa, decidiu-se buscar por respondentes individuais na 

rede social profissional, o LinkedIn. A pesquisa foi divulgada no próprio perfil da autora 
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alcançando, pelo menos, 942 pessoas. Essa segunda amostra foi composta por 150 

indivíduos diversos em instituições e cargos diversos e foi denominada “Amostra B”. 

Segundo Hair et al. (2005), para efeito de análise fatorial, uma amostra deve 

compreender, no mínimo, cinco vezes mais observações do que o número de variáveis a 

ser analisada na maior escala. Considerando que a maior escala, a EBET, possui 30 

itens, um número mínimo seria de pelo menos 150 respondentes. Esse resultado foi 

alcançado para as duas amostras. 

 

3.5. Procedimentos para coleta de dados 

 

Os instrumentos foram administrados de forma online, por meio da opção de 

formulários do Survio.com, com todas as instruções de como preenche-lo, informações 

de sigilo e ética do pesquisador e nome e endereço de email da pesquisadora. Logo após 

as instruções e antes de dar sequência ao questionário, o respondente precisou responder 

“sim” ou “não” à seguinte questão:  

 

Declaro ter mais de 18 anos de idade, que li e entendi as condições da pesquisa, e que as dúvidas que tiver 

poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e 

que, a qualquer momento, tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me 

da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Em caso de resposta negativa à questão acima, o formulário direcionava o 

respondente à página final de agradecimento. Em caso de resposta positiva, dava 

continuidade ao questionário. 

Na Amostra A, o formulário online foi encaminhado para a população por meio 

de e-mails disparados pela Gerência de Recursos Humanos. O questionário ficou 

disponível entre os meses de Fevereiro e Abril de 2013. 

Para a Amostra B, o formulário online foi divulgado no perfil de autora e por 

meio de grupos na rede social LinkedIn e ficou disponível entre os meses de Abril e 

Maio de 2013. 

Como pré-requisito para preenchimento do questionário foi exigido que o 

respondente: tivesse mais de 18 anos de idade e estivesse trabalhando no mesmo grupo 

de trabalho ao menos pelos últimos três meses. Como o questionário comporta diversas 
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questões sobre o grupo de trabalho, foi necessário delimitar essa última exigência para 

pelo menos 3 meses no grupo, o correspondente ao período de experiência. 

 

3.6. Técnica de Análise de Dados 

 

A análise dos dados coletados foi realizada por meio do software SPSS, versão 

17. Foram utilizadas algumas técnicas estatísticas para análise dos dados: estatística 

descritiva simples, análise fatorial, regressão linear e análise de variância. 

A estatística descritiva será utilizada para uma etapa inicial da análise da 

frequência das respostas, com o objetivo de apresentar, descrever e resumir os dados. 

Em seguida, a análise fatorial, técnica estatística multivariada, foi utilizada com o 

objetivo de validação da escala. 

Para a análise das hipóteses foram utilizadas duas técnicas principais. Para a 

primeira hipótese foi utilizada a análise de regressão para verificar se há relação entre as 

variáveis – experiência de inclusão e felicidade no trabalho –, bem como a força dessas 

relações. Para a segunda hipótese, a análise de variância (ANOVA) para avaliar as 

diferenças estatísticas entre as médias dos grupos estudados (quanto a sexo, raça/cor, 

idade, orientação sexual, religião, nível hierárquico, tempo no grupo de trabalho e faixa 

salarial).  

 

3.7. Matriz de Amarração 

 

O Quadro 2 apresenta a matriz de amarração na qual se pode verificar o 

problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, hipóteses e técnicas de análise 

estatísticas utilizadas. 
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Quadro 2 – Matriz de Amarração 

Problema de pesquisa: Qual é a relação entre experiência de inclusão e felicidade no trabalho? 

Objetivo Geral: Analisar a relação entre Experiência de Inclusão e Felicidade no Trabalho. 

 Hipóteses Técnicas de Análise Estatística 

Objetivo Específico 1: Analisar 

se a experiência de inclusão tem 

maior impacto sobre os aspectos 

eudaimônicos da felicidade do 

que sobre os aspectos hedônicos. 

H1: A experiência de inclusão 

tem maior impacto sobre os 

aspectos eudaimônicos da 

felicidade do que sobre os 

aspectos hedônicos. 

Regressão Linear 

Objetivo Específico 2: Analisar 

se a experiência de inclusão e 

felicidade no trabalho diferem 

por sexo, raça/cor, idade, 

religião, orientação sexual, nível 

hierárquico, faixa salarial e 

tempo no grupo de trabalho. 

H2: A experiência de inclusão e 

felicidade no trabalho 

diferenciam por sexo, raça/cor, 

idade, religião, orientação sexual, 

nível hierárquico, faixa salarial e 

tempo no grupo de trabalho. 

Análise de Variância 

 

3.8. Tratamento dos Dados 

 

Com os dados coletados, deu-se início aos procedimentos para limpeza desses 

dados.  

O servidor de questionários (Survio.com) efetuou automaticamente o trabalho de 

eliminar respondentes que apresentaram alguma resposta faltante. Ou seja, não havia, no 

banco de dados, nenhum questionário com respostas faltantes. 

Um questionário também torna-se inaceitável quando acusa pequena variância, 

“(...) por exemplo, um entrevistado pode ter assinalado somente o valor 4 em uma série 

de perguntas com escala de 7 pontos” (MALHOTRA, 2001, p. 377). Por isso, no 

processo de limpeza do banco de dados, foi analisado também a proporção de 

respondentes que não fizeram distinção entre os valores. Estabeleceu-se que seriam 

eliminados os respondentes que apresentaram 85% ou mais de respostas repetidas em 

sequência em cada escala. (THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY EDUCATION NET, 

2012). O valor máximo de respostas repetidas em sequência foi de 69%. Ou seja, não 

foi necessária a exclusão de nenhuma resposta. 

Na Escala de Experiência de Inclusão (EEI) foram invertidos três itens, EI_05, 

EI_13 e EI_23, que correspondiam, respectivamente, aos seguintes enunciados: “Sinto-

me incompreendido no meu grupo de trabalho”, “Eu me sinto um estranho (um peixe 
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fora d’água) no meu grupo de trabalho” e “No trabalho as pessoas tendem a me ver 

como um estereótipo dos meus grupos”. Esses itens foram invertidos por apresentarem 

conotação negativa referente ao enunciado. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Pelo fato de a pesquisa utilizar duas amostras, houve necessidade de realização 

de um teste-t para analisar se as amostras A e B eram semelhantes e se seria possível 

trabalhá-las em conjunto. Os resultados do teste-t para a EEI e para a EBET são 

apresentados nos Apêndices A e B. 

 Para a EEI, o teste-t apresentou 5 resultados significantes (p<0,05) dentre os 24 

apresentados, cerca de 80% de similaridade entre as amostras. Para a EBET, o teste 

apesentou 10 resultados significantes dentre os 30 possíveis, cerca de 66% de 

similaridade entre as amostras. Apesar de o teste mostrar que há similaridade entre as 

duas amostras para a maior parte dos itens da escala, decidiu-se trabalhar as amostras 

separadamente para evitar incorrer em erro na análise dos dados. 

 

4.1. Caracterização dos Indivíduos 

 

A tabela 1 apresenta a caracterização dos indivíduos das duas amostras 

pesquisadas para as seguintes variáveis: sexo, idade, raça/cor, orientação sexual e 

religião. 

Quanto ao sexo, houve predomínio de mulheres, 58,6% para a Amostra A e 

62,7% para a Amostra B. Cerca de 80% dos respondentes da Amostra A possuem mais 

de 30 anos, conforme tabela 1. Sendo que a maior parte desses, entre 30 e 50 anos de 

idade. Já na Amostra B, 72% dos respondentes encontram-se abaixo dos 40 anos de 

idade. Houve grande predominância de respondentes de cor branca: 72,2% para a 

Amostra A e 77,3% para a Amostra B. A porcentagem de negros e pardos para a 

Amostra A e B ficou em torno de 25% e 20%, respectivamente. As duas amostras 

estudadas apresentaram um número maior de pessoas heterossexuais: 98,1% para a 

Amostra A e 95,3% para a Amostra B. 

Como é possível observar na tabela 1, cerca de 50% dos respondentes da 

Amostra A declaram ser evangélicos. Observa-se também uma diferença muito grande 

no número de evangélicos para as duas amostras: 50,6% para a Amostra A e 22,7% para 

a Amostra B. 
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Tabela 1: Caracterização dos Indivíduos – Aspectos do Indivíduo 

 
Amostra A Amostra B 

Nº % Nº % 

Sexo 

Homem 67 41,4 56 37,3 

Mulher 95 58,6 94 62,7 

Idade 

18 a 29 anos 32 19,8 58 38,7 

30 a 39 anos 50 30,9 51 34,0 

40 a 49 anos 50 30,9 19 12,7 

50 a 59 anos 25 15,4 16 10,7 

Acima de 60  5 3,1 6 4,0 

Raça / Cor 

Negro 8 4,9 8 5,3 

Branco 117 72,2 116 77,3 

Pardo 33 20,4 22 14,7 

Asiático 3 1,9 4 2,7 

Indígena 1 0,6 - - 

Orientação Sexual 

Heterossexual 159 98,1 143 95,3 

Homossexual 3 1,9 5 3,3 

Não estou certo - - 1 0,7 

Prefiro não responder - - 1 0,7 

Religião 

Católico 54 33,3 49 32,7 

Evangélico 82 50,6 34 22,7 

Espírita 9 5,6 25 16,7 

Religiões Africanas - - 2 1,3 

Religiões orientais 1 0,6 1 0,7 

Não tem 15 9,3 17 11,3 

Outras 1 0,6 22 14,7 

 

   

   A tabela 2 apresenta a caracterização dos indivíduos quanto a fatores do 

trabalho: tempo no grupo de trabalho, nível do cargo e faixa salarial. 

As pessoas da Amostra A apresentam uma maior tendência a permanecer no 

mesmo grupo de trabalho por mais tempo. Conforme tabela 2, cerca de 80% dos 

respondentes estão no mesmo grupo de trabalho há mais de um ano. Para as duas 
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amostras, cerca de metade dos respondentes apresentam de 1 a 5 anos no mesmo grupo 

de trabalho. 

 

Tabela 2 – Caracterização dos Indivíduos – Aspectos Ambientais 

 
Amostra A Amostra B 

Nº % Nº % 

Tempo no Grupo de Trabalho 

3 a 6 meses 11 6,8 20 13,3 

7 a 12 meses 22 13,6 27 18,0 

1 a 5 anos 81 50,0 81 54,0 

5 a 10 anos 20 12,3 11 7,3 

Mais de 10 anos 28 17,3 11 7,3 

Nível do Cargo 

Operacional 15 9,3 7 4,7 

Auxiliar / Assistente 74 45,7 17 11,3 

Técnico / Especialista - - 16 10,7 

Analista 40 24,7 53 35,3 

Supervisor / Coordenador 28 17,3 25 16,7 

Gerência 5 3,1 21 14,0 

Direção / Presidência / Executivos - - 11 7,3 

Faixa salarial 

Até R$ 1.000,00 12 7,4 5 3,3 

R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00 63 38,9 47 31,3 

R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 38 23,5 44 29,3 

R$ 5.000,00 a R$ 8.000,00 31 19,1 21 14,0 

R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00 8 4,9 10 6,7 

R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00 5 3,1 11 7,3 

Mais de R$ 15.000,00  2 1,2 8 5,3 

Prefiro não responder 3 1,9 4 2,7 

 

 Houve maior representatividade do nível de auxiliares / assistentes para a 

Amostra A e analistas para a Amostra B. Não houve participação de nenhum 

técnico/especialista para a Amostra A, nenhum ocupante de cargo executivo e de apenas 

5 gerentes. Enquanto na Amostra B cerca de 20% da amostra concentra-se em cargos de 

gerência ou superiores. 

 A maior parte dos respondentes estudados declarou faixa salarial entre R$ 

1.000,00 e R$ 5.000,00: 62,4% e 60,6% para as Amostra A e B, respectivamente. A 

amostra B apresentou maior percentual de respondentes com salários acima de R$ 
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10.000,00, justificado, possivelmente, pela maior porcentagem de gerentes e executivos 

respondentes. 

 

4.2. Análise de frequência das respostas 

 

Os apêndices C, D e E apresentam as frequências de respostas para as duas escalas 

estudadas – Escala de Experiência de Inclusão e Escala de Bem-Estar no Trabalho, 

respetivamente. Os dados estão separados por frequência em valores absolutos (N) e 

relativos (%). 

Observa-se que as amostras A e B se apresentam-se semelhantes na maioria das 

variáveis, com uma tendência de maiores escores na Amostra A, mostrando que essas 

pessoas tendem a apresentar maior experiência de inclusão que as pessoas da Amostra 

B. Essas diferenças podem ser verificadas, por exemplo, no item EI_04, “No trabalho 

posso expressar abertamente minha religião, crenças espirituais e/ou práticas 

espirituais religiosas sem temer ridicularização ou hostilidade”. 32,1% dos 

respondentes da Amostra A responderam “Sempre”, enquanto 26,7% da Amostra B 

responderam “Sempre”. Isso pode ser devido a grande parte da Amostra A ser 

constituída de pessoas declaradamente católicas e evangélicas (Tabela 1), confirmando 

a confessionalidade cristã da instituição em que trabalham. 

Essa tendência se confirma no item E_21, “No trabalho eu posso me orgulhar dos 

vários grupos aos quais pertenço”. 29,6% dos respondentes da Amostra A e 18% da 

Amostra B responderam “Sempre”, enquanto 1,2% da Amostra A e 2,7% da Amostra B 

responderam “Nunca”. 

 Assim como na EEI, na primeira parte da EBET (aspectos hedônicos) houve um 

predomínio de maiores escores entre os respondentes da Amostra A, sugerindo que 

percebem maiores níveis de felicidade no trabalho. Esses dados se confirmam, por 

exemplo, na variável HED_12 (“Ansioso”). Cerca de 35% de respondentes da Amostra 

B responderam que tem se sentido “Bastante” ou “Extremamente” ansiosos no trabalho, 

contra 25,3% de respondentes da Amostra A. 

 Na Amostra A também houve predomínio de respostas “Bastante” e 

“Extremamente” para a maior parte dos itens de afeto positivo. Por exemplo, 37,7% dos 

respondentes da Amostra A sentem-se “bastante” ou “extremamente” orgulhosos com o 

seu trabalho, contra 30,7% de respondentes da Amostra B. 
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A tendência da Amostra A de apresentar maiores índices de felicidade no 

trabalho confirmou-se na segunda parte da EBET, referente aos aspectos eudaimônicos, 

porém apresentou maior equilíbrio. Por exemplo, 66% dos respondentes da Amostra A 

concordam ou concordam totalmente que expressam o há de melhor em si no trabalho 

(EUD_09), contra 47,4% de respondentes da Amostra B. Enquanto isso, 40,1% dos 

respondentes da Amostra A discordam ou discordam totalmente que conseguem 

recompensas importantes para si no trabalho (EUD_04) contra 31,3% de respondentes 

da Amostra B. 

 

4.3.Validação dos Instrumentos de Pesquisa 

 

Apesar de ambos os instrumentos trabalhados já terem sido validados no Brasil 

decidiu-se proceder a uma nova validação para confirmação dos fatores encontrados 

pelos autores. 

As seguintes etapas foram envolvidas no que se refere à validação do 

instrumento, conforme Freitas e Borges-Andrade (2004): análise de dados da amostra; 

verificação da fatorabilidade da matriz; definição do número de fatores; extração, 

rotação e interpretação dos fatores. 

O primeiro passo da análise psicométrica foi verificar os dados da amostra. 

Como não houve nenhum dado faltante, deu-se prosseguimento à segunda fase, de 

verificação da fatorabilidade da matriz, seguindo as etapas propostas por Freitas e 

Borges-Andrade (2004): tamanho da amostra, matriz de correlação, medida de 

adequação da amostra Keiser-Mayer-Olkin (KMO), teste de esferecidade de Bartlett e 

matriz de anti-imagem. A importância de cada uma dessas etapas serão expostas a 

seguir. 

No que se refere ao tamanho da amostra, acredita-se que o pesquisador 

dificilmente realiza uma análise fatorial com uma amostra com menos de 50 

observações e que, preferencialmente, o tamanho da amostra deve ser maior ou igual a 

100. Como regra geral, recomenda-se cinco vezes mais observações do que o número de 

variáveis a serem analisadas (HAIR et al., 2007). 

Quanto à matriz de correlações, é recomendado ao pesquisador garantir que essa 

matriz apresente correlações significativas para justificar a aplicação da análise fatorial. 

Hair et. al. (2005, p. 98) sugerem que se a inspeção visual não revela um número 

substancial de correlações maiores que 0,30, então a análise fatorial é inapropriada.  
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Ainda segundo os autores, outra medida para quantificar o grau de 

intercorrelações entre as variáveis e a adequação da análise fatorial é a medida de 

adequação da amostra, que varia de 0 a 1. O índice alcança 1 quando cada variável é 

perfeitamente prevista sem erro pelas outras variáveis. 

O teste de esfericidade de Bartlett examina a presença de correlações entre as 

variáveis. Esse teste apresenta a probabilidade estatística de que a matriz de correlação 

tenha correlações significativas entre pelo menos algumas das variáveis. 

E, por último, a matriz de anti-imagem que é o valor negativo na correlação 

parcial. Esta deve apresentar valores significativos entre as mesmas variáveis e valores 

baixos nas outras correlações. 

 

4.3.1. Validação da Escala de Experiência de Inclusão 

 

Determinação de Adequação da Análise Fatorial 

 

 O primeiro passo, antes de prosseguir à análise fatorial, foi verificar a adequação 

da análise fatorial à EEI. 

 

 Tamanho da Amostra: o número de respondentes apresentado de 162 

para a Amostra A e 150 respondentes para a Amostra B é suficiente para o 

tamanho da amostra. 

 Correlação entre as variáveis: Para a Amostra A foram verificadas 228 

correlações superiores a 0,30 dentre as 276 possíveis, significando que 82,6% 

das correlações existentes na matriz foram significativas. Para a Amostra B 

foram verificadas 233 correlação superiores a 0,30 dentre as 276 possíveis, 

significando que 84,4% das correlações foram significativas.  

 Medida de Adequação da Amostra Keiser-Mayer-Olkin (KMO): para a 

Amostra A, o resultado foi de 0,926, e para a Amostra B, 0,929,valores 

considerados “admiráveis” (HAIR et al., 2007). 

 Teste de esfericidade de Bartlett: o teste de esfericidade de Bartlett foi 

significativo para as duas amostras. 
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 Matriz de Anti-Imagem: apresentou correlações satisfatórias entre as 

variáveis. Para a Amostra A, índices variando entre 0,588 e 0,961. Para a 

Amostra B, variando entre 0,858 e 0,808. 

 

Conforme dados apresentados, a amostra mostrou-se adequada para análise 

fatorial. Procedeu-se, portanto, à extração e rotação dos dados para definição do número 

de fatores. 

 

Definição do Número de Fatores 

 

 Segundo alguns autores, o modelo de fatores comuns é o mais adequado “(...) 

quando o objetivo principal é identificar as dimensões ou constructos latentes 

representados nas variáveis originais e o pesquisador tem pouco conhecimento sobre a 

quantia de variância específica e do erro”. Por isso, para extração dos fatores, decidiu-se 

proceder à fatoração de eixos principais (PAF) com rotação Varimax, conforme também 

utilizado pelos próprios autores para validação da escala nos Estados Unidos da 

América (FERDMAN et al., 2009). O coeficiente de supressão dos fatores foi o mesmo 

utilizado pelo autor na validação original, de 0,35. 

 A matriz rotacionada indicou 4 fatores de solução. Porém, a matriz não 

rotacionada para os 24 itens indicou um fator geral. Conforme figura 5, o resultado do 

Gráfico Scree Plot indica também um fator de solução.  

 

 

Figura 5: Scree Plot EEI – Amostra A 
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Para confirmação do fator único, procedeu-se à análise paralela de Horn. Para 

confirmar o número de fatores, Horn (1965) propôs comparar os autovalores obtidos 

empiricamente com os autovalores obtidos em matrizes que contêm variáveis 

randômicas não-correlacionadas, tendo tamanhos de amostra iguais aos da matriz de 

correlação empiricamente obtida. O autor sugeriu que fossem geradas aproximadamente 

50 matrizes randômicas de correlação e que fossem efetuadas análises fatoriais dessas 

matrizes. Em seguida, compara-se os valores médios dos autovalores das matrizes com 

valores randômicos.  

 

Tabela 3: Análise paralela de Horn EEI – Amostra A 

 Autovalores obtidos 

randomicamente  

Autovalores obtidos 

empiricamente 

1,711 10,449 

1,578 1,360 

1,483 1,199 

1,442 1,066 

1,392 ,973 

1,387 ,922 

1,317 ,861 

1,178 ,707 

1,132 ,682 

1,086 ,655 

1,078 ,585 

1,015 ,543 

,948 ,533 

,874 ,487 

,857 ,440 

,801 ,407 

,733 ,361 

,696 ,344 

,650 ,311 

,621 ,280 

,568 ,267 

,535 ,214 

,504 ,199 

,414 ,158 
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Apenas fatores que corresponderem a autovalores empíricos que excedem os 

autovalores randômicos seriam extraídos. Os autovalores empíricos menores ou iguais 

aos randômicos seriam considerados devidos à variância amostral randômica (HORN, 

1965). 

Conforme tabela 3, existe apenas um fator com autovalor obtido empiricamente 

maior que os autovalores obtidos randomicamente, confirmando a existência de apenas 

um fator. 

Para a Amostra A, a escala foi validada com 24 itens e um fator geral com 

variância total explicada de 50,57%, com coeficientes variando entre 0,362 e 0,774. A 

escala apresentou alfa de Cronbach de 0,901. 

 O resultado obtido com análise fatorial pela Amostra B foi bastante similar. A 

rotação dos fatores apresentou a existência de 4 fatores. Porém, a análise do gráfico 

Scree, assim como a matriz não rotacionada, apoiou a ideia de apenas um fator, 

conforme Figura 6. 

 

Figura 6 - Scree Plot EEI – Amostra B 

 

 Assim como para a Amostra A, procedeu-se à análise paralela, que confirmou a 

existência de um fator único, conforme tabela 4. 

As análises apresentadas confirmam a existência de um fator único com 

variância total explicada de 56,39% para a Amostra B, com coeficientes variando entre 

0,368 e 0,840. A Escala de Experiência de Inclusão apresentou Alfa de Cronbach de 

0,899. 
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Tabela 4: Análise paralela de Horn EEI – Amostra B 

Autovalores obtidos 

randomicamente 

Autovalores obtidos 

empiricamente 

1,815 11,504 

1,645 1,355 

1,581 1,278 

1,550 1,116 

1,454 ,955 

1,400 ,875 

1,206 ,800 

1,173 ,757 

1,098 ,597 

1,076 ,575 

1,026 ,505 

,977 ,475 

,924 ,429 

,868 ,406 

,860 ,395 

,776 ,321 

,751 ,292 

,694 ,281 

,639 ,239 

,601 ,210 

,568 ,184 

,512 ,169 

,469 ,141 

,336 ,138 

 

A exclusão das três variáveis invertidas – EI_05, EI_13 e EI_23 – resultariam 

em um maior alfa de Cronbach para as duas amostras e aumento da variância total 

explicada. Para a Amostra A o alfa passaria de 0,901 a 0,941 e a variância explicada, de 

50,57% a 50,62%. Para a Amostra B o alfa passaria de 0,899 a 0,947 e a variância 

explicada, de 56,39% a 58,84%. Não houve, portanto, mudança muito grande da 

variância explicada e, por isso, decidiu-se manter o formato original da escala, com 24 

itens. 

Os quadros 3 e 4 apresentam a matriz dos componentes da escala de experiência 

de inclusão para as Amostras A e B, respectivamente. 



70 

 

 

 

Quadro 3 – Matriz dos componentes da EEI (Amostra A) 

 Componente 

1 

EI_16 
Eu acredito que as pessoas no meu trabalho se importam com o meu bem-

estar e meus sentimentos. 
0,774 

EI_19 Sinto que posso ser completamente eu mesmo(a) no meu grupo de trabalho. 0,767 

EI_22 
Minha identidade como membro de vários grupos é reconhecida, utilizada e 

valorizada pelos meus colegas de trabalho. 
0,757 

EI_17 Eu gosto de estar com o meu grupo de trabalho. 0,756 

EI_11 
Eu sou completamente respeitado pelos membros do meu grupo de 

trabalho. 
0,706 

EI_12 
Quando eu interajo com os membros do grupo, posso ser genuíno (a) e 

autêntico (a). 
0,705 

EI_10 
Minhas contribuições são altamente valorizadas pelo meu grupo de 

trabalho. 
0,699 

EI_20 Sinto que eu sei tudo que está acontecendo no meu grupo de trabalho. 0,693 

EI_06 Tenho liberdade para colaborar com os outros no meu grupo de trabalho. 0,689 

EI_18 Os membros do meu grupo de trabalho confiam em mim. 0,689 

EI_15 
Meu grupo de trabalho administra (ou trabalha) as discordâncias e situações 

difíceis. 
0,684 

EI_14 No trabalho eu sou tratado(a) da maneira como gostaria de ser tratado(a). 0,679 

EI_13_INV Eu me sinto um estranho (um peixe fora d’água) no meu grupo de trabalho. 0,658 

EI_21 No trabalho, eu posso me orgulhar dos vários grupos aos quais pertenço. 0,658 

EI_03 
Eu me sinto a vontade para falar coisas particulares minhas no meu 

trabalho. 
0,631 

EI_02 
Para conseguir realizar meu trabalho corretamente, eu posso contar com as 

pessoas do meu grupo de trabalho. 
0,614 

EI_07 
Meu grupo de trabalho sabe como eu estou me sentindo mesmo que eu não 

tenha dito explicitamente. 
0,587 

EI_24 

Eu acredito que sou tratado(a) de maneira justa no trabalho, sem 

discriminação baseada na minha religião, raça, sexo, orientação sexual, 

cultura, nacionalidade e idade. 

0,583 

EI_01 Eu me importo com meu grupo de trabalho. 0,582 

EI_09 Minhas ideias influenciam as decisões do meu grupo de trabalho. 0,566 

EI_04 

No trabalho posso expressar abertamente minha religião, crenças espirituais 

e/ou práticas espirituais e religiosas sem temer ridicularização ou 

hostilidade. 

0,565 

EI_08 Eu quero que meu grupo de trabalho tenha sucesso. 0,536 

EI_05_INV Sinto-me incompreendido no meu grupo de trabalho. 0,458 

EI_23_INV 
No trabalho as pessoas tendem a me ver como um estereótipo dos meus 

grupos. 
0,362 
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Quadro 4 – Matriz dos componentes da EEI (Amostra B) 

 Componente 

1 

EI_19 Sinto que posso ser completamente eu mesmo(a) no meu grupo de trabalho. 0,840 

EI_17 Eu gosto de estar com o meu grupo de trabalho. 0,809 

EI_11 
Eu sou completamente respeitado pelos membros do meu grupo de 

trabalho. 
0,798 

EI_16 
Eu acredito que as pessoas no meu trabalho se importam com o meu bem-

estar e meus sentimentos. 
0,785 

EI_18 Os membros do meu grupo de trabalho confiam em mim. 0,777 

EI_10 
Minhas contribuições são altamente valorizadas pelo meu grupo de 

trabalho. 
0,768 

EI_13_INV Eu me sinto um estranho (um peixe fora d’água) no meu grupo de trabalho. 0,767 

EI_02 
Para conseguir realizar meu trabalho corretamente, eu posso contar com as 

pessoas do meu grupo de trabalho. 
0,767 

EI_06 Tenho liberdade para colaborar com os outros no meu grupo de trabalho. 0,748 

EI_12 
Quando eu interajo com os membros do grupo, posso ser genuíno (a) e 

autêntico (a). 
0,739 

EI_14 No trabalho eu sou tratado(a) da maneira como gostaria de ser tratado(a). 0,738 

EI_20 Sinto que eu sei tudo que está acontecendo no meu grupo de trabalho. 0,737 

EI_15 
Meu grupo de trabalho administra (ou trabalha) as discordâncias e situações 

difíceis. 
0,702 

EI_05_INV Sinto-me incompreendido no meu grupo de trabalho. 0,678 

EI_01 Eu me importo com meu grupo de trabalho. 0,650 

EI_22 
Minha identidade como membro de vários grupos é reconhecida, utilizada e 

valorizada pelos meus colegas de trabalho. 
0,648 

EI_21 No trabalho, eu posso me orgulhar dos vários grupos aos quais pertenço. 0,599 

EI_03 
Eu me sinto a vontade para falar coisas particulares minhas no meu 

trabalho. 
0,592 

EI_09 Minhas ideias influenciam as decisões do meu grupo de trabalho. 0,564 

EI_04 

No trabalho posso expressar abertamente minha religião, crenças espirituais 

e/ou práticas espirituais e religiosas sem temer ridicularização ou 

hostilidade. 

0,550 

EI_24 

Eu acredito que sou tratado(a) de maneira justa no trabalho, sem 

discriminação baseada na minha religião, raça, sexo, orientação sexual, 

cultura, nacionalidade e idade. 

0,550 

EI_07 
Meu grupo de trabalho sabe como eu estou me sentindo mesmo que eu não 

tenha dito explicitamente. 
0,510 

EI_08 Eu quero que meu grupo de trabalho tenha sucesso. 0,450 

EI_23_INV 
No trabalho as pessoas tendem a me ver como um estereótipo dos meus 

grupos. 
0,368 

 

 

4.3.2. Validação da Escala de Bem-Estar no Trabalho 

 

Determinação de Adequação da Análise Fatorial 

 

Não houve nenhum dado faltante e, por isso, deu-se prosseguimento à segunda 

fase, de verificação da fatorabilidade da matriz, seguindo as etapas propostas por Freitas 

e Borges-Andrade (2004): 
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 Tamanho da Amostra: o número de respondentes apresentado de 162 para a 

Amostra A e 150 respondentes para a Amostra B é suficiente para o tamanho da 

amostra. 

 Matriz de correlação: Para a Amostra A foram verificadas 343 correlações 

superiores a 0,30 dentre as 435 possíveis, significando que 78,8% das 

correlações existentes na matriz foram significativas. Para a Amostra B foram 

verificadas 347 correlação superiores a 0,30 dentre as 435 possíveis, 

significando que 79,7% das correlações foram significativas. 

 Matriz de Adequação da Amostra Keiser-Mayer-Olkin (KMO): Para a Amostra 

A, o resultado foi de 0,920, e para a Amostra B, 0,935. 

 Teste de Esfericidade de Bartlett: o teste de esfericidade de Bartlett foi 

significativo para as duas amostras. 

 Matriz de anti-imagem: apresentou relações satisfatórias entre as variáveis. Para 

a Amostra A, índices variando entre 0,783 e 0,967. Para a Amostra B, variando 

entre 0,844 e 0,965. 

 

Definição do Número de Fatores 

 

 Para extração dos dados, decidiu-se proceder à fatoração de eixos principais 

(PAF) com rotação Varimax, conforme utilizado pelos autores em seu modelo original. 

A matriz rotacionada apresentou a existência de quatro fatores, porém o gráfico scree 

apresentou três fatores, conforme Figura 7. 

 

Figura 7: Scree Plot EBET – Amostra A 
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 Para confirmação do número de fatores, procedeu-se à análise paralela, que 

indicou a existência dos três fatores, conforme tabela 5. Como a variável HED_06 

apresentou carga fatorial alta tanto no Fator 3 quanto no Fator 4, decidiu-se mantê-la 

apenas no fator 3, excluindo assim o Fator 4. Quanto à variável EUD_04 que apresentou 

carga fatorial nos Fatores 1 e 2, ficou inserida no Fator 2 junto às outras variáveis de 

caráter eudaimônicos.  
 

Tabela 5: Análise paralela de Horn EBET – Amostra A 

Autovalores obtidos 

randomicamente 

Autovalores obtidos 

empiricamente 

1,815 13,521 

1,745 3,414 

1,672 2,478 

1,591 1,025 

1,576 ,938 

1,452 ,793 

1,340 ,701 

1,306 ,674 

1,279 ,599 

1,222 ,565 

1,187 ,553 

1,076 ,506 

1,063 ,447 

1,014 ,425 

,965 ,373 

,925 ,355 

,887 ,343 

,818 ,305 

,790 ,264 

,737 ,253 

,701 ,233 

,673 ,207 

,625 ,192 

,621 ,175 

,596 ,154 

,571 ,134 

,491 ,114 

,477 ,104 

,411 ,083 

,375 ,074 
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  O resultado obtido com análise fatorial pela Amostra B foi bastante similar com 

os dados obtidos pela Amostra A. A matriz rotacionada indicou a existência de 4 

fatores, porém o Gráfico Scree Plot indicou a existência de três fatores, conforme 

Figura 8, confirmada pela análise paralela. 

 

Figura 8: Scree Plot EBET – Amostra B 

 

 

 Assim como para a Amostra A, os três fatores foram confirmados na análise 

paralela, conforme tabela 7. 

 

 

Tabela 6: Resumo da Análise Fatorial da EBET para as Amostras A e B 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Variância Total 

Explicada 

A 
Componentes Afeto positivo Realização Afeto negativo 

63,33% 
Alfa de Cronbach 0,953 0,915 0,923 

B 
Componentes Afeto positivo Afeto negativo Realização 

66% 
Alfa de Cronbach 0,953 0,930 0,927 
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Tabela 7: Análise paralela de Horn EBET – Amostra B 

Autovalores obtidos 

randomicamente 

Autovalores obtidos 

empiricamente 

1,837 14,390 

1,804 3,918 

1,698 1,734 

1,666 1,005 

1,577 ,845 

1,464 ,817 

1,431 ,666 

1,388 ,631 

1,297 ,557 

1,211 ,520 

1,155 ,492 

1,128 ,451 

1,081 ,394 

1,008 ,372 

,968 ,339 

,892 ,305 

,876 ,286 

,839 ,272 

,765 ,259 

,746 ,250 

,719 ,228 

,614 ,212 

,598 ,190 

,587 ,174 

,533 ,157 

,489 ,140 

,435 ,128 

,418 ,110 

,405 ,093 

,372 ,064 

 

A Amostra A apresentou 63,33% de variância total explicada para Bem- 

Estar no Trabalho, enquanto a Amostra B apresentou 66% de variância total. 
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 Apesar de apresentarem variância explicada muito similares, as duas amostras 

apresentaram diferença quanto às cargas fatoriais. Os quadros 5 e 6 apresentam a matriz 

dos componentes da escala de bem-estar no trabalho para as Amostras A e B, 

respectivamente. O coeficiente de supressão utilizado foi de 0,30. 

 

Quadro 5 – Matriz dos componentes da EBET (Amostra A) 

 Componente 

1 2 3 

HED_11 Alegre 0,863   

HED_08 Animado 0,863   

HED_04 Contente 0,837   

HED_13 Feliz 0,832   

HED_17 Empolgado 0,768   

HED_01 Alegre 0,754   

HED_03 Disposto 0,688   

HED_19 Orgulhoso 0,644   

HED_21 Tranquilo 0,613   

EUD_06 Atinjo resultados que valorizo.  0,812  

EUD_05 Supero desafios.  0,787  

EUD_09 Expresso o que há de melhor em mim.  0,779  

EUD_02 Desenvolvo habilidades que considero importantes.  0,769  

EUD_03 Realizo atividades que expressam minhas capacidades.  0,733  

EUD_07 Avanço nas metas que estabeleci para minha vida.  0,718  

EUD_01 Realizo o meu potencial.  0,630  

EUD_08 Faço o que realmente gosto de fazer.  0,630  

EUD_04 Consigo recompensas importantes para mim.  0,337  

HED_16 Nervoso   0,774 

HED_18 Tenso   0,762 

HED_15 Incomodado   0,749 

HED_20 Com raiva   0,660 

HED_14 Frustrado   0,657 

HED_09 Chateado   0,603 

HED_12 Ansioso   0,593 

HED_05 Irritado   0,584 

HED_10 Impaciente   0,582 

HED_02 Preocupado   0,550 

HED_06 Deprimido   0,556 

HED_07 Entediado   0,360 
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Quadro 6 – Matriz dos componentes da EBET (Amostra B) 

 Componente 

1 2 3 

HED_17 Empolgado 0,841   

HED_11 Alegre 0,829   

HED_08 Animado 0,809   

HED_13 Feliz 0,768   

HED_04 Contente 0,748   

HED_01 Alegre 0,732   

HED_19 Orgulhoso 0,682   

HED_03 Disposto 0,665   

HED_21 Tranquilo 0,484   

HED_16 Nervoso  0,792  

HED_18 Tenso  0,786  

HED_05 Irritado  0,745  

HED_15 Incomodado  0,681  

HED_20 Com raiva  0,681  

HED_10 Impaciente  0,675  

HED_02 Preocupado  0,665  

HED_09 Chateado  0,662  

HED_06 Deprimido  0,658  

HED_12 Ansioso  0,652  

HED_14 Frustrado  0,584  

HED_07 Entediado  0,402  

EUD_02 Desenvolvo habilidades que considero importantes.   0,848 

EUD_03 Realizo atividades que expressam minhas capacidades.   0,761 

EUD_01 Realizo o meu potencial.   0,671 

EUD_09 Expresso o que há de melhor em mim.   0,626 

EUD_08 Faço o que realmente gosto de fazer.   0,587 

EUD_07 Avanço nas metas que estabeleci para minha vida.   0,542 

EUD_04 Consigo recompensas importantes para mim.   0,463 

EUD_06 Atinjo resultados que valorizo.   0,446 

EUD_05 Supero desafios.   0,373 

 

Na nova validação realizada, percebe-se uma semelhança às validações originais 

dos autores, apesar do contexto diferente. A EEI foi validada com fator único e a EBET, 

validada com 3 fatores específicos: afeto positivo, afeto negativo e expressividade / 

realização no trabalho. 
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4.4. Análise das Hipóteses 

 

Com a utilização da técnica da escala somada, procedeu-se à análise de variância 

e regressão linear para análise das hipóteses. Os escores somados podem facilitar a 

comparação dos grupos e compreensão de suas diferenças (HAIR et al., 2007). 

 

4.4.1.  Hipótese 1 

 

O primeiro objetivo desta pesquisa foi analisar se a experiência de inclusão tem 

maior impacto sobre os aspectos eudaimônicos da felicidade do que sobre os aspectos 

hedônicos. A hipótese a ser verificada foi de que a experiência de inclusão tem maior 

impacto sobre os aspectos eudaimônicos do que sobre os aspectos hedônicos da 

felicidade. 

 Para testar essa hipótese foi utilizada regressão linear simples, tendo como 

variável independente o fator único de experiência de inclusão e como variáveis 

dependentes, os fatores relativos ao afeto positivo, ao afeto negativo e à 

expressividade/realização.  

Inicialmente, para verificar se seriam encontrados resultados significativos, foi 

utilizada a Correlação de Pearson, que tem por objetivo mensurar a associação linear 

entre duas variáveis métricas (HAIR et al., 2005). As tabelas 8 e 10 apresentam os 

resultados das análises de correlação para as Amostras A e B, respectivamente (p < 

0,05). 

 

Tabela 8: Correlação de Experiência de Inclusão x Felicidade no Trabalho (Amostra A) 

  
Experiência de 

Inclusão 

Afetos 

positivos 

Afetos 

negativos 

Realização/exp

ressividade 

Correlação 

de Pearson 

Experiência de 

Inclusão 
1    

 
Afetos 

positivos 
0,503** 1   

 
Afetos 

negativos 
-0,360** -0,607** 1  

 
Realização/expr

essividade 
0,416** 0,613** -0,493** 1 

** Correlação é significante ao nível de 0,01 (bicaldal) 
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O coeficiente de correlação de Pearson varia de -1,00 a +1,00 e o zero representa 

a ausência absoluta de associação entre duas variáveis métricas. Para análise da força de 

associação dos coeficientes foi utilizada a tabela 9. 

 

Tabela 9: Valor do coeficiente de correlação 

Variação do coeficiente Força de Associação 

±0,91 a ±1,00 Muito forte 

±0,71 a ±0,90 Alta 

±0,41 a ±0,70 Moderada 

±0,21 a ±0,40 Pequena, mas definida 

±0,01 a ±0,20 Leve, quase imperceptível 

Fonte: Hair et al, 2005, p. 312 

 

Observa-se na tabela 9 que o coeficiente de correlação da experiência de 

inclusão apresenta associação moderada tanto com o fator de afetos positivos, quanto 

com o de realização/expressividade. Apresenta associação pequena, mas definida, com 

o fator de afetos negativos (HAIR et al., 2005). Conclui-se, portanto, que, para a 

Amostra A, há correlação significativa com a variável independente “experiência de 

inclusão” e os fatores da variável dependente “felicidade no trabalho”. 

A tabela 10 apresenta os coeficientes de correlação referentes à Amostra B. 

 

Tabela 10: Correlação de Experiência de Inclusão x Felicidade no Trabalho (Amostra B) 

  
Experiência de 

Inclusão 

Afetos 

positivos 

Afetos 

negativos 

Realização/exp

ressividade 

Correlação 

de Pearson 

Experiência de 

Inclusão 
1    

 
Afetos 

positivos 
0,568** 1   

 
Afetos 

negativos 
-0,434** -0,639** 1  

 
Realização/expr

essividade 
0,430** 0,715** -0,472** 1 

** Correlação é significante ao nível de 0,01 (bicaldal) 

 

Na Amostra B, conforme apresentado na tabela 10, a variável “experiência de 

inclusão” apresentou associação moderada com todos os fatores de “felicidade no 

trabalho”.  
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Com os resultados obtidos na análise de correlação, foi realizada análise de 

regressão linear entre as variáveis. O método de regressão utilizado foi o ENTER, que 

permite que todas as variáveis entrem no modelo simultaneamente e que é o mais usado 

entre os pesquisadores, principalmente para regressões com apenas uma variável 

independente (HAIR et al., 2005).  

Para realizar a análise de regressão foi verificado se os dados da amostra 

atendem aos cinco pressupostos básicos requeridos para o uso desse modelo estatístico 

(HAIR et al., 2005): normalidade dos resíduos, homoscedasticidade, ausência de 

autocorrelação serial, linearidade e multicolinearidade. 

 

Normalidade dos resíduos 

 

Esse pressuposto é utilizado para verificar se os dados se dispõem normalmente 

em toda a extensão da população. Para o teste de normalidade, foram utilizados os 

gráficos PP-Plot, em que Y corresponde ao resíduo padronizado e X ao valor de Y 

estimado padronizado. 

 

 

Figura 9: PP-Plot – Experiência de Inclusão x Afeto Positivo – Amostra A 
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Figura 10: PP-Plot – Experiência de Inclusão x Afeto Negativo – Amostra A 

 

 

 

Figura 11: PP-Plot – Experiência de Inclusão x Realização/Expressividade – Amostra A 

 

 

Figura 12: PP-Plot – Experiência de Inclusão x Afeto Positivo – Amostra B 
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Figura 13: PP-Plot – Experiência de Inclusão x Afeto Negativo – Amostra B 

 

 

Figura 14: PP-Plot – Experiência de Inclusão x Realização/Expressividade – Amostra B 

 

 Conforme figuras apresentadas, o pressuposto da normalidade da distribuição é 

verificado na maior parte dos resultados. Porém, não se verifica para a relação entre 

experiência de inclusão e afeto negativo na Amostra A, e para experiência de inclusão e 

realização/expressividade na Amostra B. 

 

Homocesdasticidade 

 

Pressuposto utilizado para verificar se o conjunto de resíduos tem variância 

constante ou homogênea em toda a extensão das variáveis independentes. Os 

diagnósticos de homoscedasticidade foram realizados pelo teste estatístico PESARÁN-

PESARÁN. 

Para cálculo da homoscedasticidade foram geradas duas novas variáveis: 

ZRE_2, representando o quadrado dos resíduos padronizados, e ZPR_2, representando o 
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quadrado dos valores estimados padronizados. O teste de PESARÁN-PESARÁN 

consiste basicamente na regressão de ZRE_2 como função de ZPR_2. 

O diagnóstico é realizado a partir da avaliação do coeficiente de ZPR_2 na 

regressão quanto à sua significância estatística. Se este se mostrar significante, então 

indica presença de heteroscedasticidade. Ou seja, os resíduos são influenciados pela 

variável dependente, não apresentando um comportamento aleatório em relação às 

variáveis independentes. 

A tabela 11 apresenta um resumo dos testes realizados para as duas amostras (p 

< 0,05). 

 

Tabela 11: Diagnóstico de Homocesdasticidade – Amostras A e B 

 Amostra A 

 Afeto Positivo Afeto Negativo Realização/expressividade 

Experiência de Inclusão 0,155 0,671 0,000 

 Amostra B 

 Afeto Positivo Afeto Negativo Realização/expressividade 

Experiência de Inclusão 0,699 0,852 0,526 

 

Conforme observado, rejeita-se a hipótese nula de que os resíduos são 

homoscedásticos apenas na relação entre experiência de inclusão e 

realização/expressividade para a Amostra A. Para todas as outras relações, confirma-se 

a homoscedasticidade das amostras.  

 

Ausência de autocorrelação serial 

 

Pressuposto utilizado para “(...) verificar se os resíduos são independentes entre 

si e só se observa o efeito de X sobre Y, ou seja, não há autocorrelação residual” 

(CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007, p. 154). A avaliação da independência dos 

erros foi feita por meio do teste DURBIN-WATSON, realizado automaticamente pelo 

software SPSS. A tabela 12 apresenta um resumo do resultado para as duas amostras. 
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Tabela 12: Diagnóstico de Ausência de Autocorrelação Serial – Amostras A e B 

 Amostra A 

 Afeto Positivo Afeto Negativo Realização/expressividade 

Experiência de Inclusão 1,554 1,985 1,932 

 Amostra B 

 Afeto Positivo Afeto Negativo Realização/expressividade 

Experiência de Inclusão 2,128 2,093 2,237 

 

O teste de DURBIN-WATSON baseia-se em cálculo de medida DW, tabelada 

para valores críticos segundo o nível de confiança escolhido. Considerando o tamanho 

da amostra e o número de variáveis independentes, foram estabelecidos os valores 

crítico inferior e superior para cada amostra (CRITICAL VALUES FOR THE 

DURBIN-WATSON STATISTICS, 2013). 

 

Tabela 13: Valores DW para Amostras A e B 

 Tamanho da 

amostra 

Nº de variáveis 

independentes 

Valor crítico 

inferior (dL) 

Valor crítico 

superior (dU) 

Amostra A e B 162 1 1,72 1,75 

 

A figura 15 auxilia na avaliação da ausência ou presença de autocorrelação 

serial: 

 

 

Figura 15: Autocorrelação Serial 

Fonte: CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007, p. 190 

 

Autocorrelação 
Positiva 

(I) 
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Negativa 

(V) 

2 d d 0 4 4  
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Considerando dL = 1,72 e dU, = 1,75, concluímos que a maior parte dos valores 

apresentados na tabela 12 encontram-se no campo III (conforme figura 15) 

comprovando ausência de autocorrelação serial e atendendo ao pressuposto da 

regressão. O único valor que apresentou autocorrelação positiva por estar abaixo do 

valor crítico inferior foi o relativo à relação entre experiência de inclusão e afeto 

positivo para a Amostra A. 

 

Linearidade 

 

A linearidade representa o grau em que a variação da variável dependente é 

associada com a variável independente de formato estritamente linear. Os diagnósticos 

de linearidade foram realizados a partir da análise dos diagramas de dispersão, 

representados nesse tópico. 

 

Figura 16: Diagrama de Dispersão – Experiência de Inclusão x Afeto Positivo – Amostra A 

 

 

Figura 17: Diagrama de Dispersão – Experiência de Inclusão x Afeto Negativo – Amostra A 

 



86 

 

 

 

Figura 18: Diagrama de Dispersão – Experiência de Inclusão x Realização / Expressividade – Amostra A 

 

 

Figura 19: Diagrama de Dispersão – Experiência de Inclusão x Afeto Positivo – Amostra B 

 

 

Figura 20: Diagrama de Dispersão – Experiência de Inclusão x Afeto Negativo – Amostra B 
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Figura 21: Diagrama de Dispersão – Experiência de Inclusão x Realização / Expressividade – Amostra B 

 

Como pode ser observado nos gráficos apresentados, os pontos estão 

distribuídos de forma aleatória (sem formas definidas). Portanto, nenhum padrão não 

linear foi observado nas duas amostras. 

 

Multicolinearidade 

 

A multicolinearidade ocorre quando duas ou mais variáveis independentes do 

modelo explicando o mesmo fato contêm informações similares (CORRAR; PAULO; 

DIAS FILHO, 2007). Como esta pesquisa trabalhou com apenas uma variável 

independente, não foi necessário realizar o cálculo de multicolinearidade. 

 

Tabela 14: Resumo dos Pressupostos da Regressão – Amostras A e B 

 Normalidade Homoscedasticidade 
Ausência de 

autocorrelação serial 
Linearidade 

 AFP AFN EUD AFP AFN EUD AFP AFN EUD AFP AFN EUD 

A  X    X X      

B   X          

 

Conforme observado, nem todos os pressupostos de regressão foram atendidos 

para as duas amostras, o que determinou alguma limitação ao trabalho realizado. A 

tabela 14 apresenta um resumo dos pressupostos atendidos em cada uma das relações 

estudadas. 

A seguir serão apresentadas as análises de regressão para cada uma das relações 

tanto para a Amostra A quanto para a Amostra B. 
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4.4.1.1. Análise de Regressão – Amostra A 

 

Experiência de Inclusão X Afeto Positivo 

 

 Essa relação não atendeu o pressuposto de ausência de autocorrelação serial. 

Atendido os outros quatro pressupostos, procede-se ao modelo de regressão. A tabela 15 

apresenta o sumário dos resultados do modelo de regressão simples.  

 

Tabela 15: Coeficiente de Determinação EI x AFP – Amostra A 

Modelo R R Quadrado R Quadrado Ajustado Erro Padrão 

1 ,503 ,253 ,249 ,85644 

 

 Conforme se observa na tabela 15, na Amostra A, o coeficiente de determinação 

R² indica que 25,3% da variação na variável dependente “Afeto Positivo” é explicada 

pelas variações ocorridas na variável independente “Experiência de Inclusão”.  

 

Tabela 16: ANOVA EI x AFP – Amostra A 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
Df Média F Sig. 

Regressão 39,823 1 29,823 54,293 ,000 

Residual 117,358 160 ,733   

Total 157,181 161    

 

 Conforme é possível observar na tabela 16, o Sig. (0,000) é menor que α (0,05), 

o que significa que o modelo é significativo. 

 

Experiência de Inclusão X Afeto Negativo 

 

 Essa relação não atendeu o pressuposto de ausência de normalidade. Atendido os 

outros quatro pressupostos, procede-se ao modelo de regressão. A tabela 17 apresenta o 

sumário dos resultados do modelo de regressão simples.  

 

Tabela 17: Coeficiente de Determinação EI x AFN – Amostra A 

Modelo R R Quadrado R Quadrado Ajustado Erro Padrão 

1 ,360 ,129 ,124 ,80423 
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 Conforme se observa na tabela 17, na Amostra A, o coeficiente de determinação 

R² indica que 12,9% da variação na variável dependente “Afeto Negativo” é explicada 

pelas variações ocorridas na variável independente “Experiência de Inclusão”.  

 

Tabela 18: ANOVA EI x AFN – Amostra A 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
Df Média F Sig. 

Regressão 15,365 1 15,365 23,756 ,000 

Residual 103,486 160 ,647   

Total 118,851 161    

 

 Conforme é possível observar na tabela 18, o Sig. (0,000) é menor que α (0,05), 

o que significa que o modelo é significativo. 

 

Experiência de Inclusão X Expressividade / Realização 

 

 Essa relação não atendeu o pressuposto de ausência de homoscedasticidade. 

Atendido os outros quatro pressupostos, procede-se ao modelo de regressão. A tabela 19 

apresenta o sumário dos resultados do modelo de regressão simples.  

 

Tabela 19: Coeficiente de Determinação EI x EUD – Amostra A 

Modelo R R Quadrado R Quadrado Ajustado Erro Padrão 

1 ,416 ,173 ,168 ,73278 

 

 Conforme se observa na tabela 19, na Amostra A, o coeficiente de determinação 

R² indica que 17,3% da variação na variável dependente “Expressividade / Realização” 

é explicada pelas variações ocorridas na variável independente “Experiência de 

Inclusão”.  

 

Tabela 20: ANOVA EI x EUD – Amostra A 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
Df Média F Sig. 

Regressão 17,974 1 17,974 33,474 ,000 

Residual 85,914 160 ,537   

Total 103,888 161    
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 Conforme é possível observar na tabela 20, o Sig. (0,000) é menor que α (0,05), 

o que significa que o modelo é significativo. 

 

4.4.1.2. Análise de Regressão – Amostra B 

 

Experiência de Inclusão X Afeto Positivo 

 

 Essa relação atendeu todos os pressupostos da regressão. Procede-se, portanto, 

ao modelo de regressão. A tabela 21 apresenta o sumário dos resultados do modelo de 

regressão simples.  

 

Tabela 21: Coeficiente de Determinação EI x AFP – Amostra B 

Modelo R R Quadrado R Quadrado Ajustado Erro Padrão 

1 ,568 ,322 ,318 ,80991 

 

 Conforme se observa na tabela 21, na Amostra B, o coeficiente de determinação 

R² indica que 32,2% da variação na variável dependente “Afeto Positivo” é explicada 

pelas variações ocorridas na variável independente “Experiência de Inclusão”.  

 

Tabela 22: ANOVA EI x AFP – Amostra B 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
Df Média F Sig. 

Regressão 46,169 1 46,169 70,384 ,000 

Residual 97,082 148 ,656   

Total 143,251 149    

 

 Conforme é possível observar na tabela 22, o Sig. (0,000) é menor que α (0,05), 

o que significa que o modelo é significativo. 

 

Experiência de Inclusão X Afeto Negativo 

 

 Essa relação atendeu todos os pressupostos da regressão. Procede-se, portanto, 

ao modelo de regressão. A tabela 23 apresenta o sumário dos resultados do modelo de 

regressão simples.  
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Tabela 23: Coeficiente de Determinação EI x AFN – Amostra B 

Modelo R R Quadrado R Quadrado Ajustado Erro Padrão 

1 ,434 ,189 ,183 ,81940 

 

 Conforme se observa na tabela 23, na Amostra B, o coeficiente de determinação 

R² indica que 18,9% da variação na variável dependente “Afeto Negativo” é explicada 

pelas variações ocorridas na variável independente “Experiência de Inclusão”.  

 

Tabela 24: ANOVA EI x AFN – Amostra B 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
Df Média F Sig. 

Regressão 23,110 1 23,110 34,420 ,000 

Residual 99,368 148 ,671   

Total 122,478 149    

 

 Conforme é possível observar na tabela 24, o Sig. (0,000) é menor que α (0,05), 

o que significa que o modelo é significativo. 

 

Experiência de Inclusão X Expressividade / Realização 

 

 Essa relação não atendeu o pressuposto da normalidade, porém atendeu os 

outros quatro pressupostos. Procede-se, portanto, ao modelo de regressão. A tabela 25 

apresenta o sumário dos resultados do modelo de regressão simples.  

 

Tabela 25: Coeficiente de Determinação EI x EUD – Amostra B 

Modelo R R Quadrado R Quadrado Ajustado Erro Padrão 

1 ,430 ,184 ,179 ,76644 

 

 Conforme se observa na tabela 25, na Amostra B, o coeficiente de determinação 

R² indica que 18,4% da variação na variável dependente “Expressividade / Realização” 

é explicada pelas variações ocorridas na variável independente “Experiência de 

Inclusão”.  
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Tabela 26: ANOVA EI x EUD – Amostra B 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
Df Média F Sig. 

Regressão 19,668 1 19,668 33,482 ,000 

Residual 86,941 148 ,587   

Total 106,609 149    

 

 Conforme é possível observar na tabela 26, o Sig. (0,000) é menor que α (0,05), 

o que significa que o modelo é significativo. 

 

4.4.1.3. Resumo das Análises de Regressão 

 

A tabela 27 apresenta um resumo das análises de regressão realizadas para cada 

uma das relações realizadas, apresentando a variância explicada. Todos os modelos 

foram significativos. 

 

Tabela 27: Resumo das Análises de Regressão – R² 

 Afeto Positivo Afeto Negativo 
Expressividade / 

Realização 

Amostra A 25,3% 12,9% 17,3% 

Amostra B 32,2% 18,9% 18,4% 

 

 Pode-se observar, portanto, que a variação na experiência de inclusão, para as 

duas amostras, explica melhor a variação na variável dependente “afeto positivo” que as 

variáveis “afeto negativo” e “expressividade / realização”. Diante desse resultado, 

rejeita-se a primeira hipótese proposta por esse estudo, que propôs uma relação mais 

forte da variável independente com os aspectos eudaimônicos da felicidade no trabalho, 

relacionados à terceira variável dependente “expressividade e realização”. 

 Observa-se também que, apesar de apresentar uma tendência maior à felicidade 

no trabalho (conforme observado nos Apêndices D e E de frequência de respostas), a 

variação de experiência de inclusão na Amostra A explica menos que a variação na 

Amostra B a variância nos níveis de felicidade no trabalho. 

 Apesar da não comprovação da primeira hipótese, a análise de regressão linear 

atende ao principal objetivo dessa pesquisa que é verificar se existe relação entre a 
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experiência de inclusão e a felicidade no trabalho. Os resultados mostram que, para as 

amostras estudadas, a experiência de inclusão influencia a felicidade, mas influencia 

mais fortemente as dimensões práticas do construto.  

  

4.4.2.  Hipótese 2 

 

O segundo objetivo desta pesquisa foi analisar se a experiência de inclusão e 

felicidade no trabalho diferem por sexo, raça/cor, idade, religião, orientação sexual, 

nível hierárquico, faixa salarial e tempo no grupo de trabalho. 

A segunda hipótese foi de que a experiência de inclusão e felicidade no trabalho 

diferenciam por sexo, raça/cor, idade, religião, orientação sexual, nível hierárquico, 

faixa salarial e tempo no grupo de trabalho. 

 

Tabela 28: Análises de Variância – Amostra A 

 

Sexo Raça/Cor Idade Religião 
Orientação 

Sexual 

Experiência de Inclusão 0,925 0,207 0,334 0,126 0,284 

Afeto Positivo 0,277 0,972 0,826 0,127 0,531 

Afeto Negativo 0,362 0,825 0,355 0,032* 0,447 

Realização / Expressividade 0,556 0,422 0,404 0,236 0,752 

 

 
Nível 

Hierárquico 

Faixa 

Salarial 

Tempo no 

Grupo 

 Experiência de Inclusão  0,072 0,392 0,674 

 Afeto Positivo  0,047* 0,197 0,783 

 Afeto Negativo  0,029* 0,236 0,921 

 Realização / Expressividade  0,209 0,118 0,357 

  

Para testar essa hipótese foi utilizada análise de variância para cada uma das 

dimensões em relação aos fatores: F_EI – Experiência de Inclusão; F_AFP – Afeto 

Positivo; F_AFN – Afeto Negativo e F_EUD – Expressividade e Realização. 

As tabelas 28 e 29 apresentam os resultados de significância dessas correlações 

para as Amostra A e B, respectivamente (p < 0,05). 

Para a Amostra A, foram encontradas relações significantes entre as dimensões 

religião e nível hierárquico. Segundo resultados encontrados, para a Amostra A, existe 

relação significante entre religião e afeto negativo, e relação significante entre nível 

hierárquico e afetos positivos e negativos. 
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 Conforme tabela 29, o resultado encontrado para a Amostra B apresentou 

relações significantes para as dimensões sexo, idade, orientação sexual, nível 

hierárquico e tempo no grupo de trabalho (p < 0,05). 

 

Tabela 29: Análises de Variância – Amostra B 

 

Sexo Raça/Cor Idade Religião 
Orientação 

Sexual 

Experiência de Inclusão 0,028* 0,636 0,507 0,815 0,304 

Afeto Positivo 0,005* 0,694 0,013* 0,060 0,266 

Afeto Negativo 0,146 0,567 0,025* 0,370 0,776 

Realização / Expressividade 0,022* 0,718 0,000* 0,560 0,020* 

 

 
Nível 

Hierárquico 

Faixa 

Salarial 

Tempo no 

Grupo 

 Experiência de Inclusão  0,216 0,382 0,122 

 Afeto Positivo  0,010* 0,772 0,095 

 Afeto Negativo  0,025* 0,664 0,031* 

 Realização / Expressividade  0,000* 0,061 0,687 

  

 Conforme resultados apresentados, para a Amostra B, foram encontradas as 

seguintes relações significantes: sexo para os fatores experiência de inclusão, afeto 

positivo e realização; idade para todos os fatores de felicidade no trabalho; orientação 

sexual para o fator de realização pessoal; nível hierárquico para todos os fatores de 

felicidade no trabalho e tempo no grupo de trabalho para afeto negativo. 

 Com esses resultados, a hipótese de que há relação entre a experiência de 

inclusão e a felicidade no trabalho fica parcialmente comprovada, como se segue: 

 

 Apresenta relação com o fator experiência de inclusão: sexo (Amostra B); 

 Apresenta relação com os fatores relativos a felicidade no trabalho: sexo 

(Amostra B), idade (Amostra B), religião (Amostra A), orientação sexual 

(Amostra B), nível hierárquico (Amostras A e B) e tempo no grupo de trabalho 

(Amostra B). 

 

Cada uma dessas dimensões será tratada a seguir. Serão apresentadas as médias 

para cada item e analisadas particularmente. Os resultados dos testes de Scheffe – que 

foram possíveis de ser realizados devido à quantidade de variáveis – para a comparação 

de médias dos diferentes grupos de uma mesma variável são apresentados no apêndice. 
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Sexo 

 

 A dimensão Sexo apresentou relação significante com o fator experiência de 

inclusão, afeto positivo e expressividade/realização para a Amostra B, conforme médias 

apresentadas na tabela 30. 

 

Tabela 30: Resumo das médias da dimensão Sexo – Amostra B 

      N Média 

Experiência de Inclusão Masculino 56 3,6272 

Feminino 94 3,4264 

Total 150 3,5014 

Afeto Positivo Masculino 56 3,1210 

Feminino 94 2,6560 

Total 150 2,8296 

Expressividade / 

Realização 

Masculino 56 3,6409 

Feminino 94 3,3156 

Total 150 3,4370 

 

 Por meio das médias observadas para as categorias “masculino” e “feminino”, é 

possível observar uma média maior nas respostas para a categoria “masculino” em 

relação a todos os fatores. Ou seja, para a Amostra B, as pessoas do sexo masculino 

tendem a apresentar: maior experiência de inclusão, maior afeto positivo e maior 

expressividade e realização no trabalho. 

 

Idade 

 

 Os resultados apresentados mostraram, para a Amostra B, relação significante da 

dimensão Idade com todos os fatores relativos à Felicidade no Trabalho: Afeto Positivo, 

Afeto Negativo e Expressividade/Realização. As médias estão representadas na tabela 

31. 

O resultado obtido mostra que, para a Amostra B, as pessoas acima de 50 anos 

tendem a apresentar mais afetos positivos, menos afetos negativos e maior 

expressividade / realização no trabalho. Ou seja, tendem a ser mais felizes no trabalho. 
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Tabela 31: Resumo das médias da dimensão Idade – Amostra B 

      N Média 

Afeto Positivo 18 a 29 anos 58 2,5536 

30 a 39 anos 51 2,9325 

40 a 49 anos 19 2,7836 

50 a 59 anos 16 3,2500 

Acima de 60 anos 6 3,6481 

Total 150 2,8296 

Afeto Negativo 18 a 29 anos 58 2,6997 

30 a 39 anos 51 2,5359 

40 a 49 anos 19 2,8465 

50 a 59 anos 16 2,0156 

Acima de 60 anos 6 2,0556 

Total 150 2,5639 

Expressividade / Realização 18 a 29 anos 58 3,0881 

30 a 39 anos 51 3,5773 

40 a 49 anos 19 3,5848 

50 a 59 anos 16 3,8194 

Acima de 60 anos 6 4,1296 

Total 150 3,4370 

 

 Na faixa dos 18 aos 29 anos, as pessoas tendem a apresentar menos afetos 

positivos e menor expressividade e realização. A maior média de afetos negativos foi 

observada entre os 40 e 49 anos de idade. 

 

Religião 

 

 Na Amostra A foi observada relação significante entre a dimensão religião e o 

fator relativo aos afetos negativos no trabalho. As médias são apresentadas na tabela 32. 

Conforme médias apresentadas, é possível afirmar que as pessoas da Amostra A 

tendem a apresentar menores níveis de afeto negativo quando evangélicas ou quando 

não apresentam religião declarada. As pessoas declaradamente espíritas, pertencentes a 

religiões orientais ou de outras religiões tendem a apresentar altos níveis de afeto 

negativo no trabalho. 
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Tabela 32: Resumo das médias da dimensão Religião – Amostra A 

      N Média 

Afeto Negativo Católico Apostólico Romano 54 2,2438 

Evangélico 82 2,2104 

Espírita 9 2,8519 

Religiões orientais 1 3,7500 

Não tem 15 2,3500 

Outras 1 4,0833 

Total 162 2,2912 

 

Dados similares não foram encontrados para a Amostra B. Por isso, essas 

informações serão analisadas com mais detalhes por tratar-se de instituição confessional 

protestante, em que pessoas evangélicas tendem a apresentar menor nível de afeto 

negativo que pessoas de outras religiões. 

 

Orientação Sexual 

 

 Foi encontrada relação significativa entre a dimensão Orientação Sexual e o 

fator de Expressividade e Realização no Trabalho. 

 

Tabela 33: Resumo das médias da dimensão Orientação Sexual – Amostra B 

      N Média 

Expressividade / Realização Heterossexual 143 3,4336 

Homossexual 5 4,1333 

Não estou certo 1 1,7778 

Prefiro não responder 1 2,1111 

Total 150 3,4370 

  

Conforme dados apresentados, é possível afirmar que, para a Amostra B, 

pessoas declaradamente homossexuais tendem a apresentar maior expressividade e 

realização no trabalho que pessoas heterossexuais. Um dado interessante é que, pessoas 

que não estão certas acerca de sua orientação sexual ou que preferem não responder 

apresentam médias baixas de expressividade e realização no trabalho. 
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Nível hierárquico 

 

Para a Amostra A há relação significante entre a dimensão Nível Hierárquico e 

os fatores relativos aos aspectos hedônicos da Felicidade no Trabalho: Afetos Positivos 

e Afetos Negativos. Já para a Amostra B, há relação significante entre a dimensão Nível 

Hierárquico e todos os fatores de Felicidade no Trabalho: afetos positivos, afetos 

negativos, expressividade/realização. 

 

Tabela 34: Resumo das médias da dimensão Nível Hierárquico – Amostra A 

   
N Média 

Afeto Positivo Operacional 15 3,4148 

Auxiliar / Assistente 74 3,0000 

Analista 40 2,7417 

Supervisor / Coordenador 28 3,3452 

Gerência 5 2,6000 

Total 162 3,0219 

Afeto Negativo Operacional 15 1,7944 

Auxiliar / Assistente 74 2,2691 

Analista 40 2,5979 

Supervisor / Coordenador 28 2,1756 

Gerência 5 2,3000 

Total 162 2,2912 

 

 Assim, de acordo com as médias apresentadas para a Amostra A e que 

apresentaram significância na relação proposta, é possível observar que: as pessoas que 

ocupam nível operacional apresentam maior nível de afetos positivos no trabalho e 

menor nível de afetos negativos. 

 Os menores níveis de afeto positivo foram observados entre pessoas dos níveis 

analista e gerência. E os maiores níveis de afeto negativo, também entre analistas e 

gerentes. 

 A tabela 35 representa as médias dos fatores que apresentarem significância em 

relação com a dimensão “Nível Hierárquico” para a Amostra B. 

Com os dados apresentados, é possível observar um maior nível de afetos 

positivos, menor nível de afetos negativos e maior nível de expressividade e realização 

entre as pessoas em nível de direção, presidência ou outros cargos executivos na 
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Amostra B. Ou seja, as pessoas da Amostra B que ocupam cargos executivos 

apresentam maiores níveis de Felicidade no Trabalho. 

 

Tabela 35: Resumo das médias da dimensão Nível Hierárquico – Amostra B 

   
N Média 

Afeto Positivo Operacional 7 2,3016 

Auxiliar / Assistente 17 2,3660 

Técnico / Especialista 16 3,1250 

Analista 53 2,7065 

Supervisor / Coordenador 25 2,8978 

Gerência 21 2,9577 

Direção / Presidência / Outros cargos executivos 11 3,6465 

Total 150 2,8296 

Afeto Negativo Operacional 7 3,2024 

Auxiliar / Assistente 17 2,4657 

Técnico / Especialista 16 2,0625 

Analista 53 2,5519 

Supervisor / Coordenador 25 2,9267 

Gerência 21 2,5913 

Direção / Presidência / Outros cargos executivos 11 2,2197 

Total 150 2,5639 

Expressividade / 

Realização 

Operacional 7 2,5556 

Auxiliar / Assistente 17 2,9216 

Técnico / Especialista 16 3,5833 

Analista 53 3,2977 

Supervisor / Coordenador 25 3,5778 

Gerência 21 3,8360 

Direção / Presidência / Outros cargos executivos 11 4,1717 

Total 150 3,4370 

 

 Os menores níveis de Felicidade no Trabalho foram observados entre o pessoal 

de nível operacional, que apresentaram baixo nível de afetos positivos, alto nível de 

afetos negativos e baixo nível de expressividade e realização. 
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Tempo no Grupo de Trabalho 

 

 Uma relação significante foi observada entre a dimensão “Tempo no grupo de 

trabalho” e o fator de afetos negativos para a Amostra B, conforme Tabela 36. 

 

Tabela 36: Resumo das médias da dimensão Tempo no Grupo de Trabalho – Amostra B 

   
N Média 

Afeto Negativo 3 a 6 meses 20 2,6000 

7 a 12 meses 27 2,5370 

1 a 5 anos 81 2,5772 

5 a 10 anos 11 3,1364 

Mais de 10 anos 11 1,8939 

Total 150 2,5639 

 

Analisando os dados apresentados, é possível afirmar que, para a Amostra B, as 

pessoas que estão no mesmo grupo de trabalho há mais de 10 anos apresentam menores 

índices de afeto negativo no trabalho. O maior nível de afetos negativos no trabalho 

encontram-se logo no início entre os 3 e 6 meses e a partir dos 5 anos até os 10 anos no 

mesmo grupo de trabalho. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo pretende discutir os resultados obtidos por meio de estatística 

simples e análise multivariada para responder aos objetivos propostos.  

Os resultados da pesquisa foram obtidos em duas amostras. A primeira amostra 

trata-se de uma universidade particular, de cunho confessional, no estado de São Paulo, 

e foi constituída por 162 respondentes. Foi denominada Amostra A. A segunda amostra 

foi obtida de forma aleatória por meio de divulgação do questionário na rede social 

LinkedIn da autora. Foram obtidas 150 respostas. A segunda amostra foi denominada 

Amostra B. 

Esperava-se alguma similaridade das duas amostras quanto à frequência das 

respostas, porém as duas amostras mostraram-se diferentes, condição observada através 

de análise dos resultados do teste-t.  

Nas tabelas de frequência de respostas (Apêndice A e B) foi possível identificar 

maiores médias tanto de experiência de inclusão quanto de felicidade no trabalho em 

respondentes da Amostra A. Esse resultado pode ser explicado de duas formas: a 

empresa referente à Amostra A apresenta, de fato, melhores condições para que seus 

funcionários estejam felizes no trabalho; ou o fato de o questionário ter sido solicitado 

pela Gerência de Pessoas pode ter gerado um viés, apesar de garantir a 

confidencialidade nos resultados. 

É provável que o fato de a solicitação de resposta ao questionário ter partido da 

área de pessoal tenha gerado receio entre os funcionários em declarar respostas 

negativas a perguntas como: “Eu quero que meu grupo de trabalho tenha sucesso” ou 

“Eu sou completamente respeitado pelos membros do meu grupo de trabalho” 

(Apêndice A). Esses itens chamaram atenção pela diferença entre as respostas para a 

Amostra A e a Amostra B. 

 O primeiro objetivo específico foi analisar se a experiência de inclusão tem 

maior impacto sobre os aspectos eudaimônicos da felicidade do que sobre os aspectos 

hedônicos. Esse objetivo foi estabelecido em função de algumas similaridades 

encontradas entre os conceitos experiência de inclusão e felicidade no trabalho, 

principalmente no que se refere aos aspectos eudaimônicos.  

Além disso, algumas evidências empíricas foram encontradas em algumas 

pesquisas. Ferdman et al. (2009) encontraram correlações positivas entre experiência de 

inclusão e comprometimento afetivo organizacional (FERDMAN et al., 2009). Outros 
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estudos suportam a hipótese de que uma pessoa incluída se sente bem vinda em seu 

grupo de trabalho e valorizada pelas suas contribuições (HAYES, 2002).  

A característica “equidade” verificada por Warr (2007) como antecedente ao 

bem-estar eudaimônicos, foi importante para o estabelecimento do primeiro objetivo, 

uma vez que a proposta da equidade no ambiente de trabalho aproxima-se bastante da 

ideia de inclusão. Além disso, foi também possível verificar outras aproximações dos 

aspectos ambientais preditores da felicidade (WARR, 2007) com o conceito de inclusão 

proposto por Ferdman et al. (2009).  

Também houve correlação moderada entre experiência de inclusão e os fatores 

de felicidade no trabalho para as duas amostras, tendo sido positiva para os itens de 

afeto positivo e realização/expressividade, e negativa para os itens de afeto negativo. 

Para a Amostra A os resultados de correlação entre experiência de inclusão e afetos 

positivos foram moderados (0,503), assim como para realização/expressividade (0,416). 

Apresentou correlação pequena, mas definida com os itens de afeto negativo (-0,316). 

Na Amostra B foi identificada correlação moderada entre experiência de inclusão e 

todos os fatores de felicidade no trabalho: afetos positivos (0,568), afetos negativos      

(-0,434) e realização/expressividade (0,430). 

Foram realizadas correlações e regressão linear simples para verificar a primeira 

hipótese, que não se comprovou. Nas análises de correlação foi identificada uma maior 

correlação da experiência de inclusão com o primeiro fator, de afeto positivo, para as 

duas amostras.  

As análises de regressão apresentaram resultados semelhantes. Para a Amostra A 

o coeficiente de determinação indicou que 25,3% da variação no afeto positivo era 

explicada pelas variações na experiência de inclusão. Enquanto a variação na 

experiência de inclusão explicou apenas 12,9% e 17,3% da variação no afeto negativo e 

na expressividade/realização, respectivamente. Na Amostra B os indicaram que 32,2% 

da variação no afeto positivo é explicada pelas variações na experiência de inclusão, 

enquanto a variação no afeto negativo explicou 18,9% e na expressividade/realização, 

18,4%. 

Esses resultados reforçam a importância dos afetos no construto de felicidade no 

trabalho, identificadas por Paschoal e Tamayo (2008). Indica que o afeto maior ou 

menor tem preditores distintos e é importante inserir experiências claramente positivos 

para o estudo da felicidade no trabalho. Percebe-se, portanto, a importância de gerar 

mais experiências positivas no trabalho do que controlar experiências negativas, como o 
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estresse, por exemplo. Muitas organizações desenvolvem práticas que tendem a 

diminuir o estresse, mas que não promovem necessariamente felicidade no trabalho. Se 

o objetivo da organização é promover felicidade no trabalho, promover inclusão parecer 

ser uma boa opção. 

O segundo objetivo ao qual esse estudo se propôs foi analisar se a experiência de 

inclusão e felicidade no trabalho diferem por sexo, raça/cor, idade, religião, orientação 

sexual, nível hierárquico, faixa salarial e tempo no grupo de trabalho. 

Os resultados das análises de variância foram significantes para alguns itens. 

Para a Amostra A foi encontrada diferença significativa na relação entre afeto negativo 

e religião e entre raça/cor e afetos positivos e negativos. Para a Amostra B foi 

encontrada diferença significativa nas médias da dimensão sexo e experiência de 

inclusão, afeto positivo e afeto negativo, idade e todos os fatores de felicidade no 

trabalho, orientação sexual e expressividade/realização, nível hierárquico e todos os 

fatores de felicidade no trabalho e entre tempo de serviço e afetos negativos. 

A Amostra B apresentou mais resultados significantes nas análises de variância. 

Acredita-se que isso pode ser devido ao fato de ser uma amostra mais diversa ou pelo 

fato de não apresentar viés na aplicação, já que foi divulgada por meio da rede social da 

pesquisadora. 

 

Sexo 

 

Algumas pesquisas apresentam índices equivalentes de níveis de satisfação com 

a vida entre os homens e mulheres (INGLEHART, 1990). Porém, na dimensão do 

trabalho, acredita-se na probabilidade de as mulheres apresentarem menores índices de 

felicidade que os homens devido à tendência de menores salários e cargos mais 

operacionais (WARR, 2007).  

Devido ao fato de não terem sido encontrados estudos específicos sobre este 

assunto, decidiu-se trabalhar esta dimensão no presente estudo. 

Na Amostra B foi identificada diferença significante nas médias da dimensão 

sexo com o fator único de experiência de inclusão e com os fatores de afeto positivo e 

realização/expressividade. Na análise das médias percebemos uma tendência maior dos 

homens a apresentarem maior experiência de inclusão, mais afetos positivos e a se 

sentirem mais realizados que as mulheres. 
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Segundo Warr (2007), é provável que as mulheres apresentem menos felicidade 

no trabalho que os homens, não pelo simples fato de serem mulheres, mas talvez o 

baixo reconhecimento do trabalho realizado. Outro fator possível de influenciar esse 

resultado é a quantidade de trabalho assumida pelas mulheres, que muitas vezes 

assumem jornada dupla ou tripla para cuidar da casa e dos filhos.  

 

Idade 

 

 A dimensão idade apresentou diferença significante de médias em todos os 

fatores de felicidade no trabalho para a Amostra B. Os resultados indicaram que até os 

40 anos de idade os níveis de felicidade no trabalho variam, porém tendem a crescer a 

partir dos 50 anos. A pesquisa mostrou que os indivíduos da Amostra B com mais de 50 

anos apresentam mais afetos positivos, menos afetos negativos e são mais realizados no 

trabalho, ou seja, são mais felizes no trabalho.  

 Segundo Warr (1992), é provável que pessoas mais velhas apresentem menores 

índices em relação aos aspectos hedônicos que em relação aos aspectos da felicidade 

eudaimônica, porém não havia estudos que comprovassem essa hipótese. Na análise de 

médias encontradas para a dimensão idade podemos verificar esse resultado. Apesar de 

apresentarem melhores índices em todos os fatores, o fator representante dos aspectos 

eudaimônicos (realização/expressividade) apresentou uma maior média (média de 

4,1296 para respondentes acima de 60 anos) em relação ao afeto positivo (média de 

3,6481 para respondentes acima de 60 anos). 

 Segundo Warr (1992), esse resultado seria justificado pela tendência dos 

indivíduos mais velhos receberem melhores salários, ocuparem melhores cargos e 

apresentarem maior controle que os indivíduos mais jovens (WARR, 1992). 

 Essa mesma hipótese foi comprovada por Paschoal (2008). Os indivíduos mais 

velhos apresentaram maiores médias de realização/expressividade que os mais novos. 

Além disso, não foi encontrada diferença significante entre as médias de idade e os 

fatores hedônicos da felicidade, afeto positivo e afeto negativo.  

 

Religião 

 

Existem várias pesquisas que atestam que as pessoas religiosas ou espiritualistas 

tendem a apresentar maiores índices de felicidade e de satisfação com a vida como um 
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todo (ARGYLE, 1987; DIENER; MYERS, 1995; MOREIRA-ALMEIDA; LOTUFO 

NETO; KOENIG, 2006). 

No presente estudo não foi identificada qualquer relação significante entre 

religião e os fatores estudados para a Amostra B. Porém, para a Amostra A foi identifica 

entre religião e afeto negativo. 

O resultado mostra que, para a Amostra A, católicos e evangélicos são os que 

apresentam menores níveis de afeto negativo, enquanto indivíduos espíritas, de religiões 

orientais ou de outras religiões apresentam altos índices de afeto negativo no trabalho. 

Este resultado foi interessante principalmente pelo fato de ter se mostrado 

significante apenas para a Amostra A, obtida em uma instituição confessional 

evangélica. Parece existir uma tendência entre os cristãos a apresentarem menores 

níveis de afeto negativo que os outros respondentes. 

 

Orientação Sexual 

 

 Não foram encontrados estudos sobre a diferença de médias relativas a 

orientação sexual e aspectos da felicidade no trabalho. No presente estudo, essa 

diferença foi significante para o fator de expressividade/realização na Amostra B. 

 Os indivíduos homossexuais apresentarem maiores índices de realização no 

trabalho em relação aos heterossexuais. Um dado interessante é que, pessoas que não 

estão certas acerca de sua orientação sexual ou que preferiram não responder 

apresentaram médias baixas de realização no trabalho.  

Essa dimensão não pôde ser analisado com profundidade devido à pouca 

representatividade de não heterossexuais na amostra, porém abre um leque de 

possibilidades de pesquisa em um campo ainda pouco explorado. 

 

Nível Hierárquico 

 

 A dimensão nível hierárquico pode ser enquadrada no que Warr (2007) chama 

de aspectos ambientais que predizem a felicidade no trabalho (WARR, 2007). É 

esperado que em um maior nível hierárquico, a pessoa tenha, por exemplo, mais 

oportunidade de controle pessoal, oportunidade para uso de habilidades, variedade, 

clareza do ambiente, disponibilidade de dinheiro, segurança social, posição social 



106 

 

 

valorizada e visão de carreira, ou seja, muitas das doze características ambientais 

propostas pelo autor. 

 Por essas questões, espera-se que pessoas em níveis de comando, como gerentes 

e supervisores apresentem maiores índices de felicidade no trabalho que indivíduos em 

cargos auxiliares ou operacionais. 

 Nessa dimensão, foram encontradas diferenças significantes para as duas 

amostras. A Amostra A apresentou diferença significante entre as médias de nível 

hierárquico e os aspectos hedônicos da felicidade – afetos positivos e negativos. A 

Amostra B apresentou diferença significante entre as médias de nível hierárquico e 

todos os fatores do construto felicidade no trabalho. 

 Na Amostra A foi identificado que as pessoas de nível operacional tendem a 

apresentar maiores médias de afeto positivo e menores de afeto negativo, enquanto os 

respondentes em nível de gerência apresentaram as menores médias de afetos positivos 

e maiores médias de afeto negativo. 

 No entanto, para a Amostra B, os resultados foram inversos. Os respondentes 

que ocupam cargos executivos apresentam maiores médias de felicidade tanto hedônica 

quanto eudaimônica, enquanto as pessoas de nível operacional e auxiliares tendem a 

apresentar menos felicidade no trabalho. 

 Acredita-se que essa diferença nos resultados seja devido à baixa 

representatividade de pessoas em nível de comando na Amostra A (e nenhum diretor ou 

executivo) ou talvez porque os gerentes da Amostra A não estão inseridos em um 

ambiente propício à felicidade no trabalho, conforme proposto por Warr (2007). Um 

estudo específico com os gestores da empresa onde foi constituída a Amostra A seria 

interessante para compreender melhor esse resultado. 

 

Tempo no Grupo de Trabalho 

 

 Paschoal (2008) defende que funcionários mais antigos costumam ter maior 

familiaridade com o contexto laboral e, ao longo do tempo, tiveram oportunidade de 

aperfeiçoar e desenvolver recursos para a resolução de demandas potencialmente 

estressoras no ambiente em que está inserido. Por isso, é esperado que funcionários com 

mais tempo de casa sejam mais felizes. Na pesquisa realizada pela autora foi encontrada 

diferença significante entre as médias de tempo de serviço e afeto negativo e realização 
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no trabalho. Os funcionários com até 10 anos na organização relataram mais afeto 

negativo que os funcionários com menos tempo de casa (PASCHOAL, 2008). 

 Este estudo mostrou diferença significante entre as médias de tempo no grupo de 

trabalho e afeto negativo para a Amostra B, confirmando alguns dos resultados 

encontrados por Paschoal (2008). Os respondentes com mais de 10 anos no mesmo 

grupo de trabalho apresentaram menores índices de felicidade no trabalho. Os piores 

níveis foram identificados entre os 3 e 6 meses de trabalho, período de adaptação, e a 

partir dos 5 anos até os 10 anos no mesmo grupo de trabalho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo dessa pesquisa foi analisar a relação existente entre 

experiência de inclusão e felicidade no trabalho e os resultados obtidos comprovam essa 

relação nas amostras estudadas. 

Tais resultados são importantes, pois proporcionam uma melhor compreensão da 

inclusão no ambiente de trabalho e da felicidade no trabalho, conceitos ainda pouco 

estudados na Administração. 

Com os dados obtidos, foi possível constatar que, assim como foi hipotetizado, 

existe uma relação entre os dois conceitos, mas principalmente entre a experiência de 

inclusão e o fator de afeto positivo, relativo aos aspectos hedônicos. 

Os resultados encontrados nas análises de variância foram similares a outras 

pesquisas já realizadas, principalmente na Psicologia, e confirmou que os aspectos 

ambientais são mais importantes que aspectos do indivíduo na predição da felicidade no 

trabalho (WARR, 2007). 

Espera-se, com esta pesquisa, ter contribuído para a literatura acerca da inclusão 

e da felicidade no trabalho no campo da Administração, e ter contribuído também para 

uma melhor compreensão desses construtos. 

Espera-se ainda ter contribuído para fins sociais e organizacionais. Os resultados 

desse estudo são importantes para conscientização das organizações quanto à 

importância dos afetos no trabalho e da importância dos trabalhadores sentirem-se 

incluídos para a felicidade dos seus funcionários. Inclusão que perpassa não só enquanto 

responsabilidade do indivíduo, mas também como da organização. 

Este trabalho apresentou limitações quanto à amostra pouco diversificada em 

algumas dimensões da diversidade.  

Testar a influência de outras dimensões, tanto do indivíduo quanto ambientais, 

na experiência de inclusão e na felicidade de trabalho, também seria uma forma de 

enriquecer o trabalho. Por exemplo, analisar estado civil e presença de filhos ou não 

entre homens e mulheres.  
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APÊNDICE A – Teste-T EEI 

 

  Teste-t de igualda das médias 

  
t df 

Sig. (bi-

caldal) 

Diferença 

média 

Diferença de 

erro padrão 

EI_01 Variâncias iguais assumidas 1,025 310 ,306 ,085 ,083 

Variâncias iguais não assumidas 1,023 305,802 ,307 ,085 ,083 

EI_02 Variâncias iguais assumidas ,296 310 ,767 ,031 ,105 

Variâncias iguais não assumidas ,297 309,924 ,767 ,031 ,105 

EI_03 Variâncias iguais assumidas -,636 310 ,525 -,072 ,113 

Variâncias iguais não assumidas -,635 306,833 ,526 -,072 ,113 

EI_04 Variâncias iguais assumidas -,502 310 ,616 -,067 ,133 

Variâncias iguais não assumidas -,505 307,779 ,614 -,067 ,133 

EI_05 

_INV 

Variâncias iguais assumidas -,354 310 ,724 -,040 ,113 

Variâncias iguais não assumidas -,354 309,181 ,724 -,040 ,113 

EI_06 Variâncias iguais assumidas ,814 310 ,416 ,087 ,106 

Variâncias iguais não assumidas ,818 309,735 ,414 ,087 ,106 

EI_07 Variâncias iguais assumidas -,614 310 ,540 -,074 ,121 

Variâncias iguais não assumidas -,615 309,885 ,539 -,074 ,121 

EI_08 Variâncias iguais assumidas 1,484 310 ,139 ,097 ,065 

Variâncias iguais não assumidas 1,488 309,976 ,138 ,097 ,065 

EI_09 Variâncias iguais assumidas -1,980 310 ,049 -,220 ,111 

Variâncias iguais não assumidas -1,979 307,999 ,049 -,220 ,111 

EI_10 Variâncias iguais assumidas -,677 310 ,499 -,074 ,109 

Variâncias iguais não assumidas -,678 309,536 ,498 -,074 ,108 

EI_11 Variâncias iguais assumidas 1,456 310 ,146 ,148 ,101 

Variâncias iguais não assumidas 1,454 305,842 ,147 ,148 ,102 

EI_12 Variâncias iguais assumidas 2,234 310 ,026 ,245 ,110 

Variâncias iguais não assumidas 2,223 297,615 ,027 ,245 ,110 

EI_13 

_INV 

Variâncias iguais assumidas -1,890 310 ,0,60 -,245 ,129 

Variâncias iguais não assumidas -1,878 291,973 ,0,61 -,245 ,130 

EI_14 Variâncias iguais assumidas 1,109 310 ,268 ,136 ,122 

Variâncias iguais não assumidas 1,111 309,926 ,267 ,136 ,122 

EI_15 Variâncias iguais assumidas ,942 310 ,347 ,115 ,122 

Variâncias iguais não assumidas ,941 307,773 ,347 ,115 ,122 

EI_16 Variâncias iguais assumidas ,779 310 ,436 ,098 ,126 

Variâncias iguais não assumidas ,781 309,970 ,435 ,098 ,125 

EI_17 Variâncias iguais assumidas 2,448 310 ,015 ,285 ,116 

Variâncias iguais não assumidas 2,449 308,220 ,015 ,285 ,116 

EI_18 Variâncias iguais assumidas 1,026 310 ,306 ,101 ,099 

Variâncias iguais não assumidas 1,029 309,983 ,304 ,101 ,098 

EI_19 Variâncias iguais assumidas 2,195 310 ,029 ,278 ,127 

Variâncias iguais não assumidas 2,187 300,849 ,030 ,278 ,127 

EI_20 Variâncias iguais assumidas ,517 310 ,606 ,061 ,118 

Variâncias iguais não assumidas ,518 309,574 ,605 ,061 ,118 

EI_21 Variâncias iguais assumidas 2,273 310 ,024 ,241 ,106 

Variâncias iguais não assumidas 2,269 305,965 ,024 ,241 ,106 
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  Teste-t de igualda das médias 

  
t df 

Sig. (bi-

caldal) 

Diferença 

média 

Diferença de 

erro padrão 

EI_22 Variâncias iguais assumidas ,644 310 ,520 ,075 ,116 

Variâncias iguais não assumidas ,644 306,763 ,520 ,075 ,116 

EI_23 

_INV 

Variâncias iguais assumidas -1,030 310 ,304 -,130 ,126 

Variâncias iguais não assumidas -1,031 309,442 ,303 -,130 ,126 

EI_24 Variâncias iguais assumidas -,269 310 ,788 -,028 ,104 

Variâncias iguais não assumidas -,270 309,927 ,787 -,028 ,103 
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APÊNDICE B – Teste-T EBET 

 

  Teste-t de igualda das médias 

  

T df 

Sig. (bi-

caldal) 

Diferença 

média 

Diferença de 

erro padrão 

EUD_01 Variâncias iguais assumidas ,099 310 ,921 ,012 ,120 

Variâncias iguais não assumidas ,099 304,897 ,921 ,012 ,120 

EUD_02 Variâncias iguais assumidas ,861 310 ,390 ,091 ,106 

Variâncias iguais não assumidas ,859 302,859 ,391 ,091 ,106 

EUD_03 Variâncias iguais assumidas ,004 310 ,996 ,000 ,111 

Variâncias iguais não assumidas ,004 302,979 ,996 ,000 ,112 

EUD_04 Variâncias iguais assumidas -1,014 310 ,311 -,135 ,133 

Variâncias iguais não assumidas -1,017 309,987 ,310 -,135 ,133 

EUD_05 Variâncias iguais assumidas ,629 310 ,530 ,070 ,111 

Variâncias iguais não assumidas ,631 309,855 ,528 ,070 ,110 

EUD_06 Variâncias iguais assumidas 1,710 310 ,088 ,188 ,110 

Variâncias iguais não assumidas 1,707 305,140 ,089 ,188 ,110 

EUD_07 Variâncias iguais assumidas 1,096 310 ,274 ,131 ,119 

Variâncias iguais não assumidas 1,096 308,024 ,274 ,131 ,119 

EUD_08 Variâncias iguais assumidas 2,409 310 ,017 ,329 ,136 

Variâncias iguais não assumidas 2,399 300,746 ,017 ,329 ,137 

EUD_09 Variâncias iguais assumidas 3,245 310 ,001 ,400 ,123 

Variâncias iguais não assumidas 3,242 306,934 ,001 ,400 ,123 

HED_01 Variâncias iguais assumidas 1,341 310 ,181 ,166 ,124 

Variâncias iguais não assumidas 1,338 305,395 ,182 ,166 ,124 

HED_02 Variâncias iguais assumidas -1,785 310 ,075 -,222 ,125 

Variâncias iguais não assumidas -1,792 309,717 ,074 -,222 ,124 

HED_03 Variâncias iguais assumidas 2,038 310 ,042 ,256 ,126 

Variâncias iguais não assumidas 2,033 303,811 ,043 ,256 ,126 

HED_04 Variâncias iguais assumidas 1,683 310 ,093 ,212 ,126 

Variâncias iguais não assumidas 1,684 308,879 ,093 ,212 ,126 

HED_05 Variâncias iguais assumidas -2,771 310 ,006 -,355 ,128 

Variâncias iguais não assumidas -2,762 302,483 ,006 -,355 ,129 

HED_06 Variâncias iguais assumidas -1,411 310 ,159 -,192 ,136 

Variâncias iguais não assumidas -1,410 307,231 ,159 -,192 ,136 

HED_07 Variâncias iguais assumidas -1,454 310 ,147 -,195 ,134 

Variâncias iguais não assumidas -1,453 307,099 ,147 -,195 ,134 

HED_08 Variâncias iguais assumidas ,884 310 ,377 ,111 ,125 

Variâncias iguais não assumidas ,884 308,529 ,377 ,111 ,125 
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  Teste-t de igualda das médias 

  

T Df 

Sig. (bi-

caldal) 

Diferença 

média 

Diferença de 

erro padrão 

HED_09 Variâncias iguais assumidas -,696 310 ,487 -,091 ,131 

Variâncias iguais não assumidas -,695 307,194 ,488 -,091 ,131 

HED_10 Variâncias iguais assumidas -2,445 310 ,015 -,306 ,125 

Variâncias iguais não assumidas -2,448 309,233 ,015 -,306 ,125 

HED_11 Variâncias iguais assumidas ,746 310 ,456 ,099 ,132 

Variâncias iguais não assumidas ,746 308,277 ,456 ,099 ,132 

HED_12 Variâncias iguais assumidas -2,543 310 ,011 -,352 ,138 

Variâncias iguais não assumidas -2,540 306,574 ,012 -,352 ,139 

HED_13 Variâncias iguais assumidas 1,609 310 ,109 ,218 ,135 

Variâncias iguais não assumidas 1,611 309,515 ,108 ,218 ,135 

HED_14 Variâncias iguais assumidas -,633 310 ,527 -,097 ,154 

Variâncias iguais não assumidas -,633 307,116 ,527 -,097 ,154 

HED_15 Variâncias iguais assumidas -2,708 310 ,007 -,379 ,140 

Variâncias iguais não assumidas -2,705 306,156 ,007 -,379 ,140 

HED_16 Variâncias iguais assumidas -2,498 310 ,013 -,328 ,131 

Variâncias iguais não assumidas -2,497 307,709 ,013 -,328 ,131 

HED_17 Variâncias iguais assumidas 1,015 310 ,311 ,137 ,135 

Variâncias iguais não assumidas 1,016 309,487 ,310 ,137 ,135 

HED_18 Variâncias iguais assumidas -2,261 310 ,024 -,321 ,142 

Variâncias iguais não assumidas -2,253 301,417 ,025 -,321 ,143 

HED_19 Variâncias iguais assumidas 1,400 310 ,163 ,200 ,143 

Variâncias iguais não assumidas 1,403 309,893 ,162 ,200 ,142 

HED_20 Variâncias iguais assumidas -3,452 310 ,001 -,434 ,126 

Variâncias iguais não assumidas -3,430 292,893 ,001 -,434 ,126 

HED_21 Variâncias iguais assumidas 2,561 310 ,011 ,333 ,130 

Variâncias iguais não assumidas 2,560 307,557 ,011 ,333 ,130 
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APÊNDICE C – Frequência de Respostas EEI 

Parte 1 
Nunca 

Raramen-

te 

Algumas 

Vezes 

Frequente

-mente 
Sempre 

N % N  % N  % N  % N  % 

1 
Eu me importo com 

meu grupo de trabalho. 

A 1 0,6 - - 16 9,9 56 34,6 89 54,9 

B 1 0,7 2 1,3 13 8,7 62 41,3 72 48,0 

2 

Para conseguir realizar 

meu trabalho 

corretamente, eu posso 

contar com as pessoas 

do meu grupo de 

trabalho. 

A 2 1,2 13 8,0 27 16,7 70 43,2 50 30,9 

B - - 12 8,0 31 20,7 65 43,3 42 28,0 

3 

Eu me sinto a vontade 

para falar coisas 

particulares minhas no 

meu trabalho 

A 13 8,0 38 23,5 74 45,7 27 16,7 10 6,2 

B 8 5,3 43 28,7 56 37,3 32 21,3 11 7,3 

4 

No trabalho posso 

expressar abertamente 

minha religião, crenças 

espirituais e/ou práticas 

espirituais religiosas 

sem temer 

ridicularização ou 

hostilidade. 

A 12 7,4 21 13,0 41 25,3 36 22,2 52 32,1 

B 2 1,3 23 15,3 40 26,7 45 30,0 40 26,7 

5 

INV 

Sinto-me 

incompreendido no meu 

grupo de trabalho.  

A 47 29,0 60 37,0 41 25,3 9 5,6 5 3,1 

B 40 26,7 56 37,3 40 26,7 11 7,3 3 2,0 

6 

Tenho liberdade para 

colaborar com os outros 

no meu grupo de 

trabalho. 

A 5 3,1 5 3,1 22 13,6 56 34,6 74 45,7 

B 1 0,7 8 5,3 23 15,3 64 42,7 54 36,0 

7 

Meu grupo de trabalho 

sabe como eu estou me 

sentindo mesmo que eu 

não tenha dito 

explicitamente. 

A 19 11,7 27 16,7 61 37,7 43 26,5 12 7,4 

B 14 9,3 23 15,3 58 38,7 46 30,7 9 6,0 

8 

Eu quero que meu grupo 

de trabalho tenha 

sucesso. 

A 1 0,6 2 1,2 3 1,9 18 11,1 138 85,2 

B - - 1 0,7 4 2,7 35 23,3 110 73,3 
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Parte 1 
Nunca 

Raramen-

te 

Algumas 

Vezes 

Frequente

-mente 
Sempre 

N % N  % N  % N  % N  % 

9 

Minhas ideias 

influenciam as decisões 

do meu grupo de 

trabalho. 

A 7 4,3 22 13,6 60 37,0 57 35,2 16 9,9 

B 5 3,3 15 10,0 46 30,7 61 40,7 23 15,3 

10 

Minhas contribuições 

são altamente 

valorizadas pelo meu 

grupo de trabalho. 

A 6 3,7 18 11,1 61 37,7 56 34,6 21 13,0 

B 6 4,0 13 8,7 48 32,0 67 44,7 16 10,7 

11 

Eu sou completamente 

respeitado pelo 

membros do meu grupo 

de trabalho. 

A 2 1,2 7 4,3 30 18,5 75 46,3 48 29,6 

B 3 2,0 10 6,7 28 18,7 76 50,7 33 22,0 

12 

Quando eu interajo com 

os membros do grupo, 

posso ser genuíno (a) e 

autêntico (a). 

A 1 0,6 9 5,6 31 19,1 65 40,1 56 34,6 

B 5 3,3 14 9,3 27 18,0 67 44,7 37 24,7 

13 

INV 

Eu me sinto um 

estranho (um peixe fora 

d'água) no meu grupo de 

trabalho. 

A 84 51,9 43 26,5 21 13,0 10 6,2 4 2,5 

B 69 46,0 36 24,0 23 15,3 12 8,0 10 6,7 

14 

No trabalho eu sou 

tratado (a) da maneira 

como gostaria de ser 

tratado (a). 

A 11 6,8 12 7,4 26 16,0 75 46,3 38 23,5 

B 8 5,3 15 10,0 32 21,3 71 47,3 24 16,0 

15 

Meu grupo de trabalho 

administra (ou trabalha) 

as discordâncias e 

situações difíceis. 

A 13 8,0 18 11,1 56 34,6 56 34,6 19 11,7 

B 13 8,7 22 14,7 53 35,3 47 31,3 15 10,0 

16 

Eu acredito que as 

pessoas no meu grupo 

de trabalho se importam 

com o meu bem-estar e 

meus sentimentos. 

A 11 6,8 26 16,0 47 29,0 50 30,9 28 17,3 

B 12 8,0 20 13,3 50 33,3 53 35,3 15 10,0 

17 
Eu gosto de estar com o 

meu grupo de trabalho. 

A 5 3,1 11 6,8 35 21,6 62 38,3 49 30,2 

B 7 4,7 14 9,3 40 26,7 64 42,7 25 16,7 
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Parte 1 
Nunca 

Raramen-

te 

Algumas 

Vezes 

Frequente

-mente 
Sempre 

N % N  % N  % N  % N  % 

18 

Os membros do meu 

grupo de trabalho 

confiam em mim. 

A 3 1,9 5 3,1 27 16,7 70 43,2 57 35,2 

B 3 2,0 3 2,0 28 18,7 78 52,0 38 25,3 

19 

Sinto que posso ser 

completamente eu 

mesmo (a) no meu 

grupo de trabalho. 

A 6 3,7 15 9,3 33 20,4 64 39,5 44 27,2 

B 11 7,3 19 12,7 37 24,7 51 34,0 32 21,3 

20 

Sinto que sei tudo que 

está acontecendo no 

meu grupo de trabalho. 

A 11 6,8 21 13,0 54 33,3 57 35,2 19 11,7 

B 10 6,7 22 14,7 48 32,0 59 39,3 11 7,3 

21 

No trabalho eu posso 

me orgulhar dos vários 

grupos aos quais 

pertenço 

A 2 1,2 7 4,3 43 26,5 62 38,3 48 29,6 

B 4 2,7 12 8,0 41 27,3 66 44,0 27 18,0 

22 

Minha identidade como 

membro de vários 

grupos é reconhecida, 

utilizada e valorizada 

pelos meus colegas de 

trabalho. 

A 6 3,7 18 11,1 42 25,9 70 43,2 26 16,0 

B 9 6,0 14 9,3 41 27,3 66 44,0 20 13,3 

23 

INV 

No trabalho as pessoas 

tendem a me ver como 

um estereótipo dos meus 

grupos. 

A 31 19,1 46 28,4 44 27,2 35 21,6 6 3,7 

B 24 16,0 35 23,3 50 33,3 36 24,0 5 3,3 

24 

Eu acredito que sou 

tratado (a) de maneira 

justa no trabalho, sem 

discriminação baseada 

na minha religião, raça, 

sexo, orientação sexual, 

cultura, nacionalidade e 

idade. 

A 3 1,9 6 3,7 30 18,5 56 34,6 67 41,4 

B 2 1,3 6 4,0 18 12,0 69 46,0 55 36,7 
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APÊNDICE D – Frequência de Respostas EBET 

 

Parte 1 

Nem um 

pouco 
Um pouco 

Modera-

damente 
Bastante 

Extrema-

mente 

N  % N  % N  % N  % N  % 

1 Alegre 
A 16 9,9 25 15,4 61 37,7 48 29,6 12 7,4 

B 22 14,7 24 16,0 56 37,3 39 26,0 9 6,0 

2 Preocupado 
A 12 7,4 47 29,0 49 30,2 32 19,8 22 13,6 

B 5 3,3 32 21,3 52 34,7 42 28,0 19 12,7 

3 Disposto 
A 12 7,4 27 16,7 53 32,7 54 33,3 16 9,9 

B 23 15,3 22 14,7 53 35,3 42 28,0 10 6,7 

4 Contente 
A 18 11,1 27 16,7 51 31,5 53 32,7 13 8,0 

B 20 13,3 33 22,0 48 32,0 42 28,0 7 4,7 

5 Irritado 
A 32 19,8 64 39,5 35 21,6 25 15,4 6 3,7 

B 21 14,0 46 30,7 39 26,0 31 20,7 13 8,7 

6 Deprimido 
A 86 53,1 38 23,5 13 8,0 19 11,7 6 3,7 

B 67 44,7 33 22,0 26 17,3 18 12,0 6 4,0 

7 Entediado 
A 72 44,4 45 27,8 20 12,3 19 11,7 6 3,7 

B 57 38,0 37 24,7 25 16,7 28 18,7 3 2,0 

8 Animado 
A 19 11,7 28 17,3 56 34,6 47 29,0 12 7,4 

B 18 12,0 35 23,3 46 30,7 46 28,7 8 5,3 

9 Chateado 
A 44 27,2 61 37,7 29 17,9 20 12,3 8 4,9 

B 38 25,3 53 35,3 28 18,7 24 16,0 7 4,7 

10 Impaciente 
A 50 30,9 53 32,7 33 20,4 21 13,0 5 3,1 

B 28 18,7 47 31,3 45 30,0 24 16,0 6 4,0 

11 Entusiasmado 
A 22 13,6 35 21,6 52 32,1 38 23,5 15 9,3 

B 25 16,7 33 22,0 42 28,0 42 28,0 8 5,3 

12 Ansioso 
A 34 21,0 54 33,3 33 20,4 30 18,5 11 6,8 

B 22 14,7 38 25,3 37 24,7 36 24,0 17 11,3 

13 Feliz 
A 21 13,0 25 15,4 54 33,3 39 24,1 23 14,2 

B 24 16,0 29 19,3 46 30,7 41 27,3 10 6,7 

14 Frustrado 
A 53 32,7 49 30,2 23 14,2 19 11,7 18 11,1 

B 48 32,0 37 24,7 28 18,7 19 12,7 18 12,0 

15 Incomodado 
A 53 32,7 46 28,4 27 16,7 30 18,5 6 3,7 

B 28 18,7 49 32,7 27 18,0 32 21,3 14 9,3 

16 Nervoso 
A 52 32,1 63 38,9 22 13,6 16 9,9 9 5,6 

B 31 20,7 54 36,0 32 21,3 24 16,0 9 6,0 

17 Empolgado 
A 29 17,9 40 24,7 43 26,5 37 22,8 13 8,0 

B 32 21,3 35 23,3 44 29,3 32 21,3 7 4,7 
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Parte 1 

Nem um 

pouco 
Um pouco 

Modera-

damente 
Bastante 

Extrema-

mente 

N  % N  % N  % N  % N  % 

18 Tenso 
A 46 28,4 54 33,3 31 19,1 21 13,0 10 6,2 

B 31 20,7 49 32,7 27 18,0 24 16,0 19 12,7 

19 Orgulhoso 
A 28 17,3 27 16,7 46 28,4 38 23,5 23 14,2 

B 27 18,0 34 22,7 43 28,7 33 22,0 13 8,7 

20 Com raiva 
A 87 53,7 45 27,8 17 10,5 9 5,6 4 2,5 

B 55 36,7 45 30,0 25 16,7 17 11,3 8 5,3 

21 Tranquilo 
A 21 13,0 35 21,6 54 33,3 39 24,1 13 8,0 

B 33 22,0 37 24,7 44 29,3 30 20,0 6 4,0 
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APÊNDICE E – Frequência de Respostas EBET – Parte 2 

 

Parte 2 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo em 

partes 
Concordo  

Concordo 

Totalmente 

N  % N  % N  % N  % N  % 

1 
Realizo o meu 

potencial. 

A 11 6,8 18 11,1 52 32,1 65 40,1 16 9,9 

B 12 8,0 18 12,0 44 29,3 59 39,3 17 11,3 

2 

Desenvolvo 

habilidades que 

considero 

importantes. 

A 5 3,1 11 6,8 24 14,8 97 59,9 25 15,4 

B 5 3,3 15 10,0 26 17,3 80 53,3 24 16,0 

3 

Realizo 

atividades que 

expressam 

minhas 

capacidades. 

A 7 4,3 15 9,3 47 29,0 77 47,5 16 9,9 

B 9 6,0 15 10,0 36 24,0 73 48,7 17 11,3 

4 

Consigo 

recompensas 

importantes 

para mim. 

A 28 17,3 37 22,8 39 24,1 47 29,0 11 6,8 

B 20 13,3 27 18,0 47 31,3 47 31,3 9 6,0 

5 
Supero 

desafios. 

A 9 5,6 9 5,6 23 14,2 86 53,1 35 21,6 

B 6 4,0 8 5,3 30 20,0 83 55,3 23 15,3 

6 

Atinjo 

resultados que 

valorizo. 

A 6 3,7 9 5,6 26 16,0 88 54,3 33 20,4 

B 6 4,0 13 8,7 36 24,0 70 46,7 25 16,7 

7 

Avanço nas 

metas que 

estabeleci para 

minha vida. 

A 10 6,2 17 10,5 34 21,0 79 48,8 22 13,6 

B 11 7,3 13 8,7 50 33,3 57 38,0 19 12,7 

8 

Faço o que 

realmente gosto 

de fazer. 

A 10 6,2 14 8,6 43 26,5 52 32,1 43 26,5 

B 19 12,7 16 10,7 44 29,3 41 27,3 30 20,0 

9 

Expresso o que 

há de melhor 

em mim. 

A 9 5,6 9 5,6 37 22,8 65 40,1 42 25,9 

B 11 7,3 18 12,0 50 33,3 49 32,7 22 14,7 
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APÊNDICE F – Outputs da Regressão – Amostra A 

 

 

Experiência de Inclusão X Afeto Positivo 

 

Sumário do Modelo
b
 

Modelo R R² R² Ajustado Desvio padrão estimado 

1 ,503
a
 ,253 ,249 ,85644 

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Afeto Positivo 

 

ANOVA
b
 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados df 

Média 

Quadrada F Sig. 

1 Regressão 39,823 1 39,823 54,293 ,000
a
 

Resíduo 117,358 160 ,733   

Total 157,181 161    

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Afeto Positivo 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padrões 

t Sig. 

Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 

Desvio 

padrão Beta 

Zero-

order Parcial Parte Tolerância VIF 

1 (Constante) -,167 ,438  -,381 ,703      

F_EI ,899 ,122 ,503 7,368 ,000 ,503 ,503 ,503 1,000 1,000 

a. Variável Dependente: Afeto Positivo 
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Experiência de Inclusão X Afeto Negativo 

 

Sumário do Modelo
b
 

Modelo R R² R² Ajustado Desvio padrão estimado 

1 ,360
a
 ,129 ,124 ,80423 

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Afeto Negativo 

 

ANOVA
b
 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados df 

Média 

Quadrada F Sig. 

1 Regressão 15,365 1 15,365 23,756 ,000
a
 

Resíduo 103,486 160 ,647   

Total 118,851 161    

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Afeto Negativo 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padrões 

t Sig. 

Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 

Desvio 

padrão Beta 

Zero-

order Parcial Parte Tolerância VIF 

1 (Constante) 4,272 ,411  10,387 ,000      

F_EI -,558 ,115 -,360 -4,874 ,000 -,360 -,360 -,360 1,000 1,000 

a. Variável Dependente: Afeto Negativo 
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Experiência de Inclusão X Expressividade / Realização 

 

Sumário do Modelo
b
 

Modelo R R² R² Ajustado Desvio padrão estimado 

1 ,416
a
 ,173 ,168 ,73278 

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Expressividade / Realização 

 

ANOVA
b
 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados Df 

Média 

Quadrada F Sig. 

1 Regressão 17,974 1 17,974 33,474 ,000
a
 

Resíduo 85,914 160 ,537   

Total 103,888 161    

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Expressividade / Realização 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padrões 

T Sig. 

Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 

Desvio 

padrão Beta 

Zero-

order Parcial Parte Tolerância VIF 

1 (Constante) 1,415 ,375  3,776 ,000      

F_EI ,604 ,104 ,416 5,786 ,000 ,416 ,416 ,416 1,000 1,000 

a. Variável Dependente: Expressividade / Realização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

APÊNDICE G – Outputs da Regressão – Amostra B 

 

 

Experiência de Inclusão X Afeto Positivo 

 

Sumário do Modelo
b
 

Modelo R R² R² Ajustado Desvio padrão estimado 

1 ,568
a
 ,322 ,318 ,80991 

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Afeto Positivo 

 

ANOVA
b
 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados Df 

Média 

Quadrada F Sig. 

1 Regressão 46,169 1 46,169 70,384 ,000
a
 

Resíduo 97,082 148 ,656   

Total 143,251 149    

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Afeto Positivo 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padrões 

t Sig. 

Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 

Desvio 

padrão Beta 

Zero-

order Parcial Parte Tolerância VIF 

1 (Constante) -,763 ,433  -1,761 ,080      

F_EI 1,026 ,122 ,568 8,389 ,000 ,568 ,568 ,568 1,000 1,000 

a. Variável Dependente: Afeto Positivo 
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Experiência de Inclusão X Afeto Negativo 

 

 

Sumário do Modelo
b
 

Modelo R R² R² Ajustado Desvio padrão estimado 

1 ,434
a
 ,189 ,183 ,81940 

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Afeto Negativo 

 

ANOVA
b
 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados Df 

Média 

Quadrada F Sig. 

1 Regressão 23,110 1 23,110 34,420 ,000
a
 

Resíduo 99,368 148 ,671   

Total 122,478 149    

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Afeto Negativo 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padrões 

t Sig. 

Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 

Desvio 

padrão Beta 

Zero-

order Parcial Parte Tolerância VIF 

1 (Constante) 5,106 ,438  11,646 ,000      

F_EI -,726 ,124 -,434 -5,867 ,000 -,434 -,434 -,434 1,000 1,000 

a. Variável Dependente: Afeto Negativo 
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Experiência de Inclusão X Expressividade / Realização 

 

Sumário do Modelo
b
 

Modelo R R² R² Ajustado Desvio padrão estimado 

1 ,430
a
 ,184 ,179 ,76644 

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Expressividade / Realização 

 

ANOVA
b
 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados Df 

Média 

Quadrada F Sig. 

1 Regressão 19,668 1 19,668 33,482 ,000
a
 

Resíduo 86,941 148 ,587   

Total 106,609 149    

a. Preditores: (Constante), Experiência de Inclusão 

b. Variável Dependente: Expressividade / Realização 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padrões 

T Sig. 

Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 

Desvio 

padrão Beta 

Zero-

order Parcial Parte Tolerância VIF 

1 (Constante) 1,092 ,410  2,663 ,009      

F_EI ,670 ,116 ,430 5,786 ,000 ,430 ,430 ,430 1,000 1,000 

a. Variável Dependente: Expressividade / Realização 
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APÊNDICE H – Testes de Scheffé 

 

Comparações Múltiplas 

Nível Hierárquico X Afeto Negativo – Amostra A 

Afeto Negativo 

Scheffe 

(I) Nível do 

Cargo (J) Nível do Cargo 

Diferença  

média (I-J) 

Desvio 

padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Operacional Auxiliar / Assistente -,47470 ,23807 ,413 -1,2168 ,2674 

Analista -,80347
*
 ,25455 ,045 -1,5970 -,0100 

Supervisor / Coordenador -,38115 ,26901 ,734 -1,2197 ,4574 

Gerência -,50556 ,43416 ,851 -1,8589 ,8478 

Auxiliar / 

Assistente 

Operacional ,47470 ,23807 ,413 -,2674 1,2168 

Analista -,32877 ,16499 ,413 -,8431 ,1856 

Supervisor / Coordenador ,09355 ,18654 ,993 -,4879 ,6750 

Gerência -,03086 ,38849 1,000 -1,2419 1,1801 

Analista Operacional ,80347
*
 ,25455 ,045 ,0100 1,5970 

Auxiliar / Assistente ,32877 ,16499 ,413 -,1856 ,8431 

Supervisor / Coordenador ,42232 ,20716 ,389 -,2234 1,0681 

Gerência ,29792 ,39880 ,967 -,9452 1,5411 

Supervisor / 

Coordenador 

Operacional ,38115 ,26901 ,734 -,4574 1,2197 

Auxiliar / Assistente -,09355 ,18654 ,993 -,6750 ,4879 

Analista -,42232 ,20716 ,389 -1,0681 ,2234 

Gerência -,12440 ,40818 ,999 -1,3968 1,1480 

Gerência Operacional ,50556 ,43416 ,851 -,8478 1,8589 

Auxiliar / Assistente ,03086 ,38849 1,000 -1,1801 1,2419 

Analista -,29792 ,39880 ,967 -1,5411 ,9452 

Supervisor / Coordenador ,12440 ,40818 ,999 -1,1480 1,3968 

*. A diferença média é significante no nível de 0,05. 
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Comparações Múltiplas 

Idade X Expressividade / Realização – Amostra B 

Expressividade / Realização 

Scheffe 

(I) Idade (J) Idade 

Diferença 

média (I-J) 

Desvio 

padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

Inferior 
Limite 

Superior 

18 a 29 anos 30 a 39 anos -,48922
*
 ,15366 ,043 -,9687 -,0098 

40 a 49 anos -,49667 ,21159 ,245 -1,1569 ,1636 

50 a 59 anos -,73132
*
 ,22604 ,038 -1,4366 -,0260 

Acima de 60 anos -1,04151 ,34328 ,061 -2,1126 ,0296 

30 a 39 anos 18 a 29 anos ,48922
*
 ,15366 ,043 ,0098 ,9687 

40 a 49 anos -,00745 ,21515 1,000 -,6788 ,6639 

50 a 59 anos -,24210 ,22937 ,891 -,9578 ,4736 

Acima de 60 anos -,55229 ,34548 ,636 -1,6303 ,5257 

40 a 49 anos 18 a 29 anos ,49667 ,21159 ,245 -,1636 1,1569 

30 a 39 anos ,00745 ,21515 1,000 -,6639 ,6788 

50 a 59 anos -,23465 ,27161 ,945 -1,0822 ,6129 

Acima de 60 anos -,54483 ,37486 ,715 -1,7145 ,6248 

50 a 59 anos 18 a 29 anos ,73132
*
 ,22604 ,038 ,0260 1,4366 

30 a 39 anos ,24210 ,22937 ,891 -,4736 ,9578 

40 a 49 anos ,23465 ,27161 ,945 -,6129 1,0822 

Acima de 60 anos -,31019 ,38320 ,956 -1,5059 ,8855 

Acima de 60 

anos 

18 a 29 anos 1,04151 ,34328 ,061 -,0296 2,1126 

30 a 39 anos ,55229 ,34548 ,636 -,5257 1,6303 

40 a 49 anos ,54483 ,37486 ,715 -,6248 1,7145 

50 a 59 anos ,31019 ,38320 ,956 -,8855 1,5059 

*. A diferença média é significante no nível de 0,05. 
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Comparações Múltiplas 

Nível Hierárquico X Afeto Positivo – Amostra B 

Afeto Positivo 

Scheffe 

(I) Nível do 

Cargo (J) Nível do Cargo 

Diferença 

média (I-J) 

Desvio 

padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

Inferior 
Limite 

Superior 

Operacional Auxiliar / Assistente -,06443 ,42429 1,000 -1,5928 1,4639 

Técnico / Especialista -,82341 ,42814 ,717 -2,3656 ,7188 

Analista -,40491 ,37995 ,979 -1,7735 ,9637 

Supervisor / Coordenador -,59619 ,40401 ,901 -2,0515 ,8591 

Gerência -,65608 ,41234 ,863 -2,1414 ,8292 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-1,34488 ,45680 ,202 -2,9903 ,3006 

Auxiliar / 

Assistente 

Operacional ,06443 ,42429 1,000 -1,4639 1,5928 

Técnico / Especialista -,75899 ,32909 ,507 -1,9444 ,4264 

Analista -,34049 ,26334 ,946 -1,2891 ,6081 

Supervisor / Coordenador -,53176 ,29701 ,782 -1,6016 ,5381 

Gerência -,59166 ,30824 ,719 -1,7020 ,5187 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-1,28045 ,36559 ,064 -2,5973 ,0364 

Técnico / 

Especialista 

Operacional ,82341 ,42814 ,717 -,7188 2,3656 

Auxiliar / Assistente ,75899 ,32909 ,507 -,4264 1,9444 

Analista ,41850 ,26950 ,877 -,5523 1,3893 

Supervisor / Coordenador ,22722 ,30248 ,997 -,8623 1,3168 

Gerência ,16733 ,31352 1,000 -,9620 1,2967 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-,52146 ,37005 ,920 -1,8544 ,8115 

Analista Operacional ,40491 ,37995 ,979 -,9637 1,7735 

Auxiliar / Assistente ,34049 ,26334 ,946 -,6081 1,2891 

Técnico / Especialista -,41850 ,26950 ,877 -1,3893 ,5523 

Supervisor / Coordenador -,19128 ,22923 ,994 -1,0170 ,6344 

Gerência -,25117 ,24361 ,983 -1,1287 ,6264 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-,93997 ,31303 ,181 -2,0676 ,1876 
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(I) Nível do 

Cargo (J) Nível do Cargo 

Diferença 

média (I-J) 

Desvio 

padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

Inferior 
Limite 

Superior 

Supervisor / 

Coordenador 

Operacional ,59619 ,40401 ,901 -,8591 2,0515 

Auxiliar / Assistente ,53176 ,29701 ,782 -,5381 1,6016 

Técnico / Especialista -,22722 ,30248 ,997 -1,3168 ,8623 

Analista ,19128 ,22923 ,994 -,6344 1,0170 

Gerência -,05989 ,27966 1,000 -1,0673 ,9475 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-,74869 ,34184 ,572 -1,9800 ,4827 

Gerência Operacional ,65608 ,41234 ,863 -,8292 2,1414 

Auxiliar / Assistente ,59166 ,30824 ,719 -,5187 1,7020 

Técnico / Especialista -,16733 ,31352 1,000 -1,2967 ,9620 

Analista ,25117 ,24361 ,983 -,6264 1,1287 

Supervisor / Coordenador ,05989 ,27966 1,000 -,9475 1,0673 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-,68879 ,35165 ,698 -1,9555 ,5779 

Direção / 

Presidência / 

Outros cargos 

executivos 

Operacional 1,34488 ,45680 ,202 -,3006 2,9903 

Auxiliar / Assistente 1,28045 ,36559 ,064 -,0364 2,5973 

Técnico / Especialista ,52146 ,37005 ,920 -,8115 1,8544 

Analista ,93997 ,31303 ,181 -,1876 2,0676 

Supervisor / Coordenador ,74869 ,34184 ,572 -,4827 1,9800 

Gerência ,68879 ,35165 ,698 -,5779 1,9555 

*. A diferença média é significante no nível de 0,05. 
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Comparações Múltiplas 

Nível Hierárquico X Afeto Negativo – Amostra B 

Afeto Negativo 

Scheffe 

(I) Nível do 

Cargo (J) Nível do Cargo 

Diferença 

média (I-J) 

Desvio 

padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

Inferior 
Limite 

Superior 

Operacional Auxiliar / Assistente ,73669 ,39534 ,747 -,6874 2,1608 

Técnico / Especialista 1,13988 ,39893 ,234 -,2971 2,5769 

Analista ,65049 ,35402 ,759 -,6247 1,9257 

Supervisor / Coordenador ,27571 ,37644 ,997 -1,0803 1,6317 

Gerência ,61111 ,38421 ,864 -,7728 1,9951 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

,98268 ,42563 ,505 -,5505 2,5159 

Auxiliar / 

Assistente 

Operacional -,73669 ,39534 ,747 -2,1608 ,6874 

Técnico / Especialista ,40319 ,30663 ,942 -,7013 1,5077 

Analista -,08620 ,24538 1,000 -,9701 ,7977 

Supervisor / Coordenador -,46098 ,27674 ,835 -1,4578 ,5359 

Gerência -,12558 ,28721 1,000 -1,1602 ,9090 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

,24599 ,34064 ,997 -,9811 1,4730 

Técnico / 

Especialista 

Operacional -1,13988 ,39893 ,234 -2,5769 ,2971 

Auxiliar / Assistente -,40319 ,30663 ,942 -1,5077 ,7013 

Analista -,48939 ,25111 ,704 -1,3939 ,4152 

Supervisor / Coordenador -,86417 ,28184 ,161 -1,8794 ,1511 

Gerência -,52877 ,29213 ,772 -1,5811 ,5235 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-,15720 ,34480 1,000 -1,3992 1,0848 

Analista Operacional -,65049 ,35402 ,759 -1,9257 ,6247 

Auxiliar / Assistente ,08620 ,24538 1,000 -,7977 ,9701 

Técnico / Especialista ,48939 ,25111 ,704 -,4152 1,3939 

Supervisor / Coordenador -,37478 ,21359 ,798 -1,1442 ,3946 

Gerência -,03938 ,22699 1,000 -,8570 ,7783 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

,33219 ,29168 ,971 -,7185 1,3828 
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(I) Nível do 

Cargo (J) Nível do Cargo 

Diferença 

média (I-J) 

Desvio 

padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

Inferior 
Limite 

Superior 

Supervisor / 

Coordenador 

Operacional -,27571 ,37644 ,997 -1,6317 1,0803 

Auxiliar / Assistente ,46098 ,27674 ,835 -,5359 1,4578 

Técnico / Especialista ,86417 ,28184 ,161 -,1511 1,8794 

Analista ,37478 ,21359 ,798 -,3946 1,1442 

Gerência ,33540 ,26058 ,947 -,6032 1,2740 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

,70697 ,31851 ,555 -,4404 1,8543 

Gerência Operacional -,61111 ,38421 ,864 -1,9951 ,7728 

Auxiliar / Assistente ,12558 ,28721 1,000 -,9090 1,1602 

Técnico / Especialista ,52877 ,29213 ,772 -,5235 1,5811 

Analista ,03938 ,22699 1,000 -,7783 ,8570 

Supervisor / Coordenador -,33540 ,26058 ,947 -1,2740 ,6032 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

,37157 ,32765 ,972 -,8087 1,5518 

Direção / 

Presidência / 

Outros cargos 

executivos 

Operacional -,98268 ,42563 ,505 -2,5159 ,5505 

Auxiliar / Assistente -,24599 ,34064 ,997 -1,4730 ,9811 

Técnico / Especialista ,15720 ,34480 1,000 -1,0848 1,3992 

Analista -,33219 ,29168 ,971 -1,3828 ,7185 

Supervisor / Coordenador -,70697 ,31851 ,555 -1,8543 ,4404 

Gerência -,37157 ,32765 ,972 -1,5518 ,8087 

*. A diferença média é significante no nível de 0,05. 
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Comparações Múltiplas 

Nível Hierárquico X Expressividade / Realização – Amostra B 

Expressividade / Realização 

Scheffe 

(I) Nível do 

Cargo (J) Nível do Cargo 

Diferença 

média (I-J) 

Desvio 

padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

Inferior 
Limite 

Superior 

Operacional Auxiliar / Assistente -,36601 ,34727 ,981 -1,6169 ,8849 

Técnico / Especialista -1,02778 ,35042 ,206 -2,2900 ,2345 

Analista -,74214 ,31097 ,462 -1,8623 ,3780 

Supervisor / Coordenador -1,02222 ,33066 ,153 -2,2133 ,1689 

Gerência -1,28042
*
 ,33748 ,031 -2,4961 -,0648 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-1,61616
*
 ,37387 ,007 -2,9629 -,2694 

Auxiliar / 

Assistente 

Operacional ,36601 ,34727 ,981 -,8849 1,6169 

Técnico / Especialista -,66176 ,26934 ,424 -1,6320 ,3084 

Analista -,37613 ,21554 ,802 -1,1525 ,4003 

Supervisor / Coordenador -,65621 ,24309 ,302 -1,5318 ,2194 

Gerência -,91441
*
 ,25228 ,047 -1,8232 -,0057 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-1,25015
*
 ,29922 ,010 -2,3280 -,1723 

Técnico / 

Especialista 

Operacional 1,02778 ,35042 ,206 -,2345 2,2900 

Auxiliar / Assistente ,66176 ,26934 ,424 -,3084 1,6320 

Analista ,28564 ,22058 ,946 -,5089 1,0802 

Supervisor / Coordenador ,00556 ,24757 1,000 -,8862 ,8973 

Gerência -,25265 ,25660 ,986 -1,1770 ,6717 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-,58838 ,30287 ,707 -1,6794 ,5026 

Analista Operacional ,74214 ,31097 ,462 -,3780 1,8623 

Auxiliar / Assistente ,37613 ,21554 ,802 -,4003 1,1525 

Técnico / Especialista -,28564 ,22058 ,946 -1,0802 ,5089 

Supervisor / Coordenador -,28008 ,18762 ,896 -,9559 ,3957 

Gerência -,53828 ,19939 ,302 -1,2565 ,1799 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-,87402 ,25621 ,078 -1,7969 ,0489 
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(I) Nível do 

Cargo (J) Nível do Cargo 

Diferença 

média (I-J) 

Desvio 

padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

Inferior 
Limite 

Superior 

Supervisor / 

Coordenador 

Operacional 1,02222 ,33066 ,153 -,1689 2,2133 

Auxiliar / Assistente ,65621 ,24309 ,302 -,2194 1,5318 

Técnico / Especialista -,00556 ,24757 1,000 -,8973 ,8862 

Analista ,28008 ,18762 ,896 -,3957 ,9559 

Gerência -,25820 ,22889 ,973 -1,0827 ,5663 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-,59394 ,27978 ,610 -1,6017 ,4139 

Gerência Operacional 1,28042
*
 ,33748 ,031 ,0648 2,4961 

Auxiliar / Assistente ,91441
*
 ,25228 ,047 ,0057 1,8232 

Técnico / Especialista ,25265 ,25660 ,986 -,6717 1,1770 

Analista ,53828 ,19939 ,302 -,1799 1,2565 

Supervisor / Coordenador ,25820 ,22889 ,973 -,5663 1,0827 

Direção / Presidência / 

Outros cargos executivos 

-,33574 ,28781 ,967 -1,3725 ,7010 

Direção / 

Presidência / 

Outros cargos 

executivos 

Operacional 1,61616
*
 ,37387 ,007 ,2694 2,9629 

Auxiliar / Assistente 1,25015
*
 ,29922 ,010 ,1723 2,3280 

Técnico / Especialista ,58838 ,30287 ,707 -,5026 1,6794 

Analista ,87402 ,25621 ,078 -,0489 1,7969 

Supervisor / Coordenador ,59394 ,27978 ,610 -,4139 1,6017 

Gerência ,33574 ,28781 ,967 -,7010 1,3725 

*. A diferença média é significante no nível de 0,05. 
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Comparações Múltiplas 

Tempo no Grupo de Trabalho X Afeto Negativo – Amostra B 

 

Afeto Negativo 

Scheffe 

(I) Tempo no 

Grupo 

(J) Tempo no 

Grupo 

Diferença 

média (I-J) 

Desvio 

padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

Inferior 
Limite 

Superior 

3 a 6 meses 7 a 12 meses ,06296 ,26145 1,000 -,7528 ,8788 

1 a 5 anos ,02284 ,22128 1,000 -,6676 ,7133 

5 a 10 anos -,53636 ,33266 ,628 -1,5744 ,5016 

Mais de 10 

anos 

,70606 ,33266 ,347 -,3319 1,7441 

7 a 12 meses 3 a 6 meses -,06296 ,26145 1,000 -,8788 ,7528 

1 a 5 anos -,04012 ,19693 1,000 -,6546 ,5744 

5 a 10 anos -,59933 ,31699 ,469 -1,5884 ,3898 

Mais de 10 

anos 

,64310 ,31699 ,394 -,3460 1,6322 

1 a 5 anos 3 a 6 meses -,02284 ,22128 1,000 -,7133 ,6676 

7 a 12 meses ,04012 ,19693 1,000 -,5744 ,6546 

5 a 10 anos -,55920 ,28477 ,429 -1,4478 ,3293 

Mais de 10 

anos 

,68322 ,28477 ,224 -,2053 1,5718 

5 a 10 anos 3 a 6 meses ,53636 ,33266 ,628 -,5016 1,5744 

7 a 12 meses ,59933 ,31699 ,469 -,3898 1,5884 

1 a 5 anos ,55920 ,28477 ,429 -,3293 1,4478 

Mais de 10 

anos 

1,24242
*
 ,37788 ,033 ,0633 2,4215 

Mais de 10 

anos 

3 a 6 meses -,70606 ,33266 ,347 -1,7441 ,3319 

7 a 12 meses -,64310 ,31699 ,394 -1,6322 ,3460 

1 a 5 anos -,68322 ,28477 ,224 -1,5718 ,2053 

5 a 10 anos -1,24242
*
 ,37788 ,033 -2,4215 -,0633 

*. A diferença média é significante no nível de 0,05. 
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ANEXO 1: Escala de Bem-Estar no Trabalho 

 

Para responder a esta parte do questionário, utilize a escala baixo e escreve o número 

que melhor expressa sua resposta ao lado de cada item. 

Nem um pouco Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

Nos últimos seis meses, meu trabalho tem me deixado... 

1) Alegre ___ 

2) Preocupado ___ 

3) Disposto ___ 

4) Contente ___ 

5) Irritado ___ 

6) Deprimido ___ 

7) Entediado ___ 

8) Animado ___ 

9) Chateado ___ 

10) Impaciente ___ 

11) Entusiasmado__ 

12) Ansioso ___ 

13) Feliz ___ 

14) Frustrado ___ 

15) Incomodado ___ 

16) Nervoso ___ 

17) Empolgado ___ 

18) Tenso ___ 

19) Orgulhoso ___ 

20) Com raiva ___ 

21) Tranquilo ___ 

 

Agora você deve indicar o quanto as informações abaixo representam suas opiniões 

sobre o seu trabalho.  

Para responder aos itens, utilize a escala seguinte e assinale o número que melhor 

corresponde à sua resposta. 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo em 

Parte 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

1) Realizo o meu potencial 1 2 3 4 5 

2) Desenvolvo habilidades que considero importantes 1 2 3 4 5 

3) Realizo atividades que expressam minhas capacidades 1 2 3 4 5 

4) Consigo recompensas importantes para mim 1 2 3 4 5 

5) Supero desafios 1 2 3 4 5 

6) Atinjo resultados que valorizo 1 2 3 4 5 

7) Avanço nas metas que estabeleci para minha vida 1 2 3 4 5 

8) Faço o que realmente gosto de fazer 1 2 3 4 5 

9) Expresso o que há de melhor em mim 1 2 3 4 5 
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ANEXO 2: Escala de Experiência de Inclusão 

 

Seção 1 

Responda as questões abaixo. Por “Grupo de Trabalho”, por favor, entenda o grupo 

formal ou equipe imediata formal com a qual você trabalha. Lembre-se que este 

questionário não é uma avaliação, não há respostas certas ou erradas. O que nos 

interessa é a sua opinião. 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Algumas Vezes Frequentemente Sempre 

 

 1 2 3 4 5 

1. Eu me importo com o meu grupo de trabalho.      

2. Para conseguir realizar meu trabalho corretamente, eu posso 

contar com as pessoas do meu grupo de trabalho. 

     

3. Eu me sinto à vontade para falar coisas particulares minhas no 

meu trabalho. 

     

4. No trabalho posso expressar abertamente minha religião, 

crenças espirituais e/ou práticas espirituais e religiosas sem 

temer ridicularização ou hostilidade. 

     

5. Sinto-me incompreendido no meu grupo de trabalho.      

6. Tenho liberdade para colaborar com os outros no meu grupo de 

trabalho. 

     

7. Meu grupo de trabalho sabe como eu estou me sentindo 

mesmo que eu não tenha dito explicitamente. 

     

8. Eu quero que meu grupo de trabalho tenha sucesso.      

9. Minhas ideias influenciam as decisões do meu grupo de 

trabalho. 

     

10. Minhas contribuições são altamente valorizadas pelo meu 

grupo de trabalho. 

     

11. Eu sou completamente respeitado pelos membros do meu 

grupo de trabalho. 

     

12. Quando eu interajo com os membros do grupo, posso ser 

genuíno (a) e autêntico (a). 

     

13. Eu me sinto um estranho (um peixe fora d’água) no meu grupo 

de trabalho. 

     

14. No trabalho eu sou tratado (a) da maneira como gostaria de ser 

tratado (a). 

     

15. Meu grupo de trabalho administra (ou trabalha) as 

discordâncias e situações difíceis. 

     

16. Eu acredito que as pessoas no meu grupo de trabalho se 

importam com o meu bem-estar e os meus sentimentos. 

     

17. Eu gosto de estar com o meu grupo de trabalho      

18. Os membros do meu grupo de trabalho confiam em mim      

19. Sinto que posso ser completamente eu mesmo (a) no meu 

grupo de trabalho. 

     

20. Sinto que eu sei tudo que está acontecendo no meu grupo de 

trabalho. 
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Seção 2 

Ao responder os itens que se seguem, por favor, pense nos grupos dos quais você faz 

parte (ex.: sexo, raça, idade, orientação sexual, religião, cultura, nacionalidade, etc.). 

 

1 2 3 4  5 

Nunca Raramente Algumas Vezes Frequentemente Sempre 

 

 1 2 3 4 5 

21. No trabalho, eu posso me orgulhar dos vários grupos aos quais 

pertenço. 

     

22. Minha identidade como membro de vários grupos é 

reconhecida, utilizada e valorizada pelos meus colegas de 

trabalho. 

     

23. No trabalho as pessoas tendem a me ver como um estereótipo 

dos meus grupos. 

     

24. Eu acredito que sou tratado (a) de maneira justa no meu 

trabalho, sem discriminação baseada na minha religião, raça, 

sexo, orientação sexual, cultura, nacionalidade e idade. 

     

 

 

 


