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RESUMO 

 

A transformação das sociedades decorrente da globalização apresenta um novo desafio 

para as organizações, visto que a diversidade tem colocado, lado a lado, pessoas de diferentes 

origens, raças e culturas, em ambientes de trabalho cada vez mais heterogêneos. Dessa forma, 

uma gestão bem sucedida da diversidade exige dos gestores a compreensão das diferenças no 

ambiente de trabalho. Portanto, conhecer as atitudes dos gestores em relação à diversidade é 

uma condição essencial para a boa gestão. O objetivo do trabalho foi investigar a Orientação 

Universal ao Diverso (Universal Diverse Orientation – UDO) de gestores brasileiros, em 

relação às dimensões sexo, raça, idade, tempo de experiência e região do país em que trabalha, 

bem como validar a escala M-GUDS S. Foi realizada pesquisa quantitativa descritiva e com 

uma amostra de gestores brasileiros. Até o momento não foram identificadas pesquisas sobre 

UDO no Brasil, e as pesquisas em outros países envolveram somente estudantes universitários. 

Os resultados evidenciaram níveis aceitáveis de validade e confiabilidade, e validaram a escala 

M-GUDS S para o Brasil. Contudo, ao confrontar os resultados da pesquisa com o referencial 

teórico, foi identificada uma limitação relacionada ao perfil amostral. Apesar de a literatura ter 

sinalizado para a possibilidade de maior abertura ao diverso para mulheres, indivíduos não 

brancos, indivíduos mais velhos e para aqueles com mais experiência, os resultados estatísticos 

não foram nesse sentido. O que se pôde inferir é que a amostra de gestores de uma única 

empresa possa ter sido homogênea e influenciado os resultados. Por essa razão, recomenda-se 

que, em novos estudos,sejam utilizadas amostras de diferentes organizações. As informações 

levantadas pelo trabalho serão úteis para futuros estudos que aprofundem os conhecimentos 

sobre a UDO no Brasil.  

 

Palavras-chave: Diversidade, atitudes com relação ao diverso, Orientação Universal ao 

Diverso, UDO e M-GUDS S. 
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ABSTRACT 

 

The transformation of societies due to globalization presents a new challenge to 

organizations, as diversity has placed side by side people from different origins, races and 

cultures to work together in increasingly heterogeneous environments. Hence, a successful 

management of diversity requires that managers understand the differences among people at 

the workplace. Therefore, to know managers' attitudes in relation to diversity is an essential 

condition for a good management. Thus, the objective of this study was to investigate the 

Universal Diverse Orientation (UDO) of Brazilian managers, regarding the dimensions gender, 

race, age, time of experience as manager, and country’s region of work, and also to validate the 

M-GUDS S scale in Brazil. A descriptive and quantitative research was carried out using a 

sample of Brazilian managers. Until now, no studies about UDO in Brazil were identified, and 

research in other countries were performed only with university students. The results showed 

acceptable levels of validity and reliability, and validated the M-GUDS S scale for Brazil. 

However, when comparing the survey results with the theoretical framework, a limitation was 

perceived, related to the sample profile. Although the literature has pointed to the possibility of 

a higher level of openness toward diverse by women, non Caucasian individuals, older 

individuals and more experienced ones, the statistical results did not go in this direction. What 

could be inferred was that the sample, composed by managers from a single company, was 

homogeneous and might have influenced the results. For this reason, we recommend that future 

studies use samples from different organizations. The information gathered by this study will 

be useful for future studies that may deepen the knowledge about UDO in Brazil. 

 

Keywords: Diversity, attitudes toward diversity, Universal Diverse Orientation, UDO and M-

GUD S. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Como resultado das mudanças no ambiente de negócios, a partir da segunda metade do 

século XX, mais particularmente após o desenvolvimento do conceito de globalização 

econômica, as organizações se viram obrigadas a realizar esforços para fazer frente às 

significativas mudanças que se apresentavam.  

A questão das diferenças entre as pessoas e os contextos sociais, muitas vezes tensos, a 

luta por direitos e por igualdade, e por respeito e convivência comum, ocorreram primeiro no 

seio das sociedades, devido à exigência de avanços sociais, como ocorreu com os movimentos 

em prol dos direitos civis americanos14, que tinham como objetivo a promoção da igualdade de 

oportunidades e o combate à discriminação, entre as quais aquelas relacionadas ao mercado de 

trabalho (GOMES, 2001).  

Além disso, no início deste século, pôde-se constatar o aumento dos processos de fusões 

e aquisições de empresas, que passaram, cada vez mais, a colocar lado a lado nos ambientes de 

trabalho pessoas com as mais diferentes origens, raças, culturas, orientações sexuais, idades e 

posicionamentos frente ao mundo.  

Neste contexto, as pesquisas em Administração sobre diversidade começaram a 

focalizar as equipes de trabalho, com vistas a identificar e estabelecer relações entre a 

diversidade nas organizações, seus efeitos nos locais de trabalho, e também no resultado dos 

negócios.  

Em uma sociedade que se tornava, paulatinamente, mais heterogênea, uma gestão bem 

sucedida da força de trabalho, cada vez mais diversa, passou a constituir um dos maiores 

desafios para as lideranças das organizações. Não somente pela diferença da força de trabalho, 

mas, principalmente, pela exigência de habilidade dos gestores para compreender a dinâmica 

da diversidade (MOR-BARAK, 2005). 

A diversificação da força de trabalho na década de 1980 foi a base dos primeiros estudos 

sobre diversidade nos Estados Unidos (HANASHIRO, 2010), e por mais que avanços tivessem 

sido alcançados ao longo do processo de discussões sociais, a convivência com o diverso 

continuava a ser um dos temas mais relevantes  dos estudos acadêmico-empresariais. 

No ambiente corporativo, a diversidade éeum fenômeno cada vez mais presente. Além 

da questão social, o reconhecimento de sua relevância tem feito com que  as organizações  

passem a considerar o tema diversidade como parte de suas estratégias de negócio, pois se ela 

                                                 
14 Civil Rights Act, de 2 de julho de 1964 
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não for adequadamente gerida, pode impactar a qualidade do trabalho e os resultados das 

organizações (FRANÇA; LOURENÇO, 2010).   

Para uma boa compreensão da diversidade, é necessário iniciar pelo estudo das atitudes, 

que precedem e predispõem os comportamentos dos indivíduos. As atitudes podem ser 

traduzidas como respostas favoráveis ou desfavoráveis a objetos, pessoas ou instituições 

(AJZEN, 1989).  

Sawyer, Strauss e Yan (2005) definiram atitudes como sendo a organização de crenças 

inter-relacionadas, relativamente duradouras, que descrevem, avaliam e defendem uma ação 

em relação a um objeto ou situação. A importância das atitudes é tal que, segundo Fishbein e 

Ajzen (1975), a partir do conhecimento das atitudes de um indivíduo em relação a determinados 

objetos, pode-se inferir acerca de seu comportamento. 

Contudo, as pesquisas que tratam especificamente das atitudes dos indivíduos em 

relação à diversidade ainda são limitadas e, de modo geral, os estudos existentes priorizam o 

desenvolvimento de programas de ação afirmativa, ou em prol da diversidade nas organizações, 

em detrimento  das atitudes dos indivíduos em relação à diversidade (SARAIVA; IRIGARAY, 

2009). 

Porém, dada a importância da diversidade no contexto das organizações, é essencial 

entender as atitudes das pessoas em relação a ela, para compreender as políticas e práticas que 

envolvem a diversidade nos diversos ambientes de atividades humanas (PEREIRA; 

HANASHIRO, 2010), entre os quais as organizações.  

Miville et al. (1999) pesquisaram as atitudes em relação ao diverso e desenvolveram o 

construto Orientação Universal ao Diverso (UDO15). Este construto se baseia no reconheci 

mento das semelhanças e na aceitação das diferenças entre as pessoas, constituindo-se em uma 

atitude social positiva em relação às diferenças entre as pessoas. 

O construto UDO tem sido objeto de várias pesquisas nos Estados Unidos com o público 

universitário, tais como os estudos de Singley e Sedlacek (2009), que investigaram os papéis 

de raça-etnia e gênero na orientação ao diverso de estudantes universitários, e sobre a relação 

entre o sucesso acadêmico de calouros e sua Orientação Universal ao Diverso.   

Também Strauss e Connerley (2003) investigaram a relação entre raça, gênero, 

agradabilidade e suas atitudes, com base na orientação universal ao diverso. Spanierman et al. 

(2008), por sua vez, examinaram os efeitos de experiências de diversidade e amizades na 

orientação universal ao diverso entre estudantes universitários. Stracuzzi e Mohr (2011) 

                                                 
15 Mantida a abreviatura original UDO referente às iniciais de Universal Diverse Orientation. 



16 

realizaram estudos relacionadas ao aconselhamento multicultural, com base na orientação 

universal ao diverso, e Wendler e Nilsson (2009) pesquisaram a complexidade cognitiva e 

advocacia sociopolítica de conselheiros recém-formados e sua orientação universal ao diverso.   

No entanto, realizamos um levantamento na literatura brasileira, com as palavras/ 

termos Orientação Universal ao Diverso, UDO e M-GUDS-S, nas bases de dados do Portal 

CAPES/MEC, de 01/01/90 até 01/03/2015, que evidenciou ainda se tratar de um tema 

inexplorado no Brasil. Tanto é que não foram identificados estudos sobre UDO enfocando a 

realidade brasileira, quer em ambientes universitários ou em organizações.  

O constructo UDO, cuja origem vem do campo da Psicologia, tem sido aplicado em 

pesquisas sobre aconselhamento de estudantes de universidades nos Estados Unidos. Todavia, 

conhecer as atitudes de gestores associadas às variáveis sociodemográficas éeimportante para 

uma melhor compreensão do potencial impacto das iniciativas de diversidade promovidas pelas 

organizações.  

Logo, a carência de estudos em organizações empresariais e com gestores brasileiros 

conduziu ao seguinte problema de pesquisa:  

“A Orientação Universal ao Diverso (UDO) dos gestores brasileiros difere por sexo, 

raça, idade e tempo de experiência?” 

O objetivo geral deste estudo é analisar se a Orientação Universal ao Diverso de 

gestores brasileiros difere por sexo, raça, idade, experiência no trabalho e região do país em 

que trabalham. Como objetivo específico, o presente estudo pretende validar a escala M-GUDS 

S16 como instrumento de aferição da Orientação Universal ao Diverso no Brasil. 

A relevância da presente pesquisa consiste em contribuir para os estudos no campo da 

diversidade e aprofundar a compreensão sobre as atitudes universais de gestores com relação 

ao diverso. Como contribuição prática, espera-se poder auxiliar a construção de conhecimento 

que permita às organizações estruturar ambientes de trabalho mais diversos, utilizando o 

instrumento para diagnóstico organizacional. 

O trabalho está organizado nos seguintes capítulos: Introdução, Referencial Teórico, 

com itens sobre diversidade, atitudes, escalas de medição de atitudes em relação à diversidade 

e formulação de hipóteses; um capítulo sobre Procedimentos Metodológicos, em que foi 

definido o tipo e método de pesquisa, a preparação do instrumento de pesquisa e o processos 

de amostragem. Em seguida, dedicou-se um capítulo para exibição, análise e limpeza dos dados, 

a apresentação dos resultados da estatística descritiva e as análises de validade e confiabilidade. 

                                                 
16 Mantida a abreviação M-GUDS S referente às iniciais de Miville-Guzman Universality- Diversity Scale Short 
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Na sequência estão os capítulos de resultados dos testes de hipóteses e sua discussão frente à 

literatura revisitada; e, por último, as considerações finais. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. DIVERSIDADE 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a fundamentação teórica que embasou o 

desenvolvimento do presente estudo sobre as atitudes dos gestores frente à diversidade no 

ambiente de trabalho.   

Para tanto, foram consideradas a literatura sobre diversidade, diversidade nas 

organizações, atitudes em relação à diversidade, orientação universal ao diverso e atitudes dos 

gestores em relação à diversidade.  

 

2.1.1. Conceitos de diversidade   

 

A conceituação de diversidade não é uma tarefa simples, existem múltiplas dimensões 

das diferenças e dos fenômenos que podem ser considerados quando se fala em diversidade. 

Seu conceito pode variar de acordo com a abordagem ou dimensão da diversidade que se 

considerar para a análise.  

A despeito dos estudos já realizados por diversos autores, o termo diversidade ainda 

não tem uma conceituação consensual. Segundo Hanashiro e Carvalho (2005, p. 4), as 

definições existentes apresentam um escopo muito diverso, e as tentativas de conceituação 

variam em amplitude, desde definições restritas, baseadas nas dimensões de raça, etnia e 

gênero, até definições extremamente amplas, que abrangem todas as diferenças entre as 

pessoas, estabelecendo assim, que todos os indivíduos são distintos. 

Para buscar uma clareza conceitual quanto ao significado de diversidade, iniciou-se a 

abordagem do tema por alguns dos enfoques mais  utilizados na literatura.   

Por exemplo, Vontress (1996) definiu a diversidade como sendo o conjunto das 

diferenças e similaridades entre os indivíduos, em que a diversidade significa entender que as 

pessoas são, simultaneamente, iguais e diferentes umas das outras. As semelhanças referem-se 

aos aspectos do ser humano que são percebidos como comuns entre ele e os outros, como a 
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natureza humana; e as diferenças consistem em aspectos que são únicos para as pessoas, como 

idade, raça, sexo, orientação sexual ou estilo de vida. 

Loden e Rosener (1991) conceituaram diversidade partindo de sua dimensão primária, 

de raça, gênero, habilidades físicas e orientação sexual. Assim, definiram-na com base na 

percepção de similaridade e dissimilaridade em relação ao sentimento de ser o outro 

(otherness), ou no reconhecimento de todos aqueles que são diferentes.  

Cox e Blake (1991) apresentaram uma abordagem baseada no sentido que os grupos 

atribuem às dimensões da diversidade, ou seja, baseada nas características que os diferenciam 

e que formam uma identidade cultural do grupo, por compartilhar valores e normas diferentes 

dos demais.  

Para Nkomo e Cox (1999), a diversidade é definida pela existência de grupos de 

indivíduos que compartilham valores e normas diferentes uns dos outros, assumindo 

identidades culturais distintas em diferentes contextos, o que resulta em maneiras divergentes 

de pensar e agir. Com isso, a diversidade ocorre com a mistura destes indivíduos em um mesmo 

sistema social, em que um grupo passa a ser visto como diferente de outro. Assim, os autores 

estabeleceram um conceito de diversidade decorrente da ideia de grupo, ou seja, de grupos com 

identidades diferentes dentro do mesmo sistema social.  

Fleury (2000, p. 20) conceituou a diversidade como “um misto de pessoas que possuem 

suas identidades grupais diferentes, mas que constantemente interagem em um mesmo sistema 

social”. 

Por sua vez, Van Knippenberg, De Dreu e Homan (2004, p. 1008) definiram a 

diversidade como o conjunto “das diferenças entre os indivíduos sobre os atributos que podem 

levá-los à percepção de que uma pessoa é diferente da outra”.  

Pelo exposto, verifica-se que o termo diversidade possui diferentes abordagens e 

variedades de conceituações, notando-se a ausência de um consenso conceitual decorrente das 

distintas abordagens.  

Feitas as considerações sobre as definições de diversidade existentes, bem como sobre 

a dificuldade de se chegar a uma única conceituação, o presente estudo adotou como abordagem 

predominante a definição de Loden e Rosener (1991), na qual o conceito de diversidade é 

baseado na percepção de similaridade/dissimilaridade, e a conceituação de Vontress (1996) 

sobre diversidade, baseada no conjunto de diferenças e similaridades entre os indivíduos. A 

razão para esta opção deve-se ao fato de que  ambos os conceitos foram utilizados por Miville 

et al. (1999) na estruturação do construto UDO, que é o objeto principal deste trabalho. 
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2.1.2. Dimensões da diversidade 

 

Uma vez apresentados os principais conceitos de diversidade elaborados pelos autores 

ao longo do tempo, segue-se a análise das dimensões de classificação da diversidade. 

Loden e Rosener (1991) defendiam a categorização das dimensões da diversidade 

baseada nos traços de identificação dos sujeitos, em duas dimensões: uma dimensão primária, 

que se baseava em traços mais visíveis e relativamente imutáveis do ser humano ao longo da 

vida, como idade, raça, sexo, habilidades físicas e orientação sexual; e uma dimensão 

secundária, relacionada a traços e características menos observáveis, porém mais facilmente 

mutáveis, que seriam formados a partir do contexto social em que o indivíduo estivesse 

inserido, tais como formação educacional, experiências pessoais e profissionais, crenças 

religiosas, naturalidade geográfica, estado civil, renda, etc.  

Thomas (1991), por sua vez, defendeu que a diversidade é formada por um prisma de 

vários elementos, e não apenas pelos atributos facilmente observáveis dos indivíduos; além 

deles, a diversidade é constitu a  também por modelos mentais desenvolvidos a partir da 

vivência dos indivíduos, em suas relações com o ambiente. Com isso, o autor contextualizou a 

diversidade como algo que “inclui a todos; não é algo definido apenas por raça ou gênero. 

Estende-se à idade, à história pessoal e corporativa, à formação educacional, à função e à 

personalidade. Inclui, ainda, o estilo de vida, preferência sexual, origem geográfica, tempo de 

serviço na organização” (THOMAS, 1991, p.10).  

Harrison et al. (1998) propuseram a identificação de duas categorias de diversidade: 

uma superficial, com características mais manifestas, como traços físicos de raça ou sexo, e 

outra aprofundada, relacionada com as atitudes, crenças, valores e personalidade.  

Ao tratar dos efeitos da diversidade nos grupos de trabalho, cada vez mais diversificados 

nas organizações, Van Knippenberg, De Dreu e Homan (2004) sugeriram uma abordagem 

ampla, em que todas as dimensões da diversidade, como idade, nacionalidade, religiosidade, 

habilidades, competências relacionais, preferência política e preferência sexual, pudessem 

provocar a criação de informações relevantes para o desempenho dos grupos. 

Mor-Barak (2005) defendeu que a diversidade pode ser entendida a partir de três 

dimensões: uma categoria restrita (narrow category), que considera como dimensões as 

variáveis sexo, raça ou etnia; uma categoria ampla (broad category), que inclui as dimensões 

raça, sexo, etnia, idade, aspectos culturais, classe social, inabilidade, orientação sexual, estado 

civil e educação; e, ainda, uma última categoria baseada em uma regra conceitual (conceptual 
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category), baseada na suposição de que os membros de uma cultura compartilham um conjunto 

de símbolos, valores e normas que formariam a base do comportamentos do grupo.  

Mannix e Neale (2006) mencionaram que a maioria dos autores têm utilizado dois 

paradigmas para definir e compreender a diversidade. O primeiro se baseia em fatores que 

identificam e mensuram a diversidade a partir de um critério bi-fatorial, composto por aspectos 

visíveis e não visíveis da diversidade, como raça, sexo, idade e certos atributos físicos; e um 

critério multifatorial, que poderia englobar um grande número de aspectos, como educação, 

estado civil, valores e fatores de personalidade. O segundo paradigma seria baseado em 

proporções, ou taxas, entre membros da minoria em relação à maioria (MANNIX; NEALE, 

2006). 

A análise das dimensões da diversidade, sob o ponto de vista de Harrison e Klein (2007), 

privilegia a existência de três dimensões básicas: separação, variedade e disparidade. A 

“separação” se refere às diferenças de posicionamento de um indivíduo em relação a um grupo 

quanto a valores, crenças, orientações e atitudes, de tal modo que, à medida que a separação 

aumenta, os membros do grupo vão se afastando até estar em pontos opostos, com baixa coesão, 

desempenho e aumento de conflitos. A dimensão “variedade” está relacionada com as fontes 

de conhecimento, habilidades e experiência dos componentes de um grupo. À medida que a 

“variedade” aumenta, os integrantes do grupo vão se diferenciando com base em seu 

conhecimento e experiência, até o ponto em que cada membro  traz conhecimentos diversos 

para o grupo, e que são importantes para a tomada de decisões eficazes. Por fim, a dimensão 

“disparidade” refere-se às diferenças de posses, status e poder econômico de cada indivíduo 

dentro do grupo. A “disparidade” aumenta quando ocorre a concentração de status e poder em 

um indivíduo do grupo. Por outro lado, um grupo seria menos disperso e mais homogêneo 

quando o poder fosse distribuído uniformemente entre seus componentes. As três dimensões, 

analisadas em conjunto, permitiriam chegar ao real conceito de diversidade (HARRISON; 

KLEIN, 2007).  

Pereira (2008) também se referiu à existência de três dimensões principais, que ele 

chamou de vertentes, para a classificação da diversidade: a primeira tem como pressuposto 

básico que a diversidade seria identificada por atributos ou “características humanas que fazem 

com que as pessoas sejam diferentes umas das outras”; a segunda vertente considera as 

características particulares que fazem com que os indivíduos sejam diferentes entre si, como a 

personalidade, o estilo de comportamento, os valores e a formação educacional; e a última 

vertente se baseia no conjunto das diferenças e similaridades entre os indivíduos, como fator de 

definição da diversidade.  
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Hanashiro (2010) se referiu à existência de dimensões primária e secundária, como 

fontes da diversidade. A dimensão primária incluiria as características determinadas 

biologicamente, como raça, gênero, idade, estrutura física familiar e sociedade em que o 

indivíduo nasceu, ou seja, características de diferenciação que, em sua grande maioria, não 

sofrem mudanças ao longo do tempo. Já a dimensão secundária seria aquela cujas 

características de diferenciação estão sob maior controle dos indivíduos, uma vez que eles 

podem escolhê-las ou modificá-las conscientemente, tais como experiência de trabalho, estado 

civil, crenças políticas ou religiosas, renda percebida e, até mesmo, nível de educação desejado. 

 

2.1.3. A importância da diversidade no ambiente de trabalho 

 

Mesmo que a resistência em relação à diversidade tenha estado bastante presente nas 

organizações até os anos 1980, seja por meio da negação, oposição ou manipulação, o aumento 

da diversidade demográfica nas empresas passou a exigir delas uma maior flexibilidade para 

lidar com essas diferenças (NKOMO; COX, 1986).  

As mudanças na composição da sociedade e as pressões sociais e legais por maior 

igualdade de oportunidades de trabalho têm feito com que as organizações procurem mudar 

(COX; BLAKE, 1991). A diversidade é um fato presente nas organizações modernas. Equipes 

compostas por indivíduos diversos, que compartilham os mesmos ambientes de trabalho, são 

um fenômeno presente, seja em países desenvolvidos ou em desenvolvimento (HARRISON; 

KLEIN, 2007).  

Desse modo, as organizações, cada vez mais, têm reconhecido a importância de tratar 

questões de diversidade multicultural no trabalho e de lidar com a sensibilidade cultural dos 

gestores e funcionários, em relações interpessoais decorrentes de uma força de trabalho cada 

vez mais diversa (COX; BLAKE, 1991). 

As organizações têm se preocupado em entender quais processos sofrem mais impacto 

da diversidade e como agir para eliminar conflitos e reduzir custos, ou seja, em entender como 

utilizar a diversidade como um fator de vantagem competitiva (FRANÇA; LOURENÇO, 

2010). 

Inevitavelmente, para operar em ambientes de crescente diversidade e competitividade, 

as organizações tiveram que passar a trabalhar, cada vez mais, com equipes heterogêneas em 

termos de raça, etnia, gênero e outros grupos diversos (THOMAS, 1991).  

Além disso, a globalização e os movimentos sociais dos anos 1990 provocaram 

mudanças no posicionamento das empresas frente à sociedade, e, consequentemente, frente a 
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seus mercados, que também se tornaram mais diversos (MYERS, 2003). Dados do serviço de 

recenseamento americano mostram que a diversidade demográfica no paa  cresceu de forma 

constante entre o final do século XX e início do século XXI (SINGLEY; SEDLACEK, 2009).  

Assim, conhecer os efeitos da diversidade nos ambientes organizacionais passou a ser 

de grande importância para a compreensão e sobrevivência dos negócios. As organizações têm 

procurado entender a dimensão estratégica da diversidade, para conhecer quais os processos do 

negócio que sofrem maior impacto e poder transformá-los, eliminando conflitos e reduzindo 

custos, de modo que passem a representar vantagens competitivas para a organização 

(FRANÇA; LOURENÇO, 2010).  

De forma semelhante, Cox e Blake (1991) defendem que a diversidade cultural no 

ambiente de trabalho tende a aumentar a criatividade das equipes, uma vez que pessoas 

diferentes podem ter atitudes e perspectivas distintas, o que pode significar uma vantagem 

competitiva, com melhores decisões. Para estes autores, do ponto de vista dos negócios, a 

diversidade “conduz a uma vantagem competitiva”, uma vez que empresas com uma força de 

trabalho diversificada tendem a ter uma vantagem concorrencial face a um mercado de 

consumidores que também é diverso.  

Segundo Mor-Barak (2000), pessoas diferentes trazem configurações únicas de 

identidade para o trabalho, com isso as organizações podem colher benefícios ao entender e 

encorajar percepções positivas sobre a diversidade nos ambientes de trabalho.  

Contudo, há também posturas diferentes quanto aos efeitos da diversidade no 

desempenho dos grupos de trabalho. Ely e Thomas (2001) sugeriram que, apesar de a 

diversidade parecer favorável, estudos realizados com base na cor da pele e no gênero de 

empregados evidenciaram tanto resultados positivos quanto negativos, o que contraporia 

achados anteriores.  

Hanashiro e Carvalho (2005, p. 2) realizaram estudos em que concluíram que grupos de 

trabalho mais heterogêneos podem apresentar vantagens relacionadas à conquista “de 

segmentos específicos de consumidores”; ao mesmo tempo, identificaram um paradoxo, no 

sentido de que grupos mais diversos são mais propensos a gerar mais conflitos intergrupais. 

Assim, existem posições favoráveis e contrárias quanto aos benefícios da diversidade 

nas organizações, o que demonstra que ainda não se conhece o suficiente sobre o seu impacto 

nos resultados das empresas. Contudo, o que já se sabe é que a má administração da diversidade 

pode gerar aumento de custos (ROBINSON; DECHANT, 1997), e o risco de uma má gestão 

da diversidade pode resultar em uma reputação ruim e perda da competitividade, frente a 

consumidores cada vez mais diversos (COX; BLAKE, 1991).  
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Dessa forma, é importante não somente conhecer a heterogeneidade da força de 

trabalho, mas, principalmente, buscar habilitar os gestores para compreenderem a dinâmica da 

diversidade (MOR-BARAK, 2005). É necessário saber como identificar a diversidade da força 

de trabalho e entendê-la, para prever sua influência nas organizações (HARRISON; KLEIN, 

2007). 

Apesar de, inicialmente, as empresas terem buscado atender principalmente a razões de 

vantagem competitiva e ética (MYERS, 2003), a promoção da diversidade passou a ser 

considerada uma forma coerente de conciliar interesses econômicos e de responsabilidade 

social das organizações.  

Para Fleury (2000, p. 21) “administrar a diversidade significa adicionar valor à 

organização”. Ou seja, administrar a diversidade passou a ser um tema importante para os 

resultados das organizações, de modo que as empresas têm buscado o desenvolvimento de 

políticas para a gestão da diversidade (MYERS, 2003).  

Segundo Lockwood (2005), muitas empresas passaram a utilizar a diversidade como 

meio de atingir suas metas, procurando instituir ambientes organizacionais baseados na 

inclusão e respeito às diferenças, a fim de que todos possam ter oportunidades de aprender, 

crescer e contribuir para o sucesso da organização.    

A diversidade é uma realidade crescente nas organizações, de modo que os gestores 

precisam estar aptos a administrá-la, para mitigar resultados negativos no local de trabalho. 

Assim, passou a se exigir dos gestores que assumissem um papel especial no reconhecimento 

das diferenças entre as pessoas no ambiente de trabalho, de modo que este reconhecimento se 

tornasse um compromisso em relação aos empregados (FLEURY, 2000).  

Mas as organizações não devem se limitar, apenas, a introduzir práticas que valorizem 

a diversidade, e, sim, fazer com que os empregados se envolvam com essas práticas de 

valorização (IVANCEVICH; GILBERT, 2000). Para isso é importante que exista um ambiente 

em que qualquer indivíduo possa competir por uma carreira sem impedimentos relacionados às 

características de diversidade, como sexo, raça, nacionalidade, religião ou outros fatores. 

 

2.1.4. Reação aos grupos de minoria  

 

Apesar de a diversidade se referir a uma descrição de toda a força de trabalho e não 

apenas aos membros de grupos de minoria (PEREIRA; HANASHIRO, 2011), é importante, 

como “pano de fundo”, pontuar como os grupos minoritários são afetados por comportamentos 

avessos à diversidade nos ambientes de trabalho. 
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Quando se fala de minorias não se trata apenas do conceito numérico do termo, mas 

principalmente do conceito sociológico empregado para a análise no campo da diversidade. 

Minorias, segundo Pereira e Hanashiro (2010), são aqueles grupos que histórica e 

tradicionalmente são sub-representados em poder, status, reconhecimento, recursos e prestígio.  

Existe, assim, um elemento de natureza política envolvido no conceito sociológico de 

minoria. Este conceito fica mais evidente ao se falar da relação entre grupos dominantes e 

grupos dominados, de modo que passa a ser irrelevante a distribuição numérica relativa entre 

eles, importando mais a ideia de distribuição de poder. Este contexto permite entender o porquê 

de os negros da África do Sul, apesar de serem numericamente dominantes, estarem 

sociologicamente incluiolo no conceito de minorias (SAJI, 2005).  

Trata-se da existência de dois grupos distintos nos sistemas sociais: os grupos de 

maioria, que compreendem os membros que obtiveram vantagens em relação aos demais, e os 

grupos de minorias, considerados como diversos, por serem os grupos menos favorecidos, 

dominados economicamente e excluídos da pirâmide do poder político (FLEURY, 2000).  

O que ocorre com relação aos grupos de minorias é a perpetuação de crenças mantidas 

pelos grupos sociais sobre o que é correto, aceitável e permissível. Essas crenças passam a ser 

tão fortes que não precisam ser ensinadas diretamente, transformam-se em valores aceitos pelos 

grupos (ARONSON et al., 2002). E quando valores não igualitários passam a ser aceitos, a 

maioria dos membros do grupo ajusta, inconscientemente, seu comportamento e atitudes a este 

padrão, adotando-o em desfavor dos grupos de minorias. A este fenômeno, Aronson et al. 

(2002, p. 314) chamaram de “discriminação institucionalizada”. 

Shore et al. (2009) sugerem que avaliações, com base em características superficiais de 

semelhança ou diferença entre as pessoas, acabam criando distinções sobre quem está dentro 

ou fora dos grupos dominantes ou dominados. Isto pode resultar em julgamentos prejudiciais 

para as minorias, que estão fora do grupo dominante, resultando em problemas de 

desenvolvimento de carreira ou de avaliações de desempenho ruins. Comportamentos e atitudes 

contra grupos minoritários podem resultar em barreiras sociais, que, em última instância, podem 

dificultar ou impedir condições de oportunidades igualitárias para estes grupos (LICURSI, 

2011).  

Estudos realizados sobre avaliações de desempenho demonstram que a gestão 

inadequada da diversidade pode resultar em condições indesejáveis para os grupos que são 

afetados. Kraiger e Ford (1985) constataram que havia uma tendência a serem atribuídas notas 

de desempenho mais altas quando os responsáveis pela avaliação eram da mesma raça que as 

pessoas avaliadas. Sackett e DuBois (1991) identificaram que indivíduos negros recebiam, 
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habitualmente, notas de desempenho mais baixas do que indivíduos brancos, 

independentemente de serem apreciados por avaliadores brancos ou negros. O’Reilly, Caldwell 

e Barnett (1989) descobriram que indivíduos de sexo diferente de seus chefes recebiam 

avaliações de desempenho mais baixas do que indivíduos de mesmo sexo que os chefes. 

Shore et al. (2009) identificaram, em pesquisas sobre diversidade relacionada ao sexo, 

realizadas na década de 1990 nos Estados Unidos, que circunstâncias discriminatórias recaíam 

basicamente sobre as mulheres. 

Abramo e Todaro (2002, p. 44) avaliaram a desigualdade de rendimentos entre homens 

e mulheres, e constataram que esta continua a ser uma das formas mais persistentes de 

desigualdade entre os sexos no país: “as mulheres trabalhadoras no Brasil possuem, em média, 

mais escolaridade do que os homens, mas continuam sendo pior remuneradas, concentradas em 

um pequeno número de ocupações feminizadas, são mais numerosas entre as desempregadas e 

nas ocupações muito precárias”.  

Dessa forma, evidencia-se a importância da abordagem da gestão da diversidade nas 

organizações, como forma não só de fortalecer o estabelecimento de ambientes de trabalho 

diversos e igualitários, mas, também, de eliminar entraves que prejudicam as próprias 

atividades das organizações. Nesta linha de raciocínio, Thomas (1991) defende que a 

diversidade nas organizações não pode ser vista como um problema a ser resolvido, mas sim 

como um recurso a ser gerenciado.  

Carnevale e Stone (1994) enfatizaram que a valorização da diversidade envolve o 

reconhecimento de que os valores das outras pessoas são tão válidos quanto os nossos, mas que 

na maior parte das organizações a valorização da diversidade requer uma transformação 

cultural. O que, segundo EDWOR et al. (2007), constitui uma tarefa considerável, uma vez que 

exige das pessoas, especialmente aquelas pertencentes à cultura dominante, alterar suas 

suposições sobre o que é certo em seus próprios valores e costumes, a ponto de se tornarem 

receptivas ao que é certo para outras culturas.  

Nesse sentido, ainda que não seja o objetivo deste trabalho explorar o campo dos 

valores, faz-se necessário abordar, mesmo que de maneira breve, o conceito de valor e seu papel 

como agente que antecede e influencia diretamente as atitudes dos indivíduos.  
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2.2. ATITUDES 

 

2.2.1. Os valores em relação às atitudes 

 

As atitudes são o resultado de uma organização relativamente duradoura da inter-relação 

das crenças dos indivíduos, ou seja, dos valores que descrevem sua ação frente a situações ou 

objetos (ROKEACH, 1973). Para o autor, os valores possuem componentes cognitivos, que 

correspondem a conhecer o modo certo de se comportar, componentes afetivos, relacionados a 

se posicionar de forma favorável ou contra alguma coisa e, por último, componentes 

comportamentais, que repercutem na forma de conduzir uma ação.  

Para Schwartz e Bilsky (1987, p. 551) os valores são fundamentais, independem de 

situações específicas, estão por trás das atitudes, e, em consequência, também dos 

comportamentos das pessoas. Os valores seriam “conceitos ou crenças, sobre objetivos ou 

comportamentos desejáveis, que transcendem a situações específicas, guiam a seleção de 

comportamentos ou eventos e são ordenados por sua relativa importância”.   

Ou seja, os valores seriam crenças resultantes tanto da cultura compartilhada em 

sociedade quanto das experiências pessoais dos indivíduos, definindo a melhor forma de se 

ajustar às contingências da atividade humana e de se posicionar frente àquilo que é bom ou 

ruim (SCHWARTZ; BILSKY, 1987).  

Segundo Simon e Werner (1996), os valores podem ser definidos como "princípios ou 

padrões que adotamos como orientações comportamentais para todas as situações". Dessa 

forma, as atitudes podem ser estáveis ou instáveis; são estáveis as atitudes que estiverem 

fortemente ligadas aos valores, e instáveis, ou mais facilmente alteráveis, aquelas que estiverem 

relacionadas mais diretamente com as experiências do indivíduo do que com valores.  

Assim, as atitudes são menos globais e evoluem a partir dos sistemas de valores, e se 

relacionam com situações específicas, predispondo um indivíduoa responder de uma maneira 

preferencial a um objeto ou a uma situação (SAWYERR et al., 2005). 

 

2.2.2. Conceitos de atitudes 

 

Os conceitos de atitudes que constam da literatura têm como finalidade a compreensão 

dos comportamentos dos indivíduos, seja nas suas atividades cotidianas, seja no ambiente de 

trabalho. Existem modelos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais sobre a 

composição das atitudes. 
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No início do século XX, as atitudes eram definidas como a “consciência individual que 

determina as atividades reais ou possíveis do indivíduo no mundo social” (THOMAS; 

ZNANIECKI, 1915, p. 22 apud VALA; MONTEIRO, 2004). 

Posteriormente, Allport (1935) definiu atitude como sendo um estado de preparação 

mental, que é organizado por meio da experiência das pessoas, exercendo uma ação dinâmica 

sobre as respostas dos indivíduos aos objetos ou situações com que se relacionam.   

Por sua vez, Rokeach (1968) sugeriu que as atitudes vêm a ser a organização 

relativamente duradoura de crenças sobre um objeto ou uma situção, que levam um indivíduo 

a se posicionar ou agir de determinada maneira preferencial. 

Triandis (1971) defendeu que as atitudes remetiam a um "pensar", "sentir" e "agir" do 

sujeito em relação a uma realidade social, como um julgamento em relação ao objeto da atitude. 

As atitudes seriam formadas por três componentes distintos: o cognitivo, o afetivo e o 

comportamental, atuando simultaneamente, e sem os quais seria impossível qualquer atitude 

em relação a um objeto. 

Para Schwartz (1999), as atitudes estariam ligadas a valores pessoais, de tal modo que, 

tentar mudar as atitudes, que decorrem de um componente afetivo, constituiria um desafio aos 

próprios valores pessoais do indivíduo.  

Segundo Fishbein e Ajzen (1975), que defendem o modelo bi-dimensional, a atitude 

pode ser definida como um “sentimento positivo ou negativo de um indivíduo com relação a 

um determinado comportamento” ou “uma predisposição para responder de forma favorável ou 

desfavorável a um objeto, pessoa, instituição ou acontecimento”.  

Estes autores desenvolveram um modelo teórico para explicar os comportamentos dos 

indivíduos, designado como a Teoria da Ação Racional. Esta teoria afirmava que a causa 

principal do comportamento seria a intenção do indivíduo em realizá-lo, ou seja, ela introduziu 

um elemento a mais de mediação entre as crenças e as atitudes, que seria a intenção 

comportamental. Esta viria a ser a combinação entre a atitude em relação à realização do 

comportamento e as normas subjetivas. Com isso, as atitudes influenciariam o comportamento 

por meio de sua influência sobre as intenções.  

Assim, de acordo com Fishbein e Ajzen (1975), o comportamento de uma pessoa seria 

conseqüência de suas intenções, e os indivíduos fariam uso racional da informação disponível 

para decidirem por comportamentos. Esta dinâmica iniciaria com os indivíduos formando suas 

intenções, com base em suas próprias atitudes e normas subjetivas.  

As normas subjetivas representariam as crenças que o indivíduo tinha sobre o que as 

pessoas esperavam dele, juntamente com as suas motivações para se comportar de acordo com 
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aquelas expectativas; ou seja, os indivíduos definiriam suas atitudes ponderando as 

consequências do seu comportamento e, por fim, formariam novas normas subjetivas pesando 

a aprovação ou desaprovação dos demais quanto a seu comportamento. Dessa forma, as atitudes 

seriam influenciadas por estas normas subjetivas, considerando as consequências de realizar 

um determinado comportamento e avaliando as consequências esperadas desse comportamento 

(FISHBEIN; AJZEN, 1975).  

Assim, um indivíduo teria um determinado comportamento por acreditar (crenças 

comportamentais) que haveria consequências mais positivas do que negativas (avaliação das 

consequências), além de achar que pessoas importantes para ele pensariam que ele deveria se 

comportar dessa determinada maneira (crenças normativas). 

Em seguida, Ajzen (1985) avançou no esforço de explicar os comportamentos dos 

indivíduos, ao propor a Teoria do Comportamento Planejado, que veio a ser uma evolução da 

Teoria da Ação Racional (FISHBEIN; AJZEN, 1975), uma vez que esta apresentava uma 

limitação na forma de analisar os comportamentos sobre os quais os indivíduos exerciam 

controle incompleto da vontade (AJZEN, 1985). 

A Teoria do Comportamento Planejado, por sua vez, baseia-se no pressuposto de que 

os indivíduos tomam decisões de forma racional antes de agir. Para isso, utilizam as 

informações que têm disponíveis e consideram as implicações de suas ações antes de decidir 

como devem se comportar. Esta teoria foi elaborada para antever e compreender o 

comportamento em determinados contextos. Para tanto, foi introduzido um novo elemento de 

previsão, a percepção de controle sobre o comportamento, que se refere às crenças da pessoa 

sobre o grau de facilidade ou dificuldade em realizar determinada ação. Dessa forma, sempre 

que se pretende antecipar a intenção de uma pessoa quanto a um determinado comportamento, 

deve-se levar em consideração, além das normas subjetivas, mencionadas acima, também as 

crenças de controle, as quais conduzem à formação de uma intenção voltada a um 

comportamento (AJZEN, 1985).  

As crenças comportamentais resultam em uma atitude favorável ou desfavorável em 

relação ao comportamento. As crenças normativas resultam de uma pressão social, e as de 

controle facilitam ou impedem a realização de um comportamento (AJZEN, 1985).   

Segundo Eagly e Chaiken (1993), a atitude se refere a um construto hipotético 

relacionado à tendência psicológica expressa pela avaliação favorável ou desfavorável em 

relação a uma entidade específica. A tendência psicológica seria um estado interior 

relativamente estável ao longo do tempo. A avaliação favorável ou desfavorável refere-se ao 

fato de que as atitudes são expressas por julgamentos avaliativos e alteráveis de acordo com as 
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circunstâncias, e são reveladas por meio das dimensões cognitivas, afetivas e comportamentais 

(VALA; MONTEIRO, 2004, p. 189). 

Aronson (2002) também defendeu que as atitudes dos indivíduos seriam manifestadas 

por meio de respostas psicológicas cognitivas, afetivas e comportamentais. O componente 

cognitivo está relacionado à apreciação que o indivíduo faz do objeto da atitude, e  se justifica 

com base em pensamentos, ideias e opiniões sobre o mesmo. Isso significa que o indivíduo o 

classifica conforme as vantagens e desvantagens que pode lhe trazer, demonstrando um caráter 

avaliativo. Já o componente afetivo das atitudes resulta das emoções e dos sentimentos 

positivos ou negativos experimentados pelo sujeito em face do objeto. Ele não decorre de um 

exame racional das questões, pois não se norteia pela lógica, mas sim pelos sentimentos, 

envolvendo a emoção, que pode ser mais ou menos intensa (ARONSON, 2002).  

Assim, as respostas cognitivas são aquelas em que o indivíduo se manifesta por meio 

de uma apreciação mais ou menos favorável do objeto da atitude, baseado em pensamentos, 

ideias, opiniões e crenças que ligam o objeto a suas consequências. O indivíduo irá classificar 

o objeto de acordo com as vantagens e as desvantagens que este possa lhe trazer, se alguma 

coisa vale a pena ou não (ARONSON et al., 2002). Por exemplo, sobre a realização de pesquisas 

com células-tronco embrionárias, mesmo podendo curar uma série de doenças graves, o 

indivíduo irá avaliar e se posicionar de acordo com estas vantagens e desvantagens (VALA; 

MONTEIRO, 2004).  

A resposta afetiva provocaria emoções e sentimentos relacionados ao objeto da atitude 

(pensar em pesquisas com embriões me assusta). Por fim, a resposta comportamental estaria 

ligada às intenções de comportamentos em que a atitude poderia se manifestar. Por exemplo, 

se fosse feito um abaixo-assinado para pesquisas com embriões, o indivíduo poderia optar por 

não assinar (VALA; MONTEIRO, 2004).  

Assim, ao dizer que uma pessoa tomou uma determinada atitude, supõe-se que ela 

assumiu uma determinada posição, que não está neutra em relação a uma situação ou objeto, 

que a pessoa exerceu um julgamento de valor sobre alguma coisa ou alguém (VALA; 

MONTEIRO, 2004). E valores, segundo Schwartz (1999), são crenças pertencentes a modos 

de conduta desejáveis que orientam os indivíduos na escolha de comportamentos, pessoas e 

eventos, ordenados pela importância em relação a outros valores. Com isso, se estabelece um 

sistema de prioridades de valores, que funciona como um padrão de julgamento.   

De acordo com Oliveira (2007, p. 48), apesar das diferenças existentes nas posições dos 

autores sobre o conceito de atitude, nota-se que, de um modo geral, eles apresentam alguns 

pontos em comum, que são: “as atitudes referem-se a experiências subjetivas; as atitudes 
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expressam o posicionamento de um indivíduo, ou de um grupo, construído a partir das suas 

aprendizagens sociais; as atitudes são sempre referentes a um objeto; e quando se fala da atitude 

de um indivíduo, ou de um grupo social, é sempre referente a um determinado fato ou 

acontecimento” (OLIVEIRA, 2007, p. 48).  

Segundo Fishbein e Ajzen (1975), seria possível conhecer o posicionamento dos 

indivíduos em relação ao diverso a partir do estudo de suas atitudes, uma vez que estas 

permitiriam inferir sobre sua intenção de comportamento. Ou seja, a causa de um 

comportamento seria a intenção da pessoa em praticá-lo, sendo que as atitudes influenciam as 

intenções de comportamento. 

Contudo, é importante ter em mente que, assim como existem as atitudes explícitas, 

existem também as implícitas. As atitudes explícitas são decorrentes de um processo de 

avaliação introspectiva, que gera respostas controladas, pretendidas, feitas conscientemente. Já 

as atitudes implícitas acontecem e geram respostas automáticas, podendo ocorrer fora da 

condição de consciência atenta, distinguindo-se das medidas de cognição explícita (NOSEK; 

SMITH, 2007).  

Estudos anteriores sobre questões raciais, políticas ou físicas mostraram que nem 

sempre as pessoas manifestam em suas atitudes aquilo que pensam sobre as circunstâncias, 

visto que o fator emocional presente nas relações interpessoais, por vezes, se sobrepõe à razão 

(NOSEK; SMITH, 2007). 

 

2.2.3. Atitudes com relação à diversidade no ambiente de trabalho 

 

A atitude em relação à diversidade no trabalho está ligada ao grau com que uma pessoa 

a aceita, ou a quanto os indivíduos gostam de interagir com pessoas de diferentes origens, em 

situações de trabalho (MONTEI, 1996). 

De acordo com este autor, espera-se que os indivíduos com atitudes mais positivas em 

relação à diversidade se sintam mais confortáveis em interagir e produzir de forma eficaz com 

grupos diversos. Contudo, existem tanto posturas favoráveis quanto desfavoráveis em relação 

às ações em prol da diversidade no trabalho,  inclusive entre aqueles indivíduos que poderiam 

ser beneficiados por essas ações (PEREIRA, 2008).   

Pereira e Hanashiro (2011) realizaram extenso estudo sobre as atitudes em relação às 

ações organizacionais em prol da diversidade, e categorizaram duas tendências de atitudes,  uma 

favorável e outra desfavorável. A tendência favorável apresenta duas atitudes dos indivíduos, 

baseadas na justiça social e na obtenção de ganhos, e a tendência desfavorável apresenta duas 
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atitudes de sentido oposto, baseadas na discriminação reversa e no receio ao estigma, conforme 

Quadro 1. 

Segundo os autores, as atitudes dos indivíduos em prol de ações de diversidade são 

representadas pelos quadrantes I e II do Quadro 1. O quadrante I se refere aos indivíduos com 

atitudes favoráveis às ações de diversidade, com base na crença da justiça social, de que certos 

grupos sociais devem ser privilegiados ou favorecidos por estar em condição de desvantagem 

em relação a outros e  portanto, serem mais vulneráveis à exclusão. 

 

  Quadro 1 - Atitudes diante de ações em prol da diversidade 

 Sujeito das atitudes 

    Atitudes de aceitação 

Quadrante I 

 

Aceitação com base na  

crença da justiça social 

Quadrante II 

 

Aceitação com base no interesse 

pela obtenção de ganhos 

Atitudes de rejeição 

Quadrante III 

 

Rejeição com base na 

discriminação reversa 

Quadrante IV 

 

Rejeição pelo receio 

do estigma 

  Fonte: Pereira e Hanashiro (2011). 

 

Uma segunda atitude em prol de ações à diversidade está relacionada a indivíduos que 

serão favoráveis com base na possibilidade de obtenção de ganhos para os grupos sociais a que 

pertencem, e que permitam minimizar desvantagens em relação a outros grupos (Quadrante II). 

O Quadrante III mostra  a rejeição à diversidade por parte de indivíduos que enxergam as 

práticas em prol da diversidade como ameaça, ou discriminação reversa. Essas atitudes são de 

forte resistência por parte de grupos de indivíduos, normalmente homens brancos, por se 

sentirem discriminados em favor de minorias. O último quadrante se refere às atitudes 

sustentadas na crença de que os indivíduos contratados com base em mandamentos legais de 

diversidade são menos qualificados ou incompetentes, uma vez que estes programas não 

utilizam a qualificação como critério de contratação. Mesmo que indivíduos de minorias 

tenham competência, eles não serão vistos dessa forma pelos outros, e sofrerão atitudes de 

rejeição (PEREIRA; HANASHIRO, 2011).  
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2.2.4. Influência das chefias quanto à diversidade 

 

Conforme já exposto no item 2.1.3, a diversidade é um fato cada vez mais presente nas 

organizações modernas, onde equipes de trabalho diversas irão progressivamente compartilhar 

os mesmos ambientes de trabalho. Por esta razão, as questões relacionadas à gestão da 

diversidade crescem em importância para as empresas.  

Nesse sentido, ter uma força de trabalho formada por pessoas abertas a aceitar grupos 

diversos é muito importante para o sucesso das ações de gestão da diversidade nas organizações 

(STRAUSS; SAWYERR; OKE, 2008), e torna-se essencial compreender as influências das 

atitudes dos gestores quanto à diversidade nos ambientes de trabalho.  

A esse respeito, Di Tomaso et al. (1998) realizaram estudos em uma escola de 

Administração americana sobre a atitude dos chefes, enquanto lideranças formais, em relação 

à diversidade, e identificaram quatro variáveis relacionadas a aspectos de influência das 

posições de chefia, que afetam as atividades em prol da diversidade em uma organização: (1) 

prioridade estratégica da diversidade: se a diversidade é considerada uma prioridade estratégica 

pelo chefe; (2) papel dos chefes: se a chefia tem autoridade para implementar iniciativas de 

diversidade; (3) avaliação de desempenho: em que medida a gestão da diversidade é um critério 

para a avaliação de desempenho dos chefes por seus superiores e (4) pressão constituinte: 

quando os chefes sofrem pressão para aumentar a diversidade, eles tendem a desenvolver mais 

atividades de diversidade. Os autores concluíram que graduandos e graduados podem ser 

influenciados pelas atitudes de gestores escolares quanto a atitudes em prol da diversidade.  

Da mesma forma, posteriormente, nas organizações, os comportamentos e as 

declarações explícitas dos chefes, enquanto lideranças formais, irão afetar os comportamentos 

e atitudes dos empregados, uma vez que os chefes agem como modelos e têm o papel de 

influenciar os liderados (SIMON; WERNER, 1996).  

Em outra pesquisa, Hopkins, Hopkins e Mallette (2001) analisaram a relação entre o 

comprometimento da organização e o comprometimento dos gestores quantoà diversidade, e 

constataram que esta relação era positiva para gerentes de ambos os sexos.  

Em função da importância que assume o papel de influenciador dos chefes nas 

organizações, quanto às questões ligadas à diversidade no ambiente de trabalho, este estudo se 

dispôs a explorar a Orientação Universal ao Diverso dos gestores, em relação à diversidade no 

trabalho.   
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2.2.5. Orientação Universal ao Diverso (UDO)  

 

Pode-se inferir que um indivíduo que tenha uma atitude positiva ou favorável à 

diversidade seja mais inclinado a aceitar aqueles que são diferentes dele, ao passo que 

indivíduos com uma atitude negativa ou desfavorável à diversidade seriam menos propensos a 

aceitar aqueles que são diferentes (HOMAN et al., 2007). 

Para identificar as condições envolvidas e analisar a aceitação do diverso, Miville et al. 

(1999) desenvolveram um construto denominado Orientação Universal ao Diverso (UDO), que 

se refere a uma consciência e aceitação potencial das semelhanças e diferenças entre as pessoas.  

O construto UDO é oriundo do campo do aconselhamento psicológico, e trabalha com 

as atitudes em relação a uma variedade de diferenças socioculturais. Miville et al. (1999) 

iniciaram sua análise a partir dos estudos da personalidade feitos por Jung (2000), quanto aos 

arquétipos universais que os indivíduos herdam e que os conectam entre si. Prosseguiram com 

os processos de Yalom (1985), pelos quais membros de grupos reconhecem qualidades 

universais que permitem compartilhar experiências entre si. E, por fim, utilizaram os estudos 

de Vontress (1996), sobre a importância da aceitação das semelhanças e diferenças entre as 

pessoas, para as interações sociais no campo do aconselhamento psicológico multicultural. 

De acordo com Vontress (1996), um aconselhamento psicológico eficaz requer o 

reconhecimento simultâneo de que as pessoas são semelhantes e diferentes umas das outras. 

Assim, para trabalhar com aconselhamento de clientes de diferentes culturas, é importante que 

o conselheiro tenha consciência das semelhanças e diferenças entre as pessoas. 

Para este autor, as pessoas são o produto de várias culturas - universal, ecológica, 

nacional, regional e racioétnica, que interagem entre si e tornam as pessoas, simultaneamente, 

iguais e diferentes em muitos aspectos.  

A igualdade decorreria da cultura universal, relacionada à aceitação da condição 

biológica comum a todos os seres humanos, ou seja, de "tudo que engloba a humanidade em 

cada um de nós, e que permeia todas as culturas. Não importando sob quais condições as 

pessoas vivem, elas têm que se ajustar ao fato de que são seres humanos" (VONTRESS, 1996, 

p. 164). A aceitação dessa cultura universal, definida por processos biológicos da vida, conecta 

as pessoas, permitindo a construção de alianças baseadas nas semelhanças entre elas 

(VONTRESS, 1996).  

As diferenças, por sua vez, decorreriam das outras categorias de culturas: nacional, 

regional, ecológica, religiosa e racioetnica, que se referiam às experiências vivenciadas por 
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grupos diversos, que também influenciariam sua composição psicológica e sua capacidade de 

interação com os outros (VONTRESS, 1996).  

O impacto destas culturas varia entre os indivíduos, de modo que algumas pessoas 

constroem alianças com base nas semelhanças com as demais (comunidade de seres humanos) 

e, ao mesmo tempo, constroem relações com outras, com base nas diferenças para as demais 

(raça, sexo ou orientação sexual) (VONTRESS, 1979, 1996). 

Com base nos conceitos de Vontress (1996), Miville et al. (1999) propuseram então o 

construto UDO, que consiste em uma atitude social positiva em relação às outras pessoas, 

fundamentada em aspectos universais comuns que os conectam a todos os seres humanos, com 

base no fato de que todos os seres humanos compartilham pontos em comum (cultura universal) 

e que, ao mesmo tempo, todos os seres humanos têm diferenças importantes, fundamentadas 

em fatores de associação, como raça ou religião (cultura diversificada) (MIVILLE et al., 2004). 

Neste contexto, a UDO se refere a uma atitude social positiva em relação às outras 

pessoas (MIVILLE et al., 1999), e o termo “universal” vem do reconhecimento das 

semelhanças que conectam as pessoas, os aspectos comuns a todo ser humano. Por sua vez, o 

termo “diverso”, trata dos aspectos exclusivos das pessoas, ou fatores individuais que impactam 

a capacidade dos indivíduos de interagir eficazmente (MIVILLE et al., 1999).  

Segundo Miville et al. (1999), o construto UDO é caracterizado pela inter-relação dos 

três componentes das atitudes: cognitivo, comportamental e afetivo. O componente 

comportamental está associado à busca de uma pluralidade ou diversidade de interações com 

os outros. Ou seja, uma pessoa com atitudes favoráveis à aceitação da diversidade universal 

que une os seres humanos (semelhanças e diferenças) tende a buscar uma diversidade de 

experiências com os outros (componente comportamental), porque valoriza tanto as 

semelhanças quanto as diferenças entre ela e os outros (componente cognitivo), em um contexto 

em que as experiências compartilhadas levam a um senso de conexão com os outros 

(componente afetivo ou emocional) (MIVILLE et al., 1999). 

A UDO é definida, então, como uma atitude de consciência e aceitação das semelhanças 

e diferenças de todas as outras pessoas, em que a experiência compartilhada do ser humano 

resulta em um senso de conexão com as pessoas e está associada a uma diversidade de 

interações com os outros (MIVILLE, 1999). 
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2.2.6. Escalas para mensurar atitudes em relação à diversidade 

 

Nesta seção são apresentadas algumas pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos 

sobre atitudes em relação à diversidade, e as escalas para sua mensuração. O objetivo destes 

estudos é fornecer instrumentos que permitam entender melhor como os esforços para a 

valorização da diversidade nos ambientes de trabalho têm se desenvolvido ao longo do tempo 

(BURKARD et al., 2002). 

De acordo com estes autores, dois motivos principais justificam esses estudos: o 

primeiro é o fato de as organizações reconhecerem, cada vez mais, a necessidade de entender a 

diversidade no trabalho, devido a seus impactos para os negócios; e o segundo refere-se à 

constatação de que a discriminação ainda tem afetado o desenvolvimento de carreiras, por 

questões de sexo e raça. Por isso, essas circunstâncias precisam ser mensuradas para a 

compreensão de suas causas.  

Assim, as organizações têm buscado conhecer a heterogeneidade de sua força de 

trabalho, para identificar e entender seus efeitos (HARRISON; KLEIN, 2007), de modo a poder 

administrar a diversidade e adicionar valor à organização (FLEURY, 2000), visto que, ao 

conhecer o contexto da diversidade, as empresas podem desenvolver políticas para sua gestão 

(MYERS, 2003) e habilitar seus gestores para compreender e lidar com a sua dinâmica (MOR-

BARAK, 2005), e administrá-la no sentido de mitigar resultados negativos no ambiente de 

trabalho.  

Para este estudo foram comparadas quatro escalas, entre elas escalas de mensuração de 

atitudes em relação à diversidade, à discriminação e ao preconceito. A escolha foi feita por se 

tratar de instrumentos mais aptos à avaliação da diversidade no ambiente de trabalho. São elas:  

• Escala de Atitudes em Relação à Diversidade - ATDS17 (MONTEI, 1996);  

• Inventário de Diversidade Organizacional - ODI18 (HEGARTY; DALTON, 1995); 

• Escala de Universalidade-Diversidade de Miville-Guzman - M-GUDS19 (MIVILLE 

et al., 1999); 

• Escala Universalidade-Diversidade Miville-Guzman Sintética - M-GUDS S 

(FUERTES et al., 2000). 

 

 

                                                 
17 Mantida a abreviação ATDS referente às iniciais de Attitudes Toward Diversity Scale 
18 Mantida a abreviação ODI referente às iniciais de Organizational Diversity Inventory 
19 Mantida a abreviação M-GUDS referente às iniciais de Miville-Guzman Universality- Diversity Scale  



36 

2.2.6.1. Escala de Atitudes em Relação à Diversidade (ATDS)  

 

Montei (1996) desenvolveu esta escala para medir as atitudes em relação à diversidade 

no ambiente de trabalho, considerados como diversos os representantes de grupos minoritários, 

ou não dominantes. A escala tem três dimensões: atitudes em relação à diversidade entre 

colegas de trabalho, entre supervisores, e quanto à contratação ou promoção de indivíduos 

diversos.  

A ATDS busca avaliar como trabalhadores de uma organização se sentem em relação 

às minorias existentes entre os colegas de trabalho e entre os supervisores, no contexto das 

relações humanas na organização (MONTEI, 1996). Ou seja, o grau em que as pessoas tendem 

a aceitar indivíduos pertencentes a grupos minoritários no ambiente de trabalho, quer sejam 

eles colegas de trabalho, supervisores ou novos contratados/promovidos. 

Cada uma das três dimensões é medida por meio de 10 itens, em que a resposta para 

cada item é feita em uma escala do tipo Likert de cinco pontos, variando desde “concordo 

totalmente” até “discordo totalmente”. A escala também inclui itens “reversos” para evitar viés 

de ordem na resposta.  

 

2.2.6.1.1. Confiabilidade da escala ATDS 

 

As propriedades psicométricas de uma escala se referem aos procedimentos que visam 

garantir a qualidade dos instrumentos de coleta de dados pelos pesquisadores. A preocupação 

dos pesquisadores deve estar relacionada com a qualidade das mensurações obtidas, de modo 

que um estudo científico apresente condições de “confiabilidade” e “validade” (HAIR et al., 

2005). 

A propriedade psicométrica de “confiabilidade”, ou consistência interna, está ligada à 

ideia de coerência das respostas da pesquisa, ou seja, do quanto sua aplicação repetida permite 

obter, como resultado, escores coerentes (HAIR et al., 2005).  

No tocante à “confiabilidade”, Montei (1996) utilizou o Alfa de Cronbach e avaliou a 

escala ASTD em dois estudos iniciais. No Estudo 1, com  67 respondentes, o coeficiente Alpha 

de Cronbach foi 0,91 para a escala completa, 0,78 para a subescala Colega de Trabalho, 0,83 

para a subescala Contratações/Promoções e 0,71 para a subescala Supervisor.  

No Estudo 2, com 349 respondentes, o Alfa de Cronbach foi  0,90 para a escala completa 

e os coeficientes alfas para as três subescalas foram:  0,79 para a subescala Colega de Trabalho, 

0,76 para a subescala Contratações/Promoções, e 0,81 para a subescala Supervisor. Portanto, 
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apresentou resultado satisfatório, uma vez que resultados de confiabilidade insatisfatória 

geralmente são indicados por valores iguais ou inferiores a 0,6 (MALHOTRA, 2012, p. 265). 

 

2.2.6.1.2. Validade da escala ATDS 

 

A “validade” de uma escala, por sua vez, permite verificar até que ponto um 

instrumento mede aquilo que ele propõe medir (HAIR et al., 2005). Existem três tipos de 

“validade”: a validade de conteúdo, a validade de critério e a validade de construto. 

A validade de conteúdo normalmente se obtém com o parecer de juízes ou especialistas, 

que atestam a adequação do instrumento utilizado (CHAMPAGNE et al., 1997). Já a validade 

de critério avalia se uma escala mede as variáveis de interesse em relação a um critério 

significativo. Uma maneira de medi-la é comparar medições observadas com uma medição 

conhecida (HAIR et al., 2005). 

Por último, na validade de construto se observa o que a escala está realmente medindo, 

ou seja, a relação entre o conceito teórico utilizado e sua operacionalização. Para isso, devem 

ser verificadas a validade convergente e a discriminante.  

Quanto ao aspecto de “validade” de conteúdo da escala ATDS, Montei (1996) realizou 

a avaliação em dois estudos. No primeiro, inicialmente foram avaliados 225 itens por três juízes 

para adequação de domínio com base nas seguintes categorias: (a) colega de trabalho, (b) 

supervisor, (c) contratação/promoção, e (d) outros. Os itens somente seriam mantidos se todos 

os três juízes concordassem com a atribuição de domínio do item, resultando em um 

instrumento experimental com 102 itens.  

Em sequência, o ATDS foi aplicado a 67 voluntários que trabalhavam como 

empregados em tempo integral em diversas funções. Itens com altas correlações em relação ao 

total, grandes desvios-padrão, e baixa assimetria/curtose foram mantidos na escala final, 

resultando na retenção de 30 itens ao todo, sendo 10 para cada subescala. 

No segundo estudo, a “validade” de construto da ATDS foi testada por meio de uma 

Análise Fatorial Confirmatória - CFA20 em uma amostra de 349 voluntários, todos empregados 

em tempo integral. Os índices de ajuste da CFA foram: índice de ajuste normal = 0,94, índice 

de ajuste não normal = 0,95, e índice de ajuste comparativo = 0,96. Quanto ao modelo de três 

fatores, os resultados da análise de qui-quadrado sugerem que é o modelo que melhor se ajusta 

aos dados obtido com o ATDS (MONTEI, 1996).  

                                                 
20 Mantida a abreviação CFA referente às iniciais de Confirmatory Factor Analysis 
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Foram identificadas evidências de validade discriminante entre a análise da correlação 

entre a ATDS e a Escala Marlowe-Crowne de Desejabilidade Social (CROWNE; MARLOWE, 

1960). Esta correlação entre as duas escalas foi baixa (r = -0,09), sugerindo que os resultados 

da ATDS não estão relacionados com as respostas da escala de desejabilidade social 

considerada (BURKARD et al., 2002). 

Assim, as propriedades psicométricas da ATDS foram favoráveis. A escala demonstrou 

consistência interna satisfatória. Também  a CFA realizada evidenciou a validade do construto 

e sugeriu que a estrutura de três subescalas é replicável (MONTEI, 1996). 

 

2.2.6.2. Inventário de Diversidade Organizacional (ODI) 

 

Hegarty e Dalton (1995) desenvolveram uma escala denominada Inventário de 

Diversidade Organizacional – ODI, para medir discriminação e diversidade no trabalho. Os 

itens da ODI foram estabelecidos a partir de entrevistas com indivíduos pertencentes a minorias 

raciais e suas percepções sobre diversidade dentro de sua empresa, bem como de suas 

observações pessoais quanto à diversidade dos gestores da organização.  

A ODI é composta por cinco subescalas: Existência de Discriminação (6 itens), 

Discriminação contra Grupos Específicos (5 itens), Gestão da Diversidade (3 itens), Ações em 

Relação às minorias (3 itens) e Atitudes em Relação à Religião (3 itens). Estas subescalas são 

medidas por meio de 20 itens em uma escala do tipo Likert de 5 pontos, variando desde 

“concordo fortemente” até “discordo fortemente”, na qual os respondentes indicam suas 

crenças sobre aspectos relevantes da diversidade na organização, como raça, sexo e orientação 

sexual (HEGARTY; DALTON, 1995). 

 

2.2.6.2.1. Confiabilidade da escala ODI 

 

As propriedades psicométricas da escala ODI foram verificadas por meio da análise da 

consistência interna das subescalas e fatores. 

Quanto à “confiabilidade” da ODI, os coeficientes Alpha de Cronbach identificados 

por Hegarty e Dalton (1995) foram: 0,75 para a subescala Existência de Discriminação; 0,80 

para a subescala Discriminação Contra Grupos Específicos; 0,65 para Gestão da Diversidade; 

0,64 para a subescala Ações em Relação a Minorias; e 0,65 para a subescala Atitudes em 

Relação à Religião. 
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Dessa forma, adotando o conceito de Malhotra (2012), os índices de confiabilidade 

podem ser considerados como satisfatórios, uma vez que são superiores a 0,6. 

 

2.2.6.2.2. Validade da escala ODI 

 

Quanto à “validade”, Hegarty e Dalton (1995) desenvolveram a ODI em duas etapas, 

sendo que a amostra inicial de 450 empregados de nível gerencial foi dividida em dois grupos.  

O primeiro grupo foi utilizado para examinar a estrutura fatorial da escala, mediante a 

análise fatorial de seus componentes principais. Ao final, os autores utilizaram, como critério 

de corte, o coeficiente estrutural de 0,50, em função do qual mantiveram 20 dos 35 itens da 

escala inicial, acima desse índice de validade. 

Para o segundo grupo foi utilizado o procedimento de CFA para validação cruzada da 

estrutura de cinco fatores identificados por meio da análise fatorial. Foi identificada a 

necessidade de ajustar a estrutura de cinco fatores, sendo o índice de 0,94 ajustado para 0,90, 

além de ajustes de índices comparativos e incrementais em 0,92. Estas constatações sugerem 

que a estrutura de cinco fatores foi validada através de comparação com a segunda metade da 

amostra. 

As evidências de validade de construto foram obtidas com o uso de CFA, que resultou 

na validação cruzada da estrutura de cinco fatores do ODI, exceto para as características 

raciais/étnicas, que não foram relatadas por Hegarty e Dalton (1995), não permitindo definir 

em pesquisas futuras se o modelo de cinco fatores é generalizável para amostras relacionadas 

à etnia/raça (BURKARD et al., 2002). 

 

2.2.6.3. Escala de Universal-Diversidade de Miville-Guzman (M-GUDS) 

 

Ao realizar pesquisas sobre aconselhamento psicológico, Miville et al. (1999) 

constataram que as escalas existentes para medição de atitudes em relação à diversidade eram 

baseadas, principalmente, na medição de atitudes negativas como, por exemplo, discriminação 

e preconceito, e que eram poucas as construções apoiadas na medição de atitudes sociais 

positivas em face da diversidade, como a abertura ao diverso e a aceitação dos outros, razão 

pela qual estes tipos de atitudes (positivas) não vinham sendo tão bem examinadas pela 

literatura quanto as atitudes sociais negativas.  

Assim, ao pesquisar sobre atitudes sociais e bem-estar, Miville et al. (1999) 

desenvolveram a Escala de Universalidade-Diversidade de Miville-Guzman (M-GUDS). Esta 
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escala permite avaliar o construto UDO (MIVILLE et al., 1999), que, conforme mencionado 

anteriormente, refere-se a uma atitude social positiva em relação às demais pessoas, 

fundamentando-se em aspectos universais comuns a todos os seres humanos e que, portanto, os 

conectam.  

A M-GUDS é composta por um questionário de 45 itens, cujas respostas são obtidas 

por meio de uma escala do tipo Likert de 6 pontos, que vão de "discordo totalmente" a 

"concordo totalmente". As respostas da escala M-GUDS produzem uma pontuação global de 

atitudes em relação à diversidade total e pontuações separadas em três subescalas diferentes, 

cada uma delas com 15 itens, que avaliam os componentes cognitivo, comportamental e afetivo 

da UDO, que correspondem respectivamente às subescalas Apreciação Relativista, Diversidade 

de Contato e Senso de Conexão.  

A Apreciação Relativista refere-se à compreensão das pessoas de outras origens étnicas 

e raciais (FUERTES et al., 2000), a busca de diversidade de contato com as outras pessoas e do 

senso de conexão com a sociedade ou com a humanidade como um todo (MIVILLE et al., 

1999). Ela valoriza tanto as semelhanças quanto as diferenças entre uma pessoa e os outros. 

A Diversidade de Contato reflete o interesse em participar de diferentes atividades 

sociais e culturais em que haja um senso de interação com diferentes pessoas e práticas. Uma 

pessoa com UDO pode procurar uma diversidade de experiências com os outros, avaliando 

ambos os comportamentos anteriores considerados relevantes para contato interpessoal com 

pessoas de origens demográficas diferentes (por exemplo, raça, sexo, e religião) 

O Senso de Conexão: reflete o grau de conforto com diferenças individuais. Este fator 

enfatiza o componente afetivo do UDO, o vínculo emocional que os indivíduos sentem em 

relação aos outros e que expressam por meio de um senso de conexão com os semelhantes e 

diferentes, refletido na frase "estamos todos no mesmo barco" (YALOM, 1985). 

Como, originalmente, o estudo de Miville et al. (1999) foi realizado para explorar o 

campo do aconselhamento psicológico, a escala tem sido utilizada em vários trabalhos sobre 

diversidade no campo da Psicologia. A pesquisa com a UDO em terapias psicológicas, com a 

medição de pontuações pelo M-GUDS, permitiu explicar as condições de abertura e de conforto 

dos participantes em tratamentos (STRAUSS; CONNERLY, 2003). As pontuações no M-

GUDS foram usadas ainda para medir a UDO de estudantes universitários em busca de 

programas de aconselhamento na universidade, bem como para avaliar suas atitudes quanto à 

diversidade e sua autoconfiança acadêmica (FUERTES et al., 2000). 
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2.2.6.3.1. Propriedades psicométricas da escala M-GUDS  

 

Para desenvolver e verificar as propriedades psicométricas da M-GUDS, Miville et al. 

(1999) realizaram quatro estudos separados, nos quais puderam avaliar os resultados da escala 

e de suas subescalas, em comparação com outras escalas e com amostras diferenciadas. Segue 

uma síntese do trabalho realizado pelos autores.  

A construção da M-GUDS passou por três etapas distintas: a primeira foi de definição 

dos itens e da criação de três subescalas: (a) Avaliação relativista de si próprio e dos outros 

(reconhecimento e aceitação das semelhanças e diferenças entre as pessoas); (b) Diversidade 

de contato (avaliação dos comportamentos relevantes para contato interpessoal com diferentes); 

e (c) Senso de conexão (vínculo emocional com  os outros). Estas subescalas foram criadas para 

possibilitar a representação dos componentes cognitivos, comportamentais e emocionais no 

resultado da avaliação do UDO.  

Inicialmente foram definidos os 78 itens originais, os quais foram submetidos a três 

outros procedimentos para selecionar aqueles mais adequados. Primeiro, um programa de 

doutorado selecionou cinco estudantes de graduação, que atuaram como juízes para determinar 

as subcapas do M-GUDS e sua composição de itens. As definições de subescala e atribuição de 

item eram consideradas válidas se houvesse o acordo de, ao menos, quatro dos cinco juízes. Ao 

final, dos 78 itens originais, 57 foram classificados com pontuação 0,80 ou acima. 

O segundo procedimento foi realizado com os mesmos cinco juízes, que avaliaram o 

nível de clareza de cada item em uma escala de 5 pontos, com pontuação maior para os itens 

considerados mais claros ou compreensíveis. Para a classificação foram consideradas as médias 

das notas dos juízes, de modo que os itens com nota 4 ou acima foram mantidos. Dos 78 itens 

originais, 71 receberam nota 4 ou acima. 

O terceiro procedimento consistiu de um estudo piloto de que participaram 33 alunos 

de cursos introdutórios em Psicologia, aos quais foram administrados os 78 itens iniciais da 

escala. Em seguida, foram calculadas as correlações entre os escores dos itens e subescalas, e 

mantidos os itens com correlações significativas, ou seja, com grau de significância igual a 

P<0,05. Concluídos os três procedimentos, ao final 45 itens da M-GUDS foram utilizados no 

estudo.  

No Estudo 1 o M-GUDS de 45 itens foi aplicado para uma amostra de 93 estudantes 

universitários brancos, dos primeiros anos de Psicologia. Dos 93 participantes, 23 participaram 

de uma segunda rodada, uma ou duas semanas depois. Além dos 45 itens, foram perguntados 
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dados demográficos como: idade, sexo, resultados do SAT21 (Teste de Desempenho Escolar), 

a renda dos pais, religião, tamanho da cidade, tipo de vizinhança na infância (urbana, suburbana 

ou rural), composição racial do bairro e no ensino médio.  

No Estudo 2 o M-GUDS de 45 itens foi aplicado para uma amostra de 100 estudantes 

universitários, sendo a maioria do sexo masculino (70%) e brancos (70%); 19% eram asiático-

americanos, 6% eram afro-americanos, 3% eram hispânicos, 2% eram nativos americanos e 4% 

de outras origens étnico-raciais. 

No Estudo 3 a amostra para aplicação do M-GUDS foi de 153 estudantes universitários 

de Psicologia, sendo 35% do sexo feminino e brancos (53%). A maioria era de calouros (64%),  

23% eram asiático-americanos, 17% eram afro-americanos, 4% hispânicos, e 3% de outras 

origens étnico-raciais.  

No Estudo 4, a amostra foi formada por 135 participantes afro-americanos, convidados 

pelos autores por intermédio do corpo docente de uma faculdade de composição 

majoritariamente negra. Os convidados participaram voluntariamente. Destes, 71% eram do 

sexo feminino, a média de idade era de 23 anos, e 67% deles viviam em bairros 

predominantemente compostos por negros, mas tinham estudado em escolas mistas, de negros 

e brancos. 

Miville et al. (1998) ainda realizaram uma EFA22 dos 45 itens para verificar a validade 

de construto do M-GUDS. O resultado evidenciou a condição de uma estrutura unidimensional 

do M-GUDS, em que as três subescalas que mediram os componentes cognitivos, 

comportamentais e emocionais do UDO se apresentaram altamente correlacionadas, a ponto de 

Miville et al. (1988) concluírem pelo uso do escore total da M-GUDS, em vez dos escores das 

subescalas, reunindo tudo em apenas um fator, e refletindo, assim, a natureza unidimensional 

do instrumento M-GUDS. 

 

2.2.6.3.2. Confiabilidade da escala M-GUDS 

 

Quanto à confiabilidade da M-GUDS, os resultados dos Estudos 1 a 4 de Miville et al. 

(1999) indicaram que a escala apresentou altos níveis de confiabilidade e consistência, tanto de 

consistência interna quanto ao longo do tempo. A confiabilidade foi avaliada de duas formas: 

quanto à consistência interna, foi medida pelo coeficiente Alfa de Cronbach, e quanto à 

estabilidade, pelo coeficiente de correlação de Pearson, em um procedimento de teste e reteste, 

                                                 
21 Mantida a abreviação SAT referente às iniciais de Scholastic Achievement Test 
22 Mantida a abreviação EFA referente às iniciais de Exploratory Factor Analysis 
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que determina se existe uma relação linear entre duas variáveis, sua intensidade e direção 

(MALHOTRA, 2012). 

  

2.2.6.3.3. Validade da escala M-GUDS 

 

Quanto à validade, Miville et al. (1999) verificaram as matrizes de correlações entre a 

M-GUDS e outras escalas, nos quatro estudos que evidenciaram a validade do instrumento. 

No Estudo 1 foram analisadas as correlações com a escala de Homofobia (HANSEN, 

1982), o Teste de Desempenho Escolar (SAT), a Escala de Atitudes Raciais de Brancos 

(WRIAS) (HELMS, 1995) e a escala de Dogmatismo (TROLDAHL; POWELL, 1965).  

No Estudo 2, foi aplicada a M-GUDS associada a outros instrumentos para obter uma 

avaliação melhor da confiabilidade e validade de construto da escala. Foram verificadas as 

correlações com a Escala de Desejabilidade Social (SDS23) (CROWNE; MARLOWE, 1964), 

a escala de Medição de Empatia (DAVIS, 1980), e o Inventário de Auto-Psicologia (ISP) 

(SLYTER, 1989). 

No Estudo 3, foram administradas escalas com foco na medição de atitudes relacionadas 

a feminismo e papel de gênero, como a Escala de Atitudes em Relação ao Feminismo e 

Movimento das Mulheres (FWM24) (FASSINGER, 1994) e o Inventário de Papéis Sexuais de 

Bem (BSRI25). 

No Estudo 4, foram utilizadas escalas que pudessem suprir uma limitação dos estudos 

1, 2 e 3, como a falta de informações quanto à validade da M-GUDS em grupos demográficos 

que tivessem sido alvo de discriminação, seja racial ou outras formas. As escalas utilizadas 

foram a Escala de Atitude e Identidade Racial Negra (BRIAS26) (HELMS, 1990), a Escala 

Rosemberg de Auto-estima (RSES 27 ) (ROSEMBERG, 1965) e a Escala de Auto-estima 

Coletiva (CSES28) (LUHTANEN; CROCKER, 1992). 

De modo geral, a M-GUDS, ao medir UDO, se mostrou positivamente correlacionada 

com a identidade racial positiva (quanto a negros e brancos), narcisismo saudável, empatia, 

feminismo e androginia, e negativamente com o dogmatismo e homofobia (MIVILLE et al., 

1999).  

                                                 
23 Mantida a abreviatura SDS referente às iniciais de Social Desirability Scale 
24 Mantida a abreviatura FWM referente às iniciais de Feminism and the Women's Movement Scale 
25 Mantida a abreviatura BSRI referente às iniciais de Bem Sex-Role Inventory 
26 Mantida a abreviatura BRIAS referente às iniciais de Black Racial Identity Attitude Scale 
27 Mantida a abreviatura RSES referente às iniciais de Rosemberg Self-Esteem Scale 
28 Mantida a abreviatura CSES referente às iniciais de Collective Self-Esteem Scale 
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Apenas alguns resultados foram contrários ao previsto inicialmente. Por exemplo, não 

foi encontrada relação significativa entre a pontuação com M-GUDS e SAT. Também em 

relação à desejabilidade social (DS), em que foram obtidos resultados mistos, com ausência de 

correlação significativa no Estudo 2, e uma relação positiva significativa encontrada no Estudo 

4, com participantes afro-americanos (MIVILLE et al., 1999).  

 

2.2.6.4. Escala Universal-Diversidade de Miville-Guzman Sintética (M-GUDS S) 

 

Um ano após Miville et al. (1999) terem desenvolvido a escala M-GUDS, Fuertes et al. 

(2000) realizaram um trabalho de aprimoramento desta escala e chegaram a uma versão 

resumida da M-GUDS, que denominaram  Escala de Universalidade-Diversidade de Miville-

Guzman Sintética (M-GUDS S). 

A M-GUDS S é composta por um questionário de 15 itens, cujas respostas são obtidas 

por meio de uma escala do tipo Likert de 6 pontos, que vão desde "discordo totalmente" até 

"concordo totalmente". As respostas da escala M-GUDS S resultam em uma pontuação global 

de atitudes em relação à diversidade total, e três pontuações separadas em subescalas diferentes, 

cada uma delas com 5 itens, que avaliam os componentes cognitivo, comportamental e afetivo 

da UDO, e que correspondem, respectivamente, às subescalas: Apreciação Relativista, 

Diversidade de Contato e Conforto com a Diferença.  

 

2.2.6.4.1. Propriedades psicométricas da escala M-GUDS S 

 

Fuertes et al. (2000) realizaram três estudos distintos entre os escores do M-GUDS e 

sua versão resumida (M-GUSDS-S), para comparar e apreciar sua capacidade de avaliar o 

construto UDO.  

No primeiro estudo, participaram 335 estudantes de Psicologia e Aconselhamento, 

sendo 63% brancos, 16% asiático-americanos, 13% afro-americanos, 4% hispânicos, 3% 

outros, e 1% indígenas americanos. Foi realizada uma Análise Fatorial Exploratória - EFA para 

analisar a estrutura fatorial do M-GUDS e, a partir daí, identificar os itens com maiores cargas 

fatoriais entre os 45 itens da escala M-GUDS original.  

Em seguida, Fuertes et al. (2000) realizaram um segundo estudo com alunos que 

estavam ingressando na universidade, do programa de aconselhamento estudantil; a amostra 

contou com 206 respondentes, sendo 63% brancos, 10% asiático-americanos, 17% afro-

americanos, 4% bi-raciais, 4% hispânicos, 1% indígenas americanos e 1% outros.  
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Diferentemente do primeiro estudo, desta vez foi aplicada uma Análise Fatorial 

Confirmatória - CFA sobre a M-GUDS S, para testar sua estrutura fatorial, bem como sua 

confiabilidade e validade. Com os dados desta avaliação foi definida a versão resumida do M-

GUDS, que tomou como base as 5 maiores cargas fatoriais de cada um dos três fatores 

identificados na escala M-GUDS, por meio do Estudo 1.  

Assim, o construto UDO pôde ser operacionalizado por meio destas três subescalas da 

M-GUDS-S, cada uma com cinco itens: do Fator 1 - Diversidade de Contato, os itens 1, 2, 3, 4 

e 5; do Fator 2 - Apreciação Relativista, os itens 21, 22, 23, 25 e 27; e do Fator 3 - Conforto 

com Diferenças, os itens 33, 34, 35, 36 e 37.   

A subescala de Diversidade de Contato mede o interesse e compromisso em participar 

de atividades sociais e culturais diversas. O fator Apreciação Relativista avalia o impacto da 

diversidade na autocompreensão e crescimento pessoal. Por fim, a subescala de Conforto com 

as Diferenças mede o grau de conforto com indivíduos diversos de si próprio. 

Por último, em um terceiro estudo, Fuertes et al. (2000) realizaram uma nova CFA dos 

escores do M-GUDS S, com uma nova amostra, para confirmar os resultados obtidos no 

segundo estudo. Esta amostra foi composta de 186 estudantes de graduação em Psicologia. A 

distribuição racial foi de 61% de brancos, 17% de hispânicos, 11 % de afro-americanos, 7% de 

asiático-americanos, 3% de outras origens raciais ou étnicas e 1% de nativos americanos.  

Mais uma vez, diferentemente da escala M-GUDS original, o terceiro estudo confirmou 

a existência de um modelo da M-GUDS S com estrutura de três-fatores, conforme já obtido na 

EFA do Estudo 2. Este modelo resultante indicou um bom ajuste de dados, χ2 (87, N=184) = 

123,43, p < ,006, CFI = ,945; e a média absoluta de resíduo padrão foi 0,05.  

Após o refinamento na medição do UDO, proporcionado pelos achados dos três estudos, 

ficou demonstrado pela CFA que o M-GUDS S apresenta uma estrutura tripartite do UDO, a 

qual ficou semelhante, mas não idêntica, à escala M-GUDS, originalmente proposta por Miville 

(1992), visto que reforçou a característica multidimensional da escala.  

Fuertes et al. (2000) demonstraram que a nova escala trouxe benefícios para avaliar o 

construto UDO, pois era uma escala de aplicação mais simples e que, ao mesmo tempo, 

conseguia medir as atitudes UDO de forma semelhante à escala original de Miville et al. (1992).  

O ponto significativo foi que os estudos de Fuertes et al. (2000) concluíram que a M-

GUDS S mede a UDO como um construto multidimensional de três fatores distintos 

conceitualmente, mas semelhantes aos componentes UDO: o comportamental (diversidade de 

contato); o emocional (conforto com diferenças) e o cognitivo (apreciação relativista).  
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Resumindo, a M-GUDS S apresenta três vantagens para os pesquisadores em relação à 

escala M-GUDS: (1) ela é resumida e pode ser aplicada mais rapidamente que a escala original; 

(2) a estrutura fatorial de escores da M-GUDS S e a relação entre suas subescalas é mais 

claramente delineada, pois a necessidade de ajustes foi bastante próxima do segundo estudo e 

menor do que o necessário com a M-GUDS original; e (3) a M-GUDS S evidenciou que suas 

subescalas medem distintos aspectos de UDO e que predizem, diferentemente, atitudes e 

comportamentos em relação à diversidade.  

Por essa razão, pode-se dizer que houve um refinamento conceitual da escala original, 

uma vez que cada subescala é capaz de medir aspectos distintos da UDO e predizer 

diferentemente as dimensões de atitudes em relação ao diverso (FUERTES et al., 2000). 

 

2.2.6.4.2. Confiabilidade e validade da escala M-GUDS S 

 

Com base nos três estudos realizados, a conclusão de Fuertes et al. (2000) foi de que a 

escala M-GUDS-S apresenta evidências adequadas de confiabilidade e validade.  

Primeiro, porque puderam testar as condições de confiabilidade da escala através dos 

testes do coeficiente alfa da M-GUDS, que foi de 0,76 para a escala completa, 0,74 para 

Diversidade de Contato, 0,59 para Apreciação Relativística, e 0,59 para Conforto com as 

Diferenças, ou seja, para os fatores identificados. Esta escala foi a base para a formação da M-

GUDS S a partir de seus itens com maior carga fatorial. 

Em segundo lugar, pela definição multifatorial da escala M-GUDS S, que aparece 

estruturada em três subescalas claramente delineadas, medindo os construtos particulares a que 

se referem, que são a Diversidade de Contato, que mede o aspecto comportamental, a 

Apreciação Relativística, que mede o aspécto cognitivo, e o Conforto com as Diferenças, que 

mede o aspecto emocional da M-GUDS S. 

 

2.2.7. Justificativas sobre a escolha da escala para a pesquisa  

  

A escala selecionada para este trabalho foi o questionário M-GUDS S (FUERTES et 

al., 2000). Sua escolha se deu, primeiramente, por medir o construto UDO, que apresenta um 

abordagem positiva de análise da diversidade; em seguida, devido às vantagens de aplicação da 

escala M-GUDS S, que representa um aprimoramento da escala M-GUDS na avaliação do 

construto UDO. A escala M-GUDS S é uma escala que, por ter apenas 15 assertivas, pode ser 

aplicada mais rapidamente que a escala original, que tinha 45 itens. Além disso a M-GUDS S 
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apresenta uma estrutura fatorial de escores mais claramente delineada que a original, e mede 

aspectos distintos da UDO, o que permite predizer de forma diferente atitudes e 

comportamentos em relação à diversidade (FUERTES et al., 2000). 

 

2.3. CONSTRUÇÃO DAS HIPÓTESES 

 

Ainda são bastante limitadas as pesquisas que tratam especificamente das atitudes dos 

indivíduos em relação à diversidade. De modo geral, as pesquisas existentes focalizam mais o 

desenvolvimento de práticas e programas em prol da diversidade nas organizações e programas 

de ação afirmativa do que a atitude dos indivíduos face à diversidade (SARAIVA; IRIGARAY, 

2009). Assim, a relação entre as atitudes em relação à diversidade e as variáveis sexo, raça, 

idade e experiência ainda se apresenta como um campo a ser explorado.  

Contudo, cabe considerar que, apesar dos programas em prol da diversidade não se 

constituírem propriamente em atitudes em relação ao diverso, ainda assim é possível e razoável 

supor que uma pessoa que apoie programas em prol da diversidade também tenha atitudes 

positivas em relação àqueles que são objeto dos programas de diversidade. Em última instância, 

isto significa que é possível entender as atitudes quanto a programas de diversidade como 

atitudes em relação à diversidade (STRAUSS; SAWYERR; OKE, 2008).  

Assim, neste tópico do referencial teórico, abordamos tanto as atitudes em relação ao 

diverso quanto as constatações de pesquisas sobre atitudes, em face de programas de incentivo 

à diversidade, como variáveis das atitudes dos gestores em relação à diversidade.  

 

2.3.1. As atitudes em relação à diversidade e as variáveis sexo e raça 

 

Iniciando a análise das atitudes decorrentes da dimensão sexo em relação à diversidade, 

foram identificados estudos que sugerem que as mulheres e os indivíduos não brancos 

apresentam maior propensão às atitudes positivas a programas de diversidade que homens 

brancos.  

Entre estes estudos destaca-se o de Kluegel e Smith (1983), em que sugerem que as 

mulheres são mais favoráveis a ações voltadas à diversidade por terem um senso de auto-

interesse cooperativo em relação às questões de diversidade. Ou seja, as mulheres tendem a 

acreditar que as iniciativas pela diversidade que são benéficas a outros grupos marginalizados, 

indiretamente, também são benéficas às lutas que elas mesmas enfrentam no ambiente de 

trabalho.  
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De forma semelhante, Mor-Barak et al. (1998) constataram que as mulheres e as 

minorias tendem a ter uma atitude mais positiva em relação às políticas de ação afirmativa e 

diversidade do que os homens brancos.  

Quanto à valorização das ações em prol da diversidade, Kossek e Zonia (1993) 

concluíram que as mulheres tendem a valorizar mais os esforços dos colegas de trabalho em 

promover a diversidade, do que homens brancos. Isto sugere que as mulheres e as minorias 

tendem a ser mais abertas a programas relacionados à diversidade do que os homens brancos 

(LINNEHAN et al., 2003). 

Strauss et al. (2003), em pesquisas que utilizaram o construto UDO para avaliar atitudes 

em relação à diversidade nos EUA, evidenciaram que as mulheres tendem a ter uma pontuação 

mais elevada em atitudes UDO do que os homens.   

Também Miville et al. (1999, p. 304) identificaram, em estudos com a escala M-GUDS, 

que “as mulheres podem ser mais propensas que os homens a aceitarem as diferenças e 

semelhanças em relação aos outros”.  

Quanto à dimensão raça e as atitudes frente à diversidade, foi constatado que, tal qual 

ocorre com as mulheres, os indivíduos de grupos raciais de minorias também são mais 

propensos a programas relacionados à diversidade do que os homens brancos.  

A exemplo, Konrad e Linnehan (1995) relataram a questão do auto-interesse, em que 

os indivíduos que puderam ter benefícios de programas de diversidade relacionados à raça eram 

mais propensos a apoiar estes programas.  

Linnehan et al. (2003) realizaram estudos com grupos asiático-americanos e concluíram 

que sua forte identidade racial fazia com que eles fossem mais propensos do que os americanos 

brancos a ações organizacionais no sentido de se tornar mais pluralistas. Estes autores 

constataram ainda que grupos raciais que foram historicamente excluídos tendem a apoiar ações 

que signifiquem respeito à sua identidade racial.   

Strauss e Connerley (2003) identificaram que os indivíduos não brancos demonstravam 

atitudes mais favoráveis à diversidade do que indivíduos brancos, principalmente no tocante à 

busca de contato com outras pessoas diferentes (diversidade de contato29).  

Fuertes et al. (2000) também constataram que os indivíduos asiático-americanos tinham 

pontuação mais alta que homens brancos, no componente comportamental de diversidade de 

contato do UDO. Por fim, Strauss, Sawyerr e Oke (2008) identificaram que os indivíduos não 

                                                 
29 de Miville et al (1999) 
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brancos demonstravam atitudes mais favoráveis à diversidade do que os brancos, para a UDO 

em geral.  

Wilson (2006) desenvolveu uma pesquisa para descobrir por que homens brancos 

rejeitavam práticas de diversidade - se se tratava de uma predisposição negativa a dar 

preferência a categorias e grupos diversos, ou se era devido a predisposições negativas 

anteriores (preconceitos) em relação aos negros. A descoberta foi que as atitudes negativas de 

brancos eram expressas tanto em relação aos negros quanto às mulheres, ou seja, eram 

direcionadas às práticas de diversidade que davam preferência a grupos em geral.  

Como os trabalhadores brancos do sexo masculino raramente eram alvo de 

discriminação, normalmente tendiam a não acreditar que programas de diversidade poderiam 

ser benéficos à organização (FALUDI, 2001). No mesmo sentido, Burke e Black (1997) 

sugeriram que indivíduos brancos do sexo masculino tendiam a achar que não teriam nada a 

ganhar com iniciativas sobre diversidade, uma vez que somente seriam atacados por injustiças 

organizacionais do passado, fato que os predispunha a atitudes de resistência à diversidade. 

Este tipo de reação masculina foi definida por Burke e Black (1997, p. 934) como 

backlash, que seria "qualquer forma de resistência de homens à exposição às políticas, 

programas e iniciativas das organizações para promover a contratação e promoção de 

empregados marginalizados." Esta seria mais uma explicação sobre o porquê de homens terem 

atitudes mais negativas em relação à formação de diversidade do que as mulheres 

(FERNANDES et al., 2012).  

 

2.3.2. As atitudes em relação à diversidade e a variável idade 

  

Além de considerar os efeitos das dimensões sexo e raça nas atitudes em relação ao 

diverso, levaram-se em conta também as dimensões idade e tempo de experiência, como 

variáveis independentes que poderiam incidir sobre a atitude dos gestores frente à diversidade 

no trabalho.  

Pesquisas têm demonstrado que, com a evolução da idade, ocorrem mudanças 

significativas nas pessoas quanto a seus autoconceitos, intensidade emocional, padrões de 

interação social, atitudes altruístas, comportamentos e objetivos de vida (STEVERINK; 

LINDENBERG, 2006). Estas mudanças, quando tomadas em conjunto, afetam as formas como 

os funcionários desenvolvem e reagem a expectativas e acordos de trabalho. Loden e Rosener 

(1991) também se referiram à idade como uma dimensão que, apesar de não ser totalmente 

observável, pode fazer com que os gestores alterem suas atitudes frente à diversidade.  
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Como a diversidade é formada não só por atributos facilmente observáveis, mas 

também pelos modelos mentais decorrentes da vivência das relações ao longo do tempo, é 

relevante que as variáveis idade e experiência no trabalho sejam consideradas na análise das 

atitudes frente à diversidade (THOMAS, 1991).  

Quanto à dimensão idade, segundo Avolio e Waldman (1994), o processo de 

envelhecimento se refere a um conjunto de alterações fisiológicas e emocionais, relativo às 

mudanças nas necessidades psicossociais ao longo da vida de um indivíduo.Assim, essas 

mudanças afetam a maioria dos domínios da vida das pessoas.  

No tocante aos reflexos da idade nas atitudes em relação à diversidade, Strauss e 

Connerley (2003) constataram a existência de uma correlação positiva entre idade e atitudes 

UDO no subcomponente “conforto com a diferença”.  

Também Schwartz (1992) encontrou diferenças para a idade, em estudos que 

demonstraram que as pessoas mais jovens atribuíam maior importância a valores de abertura à 

mudança, e menos importância a valores de conservadorismo, do que os indivíduos mais 

velhos.  

 

2.3.3. As atitudes em relação à diversidade e a variável experiência como gestor 

 

A quantidade de experiência de trabalho não é, necessariamente, proporcional à idade 

cronológica da pessoa, pois a experiência pode ser medida quanto às situações da vida pelas 

quais a pessoa já passou na carreira.  

Com relação à variável idade e seu efeito sobre a atitude dos gestores frente à 

diversidade no trabalho, parte-se do princípio de que a idade e a experiência dos trabalhadores, 

apesar de serem construtos positivamente correlacionados, são teoricamente distintos, ou seja, 

não é uma verdade absoluta que trabalhadores mais velhos sejam mais experientes (AVOLIO; 

WALDMAN, 1994).   

De acordo com o desenvolvimento da carreira, alguns indivíduos, mesmo com mais 

idade, podem ter pouca experiência de trabalho, caso tenham passado por múltiplas carreiras 

em vários campos (ARTHUR; ROUSSEAU, 1996).  

Para Quinones, Ford e Teachout (1995), a experiência de trabalho consiste em eventos 

experimentados por um indivíduo ao longo do tempo, que se relacionam com o desempenho de 

algum trabalho. Nesse sentido, sugerem que é provável que o acúmulo de experiência no 

trabalho influencie as reações cognitivas e afetivas do ambiente de trabalho. 
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2.3.4. As atitudes em relação à diversidade e a variável região do país em que trabalha 

 

Não foram encontrados estudos específicos sobre diferenças de atitudes em relação à 

diversidade, por regiões do país. Contudo, existem trabalhos realizados no campo da Sociologia 

e da Administração que permitem inferir que estas diferenças existem.  

Pesquisadores como Gilberto Freyre (2003), ao buscar estabelecer uma identidade 

nacional, escreveram sobre as distinções e os traços característicos da cultura brasileira, ou seja, 

sobre singularidades de nosso país que o diferenciam dos demais. Freyre (2003) analisou a 

formação da sociedade brasileira e sua composição miscigenada, em que o negro e o índio 

ganharam destaque. Concluiu que essa miscigenação é uma das características fundamentais do 

brasileiro, ou seja, é uma das “identidades do Brasil”.  

Para este autor, a mistura do negro, do índio e do português, sob as condições específicas 

dos trópicos brasileiros, criou uma relativa união, em que o negro completou o branco, 

produzindo o mestiço, que Freyre valorizou como um dos resultados da cultura brasileira, uma 

vez que a miscigenação não seria só racial, mas também cultural. A influência dos negros no 

Brasil foi forte, a ponto de modificar, inclusive, a fala da língua portuguesa, que foi amolecida 

pelos escravos e ganhou um novo ritmo e musicalidade. Além disso, adicionou à cultura 

nacional traços psicológicos, como a bondade e a alegria do negro, e outras características da 

alimentação e dos costumes.  

Por sua vez, Motta e Caldas (1997)  também apontaram a formação multirracial e 

multicultural do Brasil. Destacaram três matrizes principais formadoras de nossa sociedade: a 

indígena, a portuguesa e a negra, pontuando as influências de cada uma que, em proporções 

diversas, deram origem à nossa cultura e subculturas regionais. Como exemplo, citam a região 

Norte, em que predomina a cultura cabocla, com maior presença da matriz indígena; nas regiões 

Nordeste e Centro-Oeste as culturas negra, indígena e portuguesa se combinaram de forma mais 

equilibrada. E nas regiões Sudeste e Sul,  devido às migrações, além das três raças originais 

somou-se a influência das culturas italiana e japonesa. 

No campo da Administração, o pesquisador holandês Geert Hofstede (1983) realizou 

estudos comparativos entre culturas nacionais de mais de 60 países, e encontrou pontos bastante 

distintivos entre eles. Ele se baseou em quatro dimensões principais: 1) individualismo versus 

coletivismo; 2) distância do poder; 3) masculinidade versus feminilidade; e 4) controle de risco. 

Hofstede (1983) percebeu, por exemplo, que nos países nórdicos os indivíduos não aceitam 

grande distância do poder, ao passo que em países latinos sim. Isso se deve a uma característica 

regional daquelas sociedades sobre a distância que deve haver entre líderes e liderados, que 
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consideram legítima. Hofstede realizou essa análise em todas as quatro dimensões de seu 

estudo.  

Quanto ao Brasil, o autor identificou semelhanças tanto com países da América Latina 

como da Europa, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, com os quais compartilhamos traços 

culturais. Ao mesmo tempo, identificou características que distinguem o Brasil de muitos 

outros.  

Em um estudo semelhante, Tanure (2003) replicou o trabalho de Hofstede (1983) no 

Brasil e América Latina. Quanto ao Brasil, buscou comparar as regiões do país para identificar 

as distinções e características culturais existentes entre elas. Um de seus objetivos foi realizar 

uma pesquisa comparativa para analisar a evolução do país e das diversas regiões brasileiras 

nos 30 anos anteriores. Outro objetivo foi fornecer às empresas subsídios para gerir sua base 

cultural de maneira mais competente e, assim, alavancar vantagens competitivas sustentáveis, 

deixando de apenas copiar modelos de gestão de países desenvolvidos.  

Tanure (2003) se baseou nas dimensões ou característidas regionais das sociedades, 

utilizadas por Hofstede (1983), e encontrou diferenças claras entre as regiões do Brasil. Por 

exempo, na dimensão individualismo versus coletivismo, Tanure concluiu que os estados do 

Sudeste apresentaram índices de individualismo mais elevados que os estados do Nordeste, o 

que confirmou o senso comum de que os indivíduos da região Nordeste são mais motivados 

por relações grupais que por realizações individuais.  

Em função dos argumentos teóricos acima expostos, pode-se concluir que existem 

efetivamente características culturais regionais no Brasil que são distintivas. E como a cultura 

nacional é um dos fatores que influencia a cultura organizacional, é possível inferir que as 

distinções culturais regionais também influenciem as atitudes dos gestores em relação à 

diversidade, quando comparadas as regiões brasileiras. Por essa razão,  foi proposta a hipótese 

relacionada à variação da UDO dos gestores, de acordo com a região do país em que trabalham.  

 

2.3.5. Hipóteses propostas 

 

Com base na fundamentação teórica abordada, foram formuladas hipóteses sobre a 

relação existente entre as variáveis sexo, raça, idade e experiência dos indivíduos como 

gestores, e a Orientação Universal ao Diverso de gestores brasileiros em um ambiente 

organizacional. 
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H1. Os escores de UDO dos gestores do sexo feminino são mais elevados que os escores 

dos gestores do sexo masculino; 

H2. Os escores de UDO dos gestores não brancos são mais elevados que os escores dos 

gestores brancos; 

H2a. Os escores de UDO dos gestores do sexo masculino não brancos são mais elevados 

que os escores dos gestores brancos. 

H2b. Os escores de UDO das gestoras mulheres não brancas são mais elevados que os 

escores das gestoras brancas. 

H3. Os escores de UDO dos gestores mais velhos são mais elevados que os escores dos 

gestores mais novos. 

H4. Os escores de UDO dos gestores com mais experiência são mais elevados que os 

escores dos gestores com menos experiência. 

H5. Os escores de UDO dos gestores varia de acordo com a região do país em que 

trabalham.  

 

O modelo conceitual da pesquisa é apresentado na Figura 1, com  as cinco variáveis 

independentes consideradas (sexo, raça, idade, experiência e região do trabalho dos gestores) e 

a variável dependente Orientação Universal ao Diverso (UDO) dos gestores no ambiente de 

trabalho.  

 

 

Figura 1 – Modelo de pesquisa  

 
Fonte: elaborada pelo autor 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa de 

campo e compõe-se dos seguintes tópicos: tipo e método de pesquisa, preparação do 

instrumento de pesquisa, processo de amostragem e análise dos dados.  

 

3.1. TIPO E MÉTODO DE PESQUISA 

 

De acordo com o que preconiza Gil (1995), foi realizada uma pesquisa de caráter 

descritivo, visto que teve com foco medir e descrever as características da população em análise 

e, ao mesmo tempo, estabelecer relações entre as variáveis encontradas (GIL, 1995). No caso, 

foram mensuradas e descritas as atitudes UDO dos gestores de uma corporação multinacional 

que atual no Brasil no segmento de agronegócios.  

A metodologia empregada no trabalho foi a pesquisa quantitativa, em que são 

empregadas técnicas estatísticas para desenvolver, analisar e interpretar as relações existentes 

entre as variáveis consideradas (SEKARAN, 2003).  

Ainda a respeito da pesquisa quantitativa, Creswell (2007) afirma que é o modelo mais 

adequado para as pesquisas em que são propostas hipóteses a serem mantidas ou refutadas, por 

meio da realização de testes estatísticos.  

Por fim, a metodologia quantitativa foi adotada por coerência com a técnica de pesquisa 

utilizada por Miville et al. (1999) e por Fuertes et al. (2000), nos trabalhos que realizaram para 

o desenvolvimento das escalas de mensuração e análise do construto UDO.   

 

3.2. PREPARAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

3.2.1. Tradução e validação do instrumento de pesquisa 

 

O instrumento de pesquisa utilizado para a coleta e análise dos dados sobre as UDO dos 

gestores foi o questionário M-GUDS S, que foi traduzido para o Português utilizando-se como 

base o processo clássico de tradução reversa de Brislin (1970). Conforme este método, um 

tradutor independente bilíngue (de idioma nativo Inglês e fluente em Português) fez a primeira 

tradução do questionário partindo da língua original (Inglês) para a língua-alvo (Português). 

Em seguida, um segundo tradutor, de idioma nativo Português e fluente em Inglês, realizou a 



55 

segunda tradução “às cegas”, ou seja, sem o suporte do texto original, retornando o texto da 

língua-alvo (Português) para a língua-original (Inglês).  

Por fim, seguindo a técnica de Brislin (1970), as duas versões do instrumento no idioma 

Inglês (a original e a que passou pela tradução reversa), foram comparadas para a verificação 

de sua equivalência conceitual. Nesta primeira rodada de tradução reversa foram identificados 

erros de significado em dois itens, os quais foram submetidos a um novo processo de tradução 

reversa, em que as duas versões em Inglês foram novamente comparadas para verificar se os 

erros tinham sido sanados. Uma vez confirmada a eliminação dos dois erros e atingida a 

equivalência de significado das versões, foi concluída esta etapa da tradução reversa, e adotada 

a última versão em Português para a sequência da fase de avaliação semântica e adaptação 

cultural.  

 

3.2.2. Avaliação semântica e adaptação cultural 

 

A avaliação semântica e adaptação cultural é o processo pelo qual se pode verificar a 

equivalência gramatical, de vocabulário e do uso de expressões do instrumento de pesquisa 

(LICURSI, 2011). Com esse processo, busca-se garantir que os termos empregados no 

questionário estejam coerentes com o sentido das experiências vivenciadas pelos indivíduos da 

amostra na qual se aplica o instrumento de pesquisa (GUILLEMIN et al., 1993).  

Durante a validação semântica e cultural da escala M-GUDS S (FUERTES et al., 2000), 

foi constatado que dois itens da subescala Diversidade de Contato não apresentavam adequação 

ao contexto cultural brasileiro. Os itens de número 4 - “Eu gostaria de frequentar bailes que 

apresentam músicas de outros países”, e 7 - “Eu costumo ouvir música de outras culturas”, se 

referiam a circunstâncias que, no contexto cultural brasileiro, não representavam propriamente 

atitudes favoráveis ao diverso. Por exemplo, no Brasil o fato de uma pessoa “gostar de 

frequentar festas em que se toquem músicas de outros países”, ou de “costumar ouvir músicas 

de outras culturas”, não significa que ela tenha uma atitude favorável ao diverso, visto que 

ambas as circunstâncias representam comportamenteos tidos como normais e corriqueiros no 

país.  

Assim, ambos os itens foram excluídos e substituídos por outros dois itens, também 

pertencentes à subescala Diversidade de Contato da escala M-GUDS (MIVILLE et al., 1999). 

Os itens substitutos foram os de número 7 – “Eu tenho interesse em conhecer pessoas que falam 

mais de um idioma”, e número 30 – “Eu me interessaria em participar de atividades que 
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envolvessem pessoas com deficiência”. Dessa forma, buscou-se garantir uma adequação do 

instrumento ao contexto cultural brasileiro. 

 

3.2.3. Ajuste da estrutura do instrumento de pesquisa 

 

Em seguida, ainda no processo de avaliação semântica e adaptação cultural previsto por 

Guillemin et al. (1993), foi realizado um pré-teste em que o instrumento de pesquisa foi 

submetido a um comitê revisor composto por 20 juízes, sendo 4 doutores, 5 mestres, 7 

especialistas, 2 graduados e 2 com graduação incompleta. Dos 20 questionários aplicados, 19 

foram considerados válidos e 1 foi descartado por ter sido respondido de forma incompleta. 

Quanto ao sexo, os juízes eram 10 do sexo masculino e 10 do sexo feminino. Em relação 

à idade, distribuíram-se nas seguintes faixas etárias: 3 entre 21 e 30 anos, 9 entre 31 e 40 anos, 

4 entre 41 e 50 anos, 3 entre 51 e 60 anos, e 1 juíz entre 60 e 70 anos. Quanto à raça dos juízes, 

foram 16 brancos, 3 pardos e 01 que não declarou. Por fim, dos 20 juízes, 9 afirmaramter atuado 

como gestores de equipes e 11 não foram gestores.  

O objetivo do pré-teste foi avaliar o nível de compreensão do questionário pelos 

respondentes. Para tanto, foi solicitado que todos lessem cuidadosamente cada um dos 15 itens 

e fizessem uma análise sobre a clareza das questões, atribuindo escores para cada item, que 

variavam entre 1 (nada claro) e 10 (totalmente claro). Caso os participantes do pré-teste 

achassem necessário, poderiam escrever uma redação alternativa para os itens que não 

considerassem claros. 

Os escores das questões foram tabulados e reunidos na Tabela 1, que demonstra o nível 

de compreensão dos juízes sobre cada item. Os resultados do pré-teste foram analisados de 

acordo com os escores de compreensão dos respondentes, de modo que os escores percentuais 

inferiores a 70% foram revisados, tomando como base as observações dos juízes.  

Como exemplo, foi alterado o item 2, que constava no pré-teste com a redação “Pessoas 

com deficiência podem me ensinar coisas que eu não poderia aprender em outros lugares” e 

que foi revisado para “Pessoas com deficiência podem me ensinar coisas que eu não poderia 

aprender com outras pessoas”.  
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Tabela 1 – Escores do pré-teste de validação semântica e adaptação cultural (n=20)  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

3.2.4. Inclusão de questões demográficas 

 

A fim de poder responder aos objetivos desta pesquisa, bem como às hipóteses 

formuladas, foram incluídos no questionário 10 itens para coleta de dados demográficos dos 

gestores, como: sexo, idade, raça, gênero, orientação sexual, escolaridade, estado civil, religião, 

tempo como gestor e região do país em que trabalha. 

 

3.3. PROCESSO DE AMOSTRAGEM 

 

Segundo Hair et al. (2005), as amostras para estudos científicos devem ser 

representativas, ou seja, sua coleta deve observar procedimentos específicos, como o 

estabelecimento da população-alvo, a seleção da amostra, a definição do método de 

amostragem e a determinação do tamanho da amostra. 

A população-alvo do presente estudo foi composta por gestores de uma organização 

empresarial, considerando como gestores os cargos de Supervisão, Gerência e Direção que 

tivessem subordinados diretos no momento da pesquisa.  

Assim, diferentemente dos trabalhos anteriormente realizados sobre UDO, em que as 

amostras utilizadas foram quase sempre formadas por alunos de cursos universitários 
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(MIVILLE et al., 1999; FUERTES et al., 2000), o presente estudo teve como universo gestores 

brasileiros em um ambiente organizacional atuante em todas as regiões do país. 

Foi realizado o levantamento na literatura brasileira com base nas palavras/expressões 

Orientação Universal ao Diverso, UDO e M-GUDS S, nas bases de dados do Portal 

CAPES/MEC, compreendendo o período de 01/01/90 até 01/03/2015. Não foram encontrados 

estudos sobre UDO no Brasil, quer em ambientes universitários ou em organizações, 

evidenciando tratar-se de um tema ainda inexplorado no país. 

 

 

3.3.1. Contextualização da empresa 

 

A organização em que foi realizada a pesquisa é uma corporação multinacional 

estabelecida no Brasil desde 1965, que atua nos segmentos de agronegócios e de alimentos. À 

época da realização da pesquisa, a empresa contava com aproximadamente 9.000 empregados 

distribuídos em 24 unidades, em todas as regiões do país (fábricas, escritórios, armazéns e 

portos), sendo que destes, 1425 ocupavam cargos de gestão.  

A empresa já implementou programas em prol da diversidade no ambiente de trabalho 

no passado, há aproximadamente quatro ou cinco anos, sobre os quais não foi possível colher 

detalhes. Apenas nos foi informado, por funcionários mais antigos, que o programa seguia 

diretivas globais da organização, mas que o foco principal era a questão da diversidade 

relacionada à orientação sexual e inclusão de pessoas com deficiência. 

O motivo de escolha da empresa foi a acessibilidade às informações, o interesse do 

próprio corpo diretivo da empresa no Brasil  nos temas voltados ao desenvolvimento de um 

ambiente mais diverso, o que não significa que a empresa já não seguisse práticas globais de 

diversidade, mas, sim, a demonstração de um interesse genuíno em manter-se atualizada quanto 

às boas práticas em diversidade. É interessante pontuar que, antes mesmo de ter escolhido a 

empresa para a realização da presente pesquisa, nas oportunidades em que foi possível 

conversar com a Presidência, o tema da diversidade surgiu espontaneamente várias vezes, ou 

seja, já havia na organização uma preocupação com a busca do diverso em suas atividades.  

Por outro lado, é importante citar que a compreensão do que seria diversidade parece 

ser algo bastante limitado entre os gestores da organização. De modo geral, os gestores veem a 

diversidade como um tema ligado, quase que essencialmente, às questões relacionadas à 

orientação sexual ou à inclusão de pessoas com deficiência. 
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3.3.2. A amostra  

 

A amostra foi constituída por um a população de 1.425 indivíduos, ocupantes de cargos 

de gestão na organização, de acordo com uma lista disponibilizada pelo departamento de 

Recursos Humanos. Esta lista foi extraída da base de dados utilizada para a geração de relatórios 

sobre o quadro de empregados para serviços estatísticos governamentais, ou seja, foi originada 

da base de dados oficial da empresa sobre empregados. Nessa relação constavam os nomes dos 

funcionários, e-mails e cargos ocupados.  

A razão para realizar a pesquisa com gestores, deve-se ao fato de que as posições de 

liderança nas organizações têm uma condição privilegiada para influir, tanto no comportamento 

das pessoas quanto nas iniciativas organizacionais em prol da diversidade (HOUSE, 1991). 

Assim, da mesma forma que as chefias usam sua autoridade para obter resultados, eles também 

exercem sua autoridade para influenciar iniciativas das organizações (BUTTNER; LOWE; 

BILLINGS-HARRIS, 2006), das quais as iniciativas relacionadas à diversidade fazem parte. 

Todos os 1.425 gestores foram convidados a participar da pesquisa. Destes, 506 

responderam o questionário M-GUDS-S, passando a constituir a amostra da pesquisa. O 

número de respondentes foi superior aos critérios mínimos recomendados na literatura sobre 

pesquisas quantitativas. Hair et al. (2005) recomendam um número mínimo de observações 

equivalente a 5 vezes o número de itens da escala, para atender os critérios de confiabilidade 

da amostra. Como o questionário M-GUDS-S possui 15 itens, o número mínimo aceitável de 

questionários respondidos  seria 75; como foram coletados mais de 500 questionários 

respondidos, sendo 484 válidos, foi atendido este requisito para pesquisas quantitativas (HAIR 

et al., 2005), o que garantiu um nível adequado de poder estatístico dos dados para 

prosseguimento da pesquisa.  

 

3.3.3. O processo de coleta de dados  

 

A coleta dos dados foi precedida de consulta ao Comitê de Ética da empresa sobre a 

possibilidade da realização da pesquisa. O estudo foi autorizado desde que a participação dos 

funcionários fosse voluntária, que fosse garantida a confidencialidade dos participantes, e que 

não houvesse a identificação da empresa.  

Uma vez aprovada a pesquisa, a primeira atividade foi a realização de um pré-teste para 

verificar a funcionalidade e segurança da ferramenta eletrônica utilizada para a coleta de dados, 

que foi o serviço de pesquisa SurveyMonkey da Internet. A amostra para o pré-teste foi 
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composta por 34 respondentes, todos com experiência em gestão de equipes. O resultado do 

pré-teste foi plenamente satisfatório. 

Em seguida, os gestores da empresa foram comunicados sobre a pesquisa por meio de 

e-mails enviados pela Diretoria de Recursos Humanos aos gestores de cada unidade de negócios 

da empresa, nos quais se enfatizou a importância do tema e a natureza científica do estudo. Foi 

reforçado também o caráter voluntário de participação na pesquisa e a garantia de 

confidencialidade das respostas. Por último, informou-se o endereço eletrônico onde os 

participantes deveriamacessar o questionário (link do SurveyMonkey). 

A coleta de dados ocorreu entre os dias 02/06/2015 e 26/06/2015. As unidades de 

negócios foram identificadas pelas letras B, C, D, E, F, G e H (a letra A foi utilizada para o 

grupo de pré-teste), sendo que para cada unidade de negócios foi enviado um e-mail que 

direcionava seus gestores ao endereço eletrônico correspondente à letra de sua unidade, mas os 

questionários eram todos iguais. O objetivo desta distinção foi poder identificar o número de 

respondentes de cada unidade sem expor os nomes protegidos por confidencialidade. 

 

3.3.4. “Remédios” para desejabilidade social 

 

Ao iniciar a pesquisa, com o envio de e-mail pelo departamento de RH da empresa, 

houve a preocupação de que isto pudesse influir na integridade das respostas devido a uma 

possível condição de desejabilidade social envolvida.  

A desejabilidade social vem a ser uma propensão de participantes de pesquisas  a 

responder as questões de maneira tendenciosa, de modo a negar sua associação pessoal com 

opiniões ou comportamentos que sejam reprovados socialmente (GOUVEIA et al., 2009).  

A possibilidade de influência da desejabilidade social foi levada em conta também nos 

trabalhos que originaram a escala para medição da UDO, de Meville et al. (1999) e de Fuertes 

et al. (2000). Em ambos os casos foi demonstrado que os resultados dos estudos não foram 

afetadas por fatores de desejabilidade social.  

Para evitar a influência de desejabilidade social, Podsakoff et al. (2003) propõem a 

adoção de “remédios” contra vieses em pesquisas comportamentais. Dentre os remédios 

propostos, dois foram adotados no presente estudo:  

1) Foi enfatizada a proteção ao anonimato dos participantes para reduzir a apreensão 

dos mesmos em responder. A garantia do anonimato foi claramente colocada na comunicação 

inicial da pesquisa, e repetida na página do termo de consentimento dos questionários, 

reforçando a confidencialidade das respostas e a liberdade para que o respondente 
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interrompesse sua participação a qualquer tempo. Além disso, como forma de garantir a 

confidencialidade das respostas, o questionário foi disponibilizado por meio de um serviço de 

pesquisas independente e externo à empresa, baseado na Internet, chamado “SurveyMonkey”. 

Por fim, foi enfatizada a inexistência de respostas certas ou erradas, de modo que os 

participantes pudessem responder as perguntas da forma mais honesta e livre possível.  

2) O segundo remédio foi incluír no questionário 5 questões indicativas da influência 

de aspectos de desejabilidade social nas respostas. Essas questões foram extraídas do estudo 

realizado por Gouveia et al. (2009), sobre a escala de Desejabilidade Social de Marlowe-

Crowne (1960). O objetivo dessa inclusão foi identificar eventuais vieses, que demonstrassem 

a intenção dos respondentes de tornar as respostas mais socialmente aceitáveis.  

Uma vez concluída a fase de coleta, passou-se à preparação dos dados a fim de permitir 

a posterior análise estatística. O processo de preparação permite transformar os dados coletados 

em informações úteis à pesquisa (HAIR et al., 2005). 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.4.1 Preparação e limpeza dos dados 

 

Segundo Hair et al. (2005), o trabalho de análise dos dados deve ser iniciado pela 

verificação de sua integridade e coerência. Este trabalho corresponde a um processo de “edição 

dos dados”, que envolve a codificação e transformação dos dados, o tratamento de respostas 

em branco30 ou repetidas, e o lançamento no sistema de análise. 

A codificação dos dados consistiu em atribuir um número para cada uma das respostas 

aos itens, de modo que pudessem compor o banco de dados da pesquisa, ou seja, 1 para 

“discordo totalmente”, 2 para “discordo” e assim sucessivamente, até 6 para “concordo 

totalmente” (HAIR et al., 2005).   

A transformação das respostas das questões reversas foi realizada para que as respostas 

invertidas passassem a apresentar a mesma lógica dos demais itens do questionário. Assim, 

foram revertidas as codificações adotadas, de modo que os códigos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, inicialmente 

atribuídos para a escala de respostas, fossemsubstituídos, respectivamente, pelos códigos 6, 5, 

4, 3, 2 e 1 (HAIR et al., 2006).   

                                                 
30 Missing values. 
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As questões reversas são colocadas intencionalmente nos instrumentos de pesquisa 

como forma de evitar que os respondentes adotem um único padrão de respostas para as 

questões, exigindo a análise das alternativas ao responder o questionário (HAIR et al., 2006). 

No questionário utilizado, estavam invertidos os itens número 3, 6, 9, 12 e 15 da escala M-

GUDS-S e as questões número 16, 17, 18, 19 e 20 da subescala de desejabilidade social.  

Por fim, quanto à codificação, foram segmentadas e codificadas as respostas das 

questões 21 (idade) e 28 (tempo como gestor). Ambas as questões eram abertas, para que os 

respondentes pudessem lançar sua idade em um campo com dois dígitos referentes aos anos. A 

codificação foi realizada por meio da segmentação das faixas etárias e do tempo como gestor, 

conforme indicado nas Tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2 – Códigos para transformação de dados de “idade dos gestores”   

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Tabela 3 – Códigos para transformação de dados de “tempo como gestores”   

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para a sequência do trabalho de edição dos dados, foi utilizada a orientação do The 

European Social Survey Education Net (2015) na preparação e limpeza dos dados, que define 

um critério para a exclusão dos dados faltantes31 ou repetição de respostas32.  

                                                 
31 Dados faltantes segundo Hair et al. (2006) ou missings. 
32 Casos atipicos segundo Hair et al. (2006) ou outliers. 
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Tanto os dados em branco, quanto as respostas repetidas (dados atípicos) impedem 

efetivamente se conhecer o posicionamento do respondente. Os casos atípicos ocorrem quando 

há repetição de apenas uma ou duas respostas para quase todos os itens do questionário, o que 

demonstra que o respondente provavelmente não tentou avaliar de forma adequada os itens da 

escala.  

A orientação da The European Social Survey Education Net (2015) nestes casos é 

identificar e excluir os respondentes que apresentaram mais de 5 respostas em branco para cada 

21 itens (24%) ou, mais de 16 itens em branco para cada 21 propostos (76%). Os casos de dados 

faltantes em proporção inferior aos limites acima foram sanados por meio do método da 

substituição dos valores omissos por valores estimados, com base na média das respostas do 

respectivo item (HAIR et al., 2006). 

Seguindo os critérios acima, dos 506 questionários inicialmente coletados, 22 foram 

excluídos, sendo 19 por apresentarem o número de dados faltantes superior a 24% do total de 

itens, e 3 questionários por apresentarem repetição de respostas em percentual superior a 76% 

do total de itens.   

Assim, após este filtro, 484 respondentes foram considerados válidos e passaram a 

compor o banco de dados da pesquisa para as análises subsequentes.  

 

3.4.2 Inclusão de dados 

 

Foram realizadas duas inclusões no banco de dados:  

1) Inserção de uma coluna com dados relativos à unidade de negócios da empresa em 

que os respondentes trabalham. Esse item foi preenchido com a informação dos questionários 

enviados para cada unidade de negócios, que foram identificados pelas letras B, C, D, E, F, G 

e H33. Isto permitiu apurar o número de gestores que responderam o respectivo questionário em 

cada unidade de negócios, e, assim, avaliar os resultados do estudo não somente em relação à 

organização como um todo, mas também com base nas unidades de negócios isoladamente. 

2) Para realizar a análise das variáveis sexo e raça, simultaneamente, foram inseridas 

duas colunas no banco de dados em que as variáveis raça e sexo foram recategorizadas como 

as variáveis “homens brancos e não brancos” e “mulheres brancas e não brancas”. Esta inclusão 

foi realizada a fim de tornar possível analisar e testar as hipóteses propostas no estudo.   

                                                 
33 Pág. 59. 
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Após terem sido tratados os dados, foram submetidosà análise de estatística descritiva 

básica, que,segundo Hair (2005) vem a ser o conjunto de técnicas que têm por finalidade 

caracterizar, descrever, resumir, totalizar e apresentar os dados de pesquisa, ou seja, descrever 

a amostra sob análise. Em seguida, foram realizadas análises estatísticas inferenciais para 

avaliar as propriedades psicométricas de confiabilidade e validade da escala M-GUDS S 

(FUERTES et al., 2000).  

 

3.4.3 Caracterização da amostra 

 

Neste subitem é apresentada a caracterização dos respondentes com base nas variáveis 

demográficas dos 484 questionários válidos. Para tanto foram consideradas as seguintes 

informações: sexo, idade, raça, gênero, orientação sexual, escolaridade, estado civil, religião, 

tempo como gestor e região do país em que trabalha, as quais foram tabuladas e submetidas à 

análise por meio de estatística descritiva básica para reunir informações voltadas às respostas 

das hipóteses propostas. 

 

3.4.3.1 Sexo dos respondentes 

 

Foi constatada uma forte predominância do gênero masculino na composição dos 

quadros de chefia da companhia em estudo. Do total dos respondentes pesquisados, 71,9% são 

do sexo masculino.  

Apesar de terem sido colhidas informações sobre a existência de uma política de 

diversidade em vigor na organização, e da realização de campanhas em prol da diversidade há 

cerca de dois anos, o percentual de gestores do sexo feminino ainda representa apenas 28,1% 

da amostra (Tabela 4), o que demonstra uma clara disparidade de gênero na composição da 

estrutura de gestores da empresa, possivelmente, em decorrência do contexto social ainda 

existente na maioria das empresas, em que o espaço igualitário de gêneros permance como 

desafio a ser superado.  

 

Tabela 4 – Sexo dos respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Um dos pontos que se buscou explorar para tentar entender a diferença entrre o número 

de gestores do sexo masculino e feminino, foi confrontar os dados de escolaridade e sexo 

(Tabela 5), para verificar se a questão de escolaridade poderia ser a causa de um número menor 

de mulheres ocuparem posições de chefia na empresa. Contudo, as gestoras apresentaram um 

nível de formação escolar superior ao dos homens, principalmente nos níveis de formação 

Superior completo, Especialização e Mestrado.  

Isto demonstra uma contradição na proporção existente entre gestores de sexo 

masculino e feminino. A ocupação de posições de gestão desfavorável para as mulheres parece 

refletir problemas de tratamento desigual de gênero existente em boa parte das organizações. 

Estudos realizados sobre o tema têm dado conta de que a desigualdade entre homens e mulheres 

persiste no país (ABRAMO; TODARO, 2002).  

Este contexto evidencia a importância da  gestão sistemática da diversidade nas 

organizações, não só como forma de buscar a construção de ambientes de trabalho mais 

igualitários, mas, também, como modo de fortalecer e beneficiar as próprias atividades das 

organizações. A esse respeito, Thomas (1991) defende que a diversidade nas organizações não 

deve ser vista como “um problema a ser resolvido, mas sim como um recurso a ser gerenciado”.  

 

 

Tabela 5 – “Sexo” versus “escolaridade” dos respondentes 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.4.3.2 Raça ou cor dos respondentes 

 

Os dados relativos à composição de raça ou cor da amostra foram coletados com base 

nos mesmos critérios de designação de raça ou cor utilizados pelo IBGE34. Os resultados 

observados na Tabela 6 evidenciaram uma forte concentração de gestores em apenas uma 

tipologia específica, a raça branca, que apareceu com uma participação de 77,7% do total da 

amostra.  

 

Tabela 6 – Raça ou cor dos respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 7 é possível observar uma comparação entre a distribuição percentual de 

gestores por raça na organização e a composição racial da população brasileira, com base nos 

dados do censo do IBGE de 2010. Considerando a composição racial brasileira, chama atenção 

o fato de a maioria dos gestores ser da raça branca, uma vez que o país apresenta uma 

composição racial consideravelmente diversificada na população.  

Não foi possível apurar as causas especificas desta disparidade na organização, mas é 

razoável supor que possa ser reflexo de um contexto social em que as carreiras de chefia ainda 

careçam de atenção quanto a aspectos efetivos de inclusão (SANTANNA; HANASHIRO, 

2014).  

 

Tabela 7 – Comparativo de raça na organização e na população do país  

 
Fonte: IBGE-2010 e dados da pesquisa. 

                                                 
34 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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3.4.3.3 Idade dos respondentes 

 

Conforme a Tabela 8, a maior parte dos respondentes encontra-se concentrada nas faixas 

de idade compreendidas entre 30 e 49 anos, e representa 73,8% da amostra de gestores da 

empresa .  

O percentual de gestores jovens, com menos de 29 anos, representa somente 13,6% dos 

respondentes, o que, até certo ponto, pode ser explicado por ser uma faixa etária de início de 

carreira para a maioria das pessoas, ou seja, com um nível menor de experiência para assumir 

cargos de gestão.  

Contudo, o que chamou atenção é o fato de que o percentual também é menor entre 

gestores com mais idade, na faixa entre 50 e 59 anos, que apresentou apenas 12,2% dos gestores. 

Nesta faixa etária, é razoável supor que os funcionários já tenham adquirido experiência 

suficiente para os cargos de gestão.  

Este baixo percentual chama atenção, visto que se refere a pessoas em idade de plena 

capacidade laboral. O fato sugere a possibilidade da existência de um limitador invisível, mas 

presente nas práticas e cultura da organização, que faz com que os gestores dessa faixa etária 

deixem a companhia. 

Posteriormente, reavaliando o contexto, foi identificado que a empresa mantém para os 

cargos de gestão um programa de previdência privada, que tem como limite mínimo de idade 

para afastamento  55 anos. A partir dessa idade o gestor pode se aposentar, com a possibilidade 

de usufruir plenamente os benefícios previdenciários depositados. Este programa pode 

representar um incentivo à saída precoce dos gestores, se considerarmos que a idade mínima de 

aposentadoria no país foi recentemente alterada para 60 anos de idade. 

 

Tabela 8 – Idade dos respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.4.3.4 Tempo de experiência como gestor 

 

A Tabela 9 mostra que a maior parte dos gestores da companhia possuem um tempo de 

experiência que varia entre 0 e 9 anos (61,6%). Os dados coletados demonstram que a maioria 

dos gestores não permanece na organização ao longo de sua carreira, havendo uma renovação 

significativa dos quadros de chefia, o que pode ter impacto negativo no desenvolvimento de 

programas internos em prol da diversidade na organização. 

 

Tabela 9 – Tempo de experiência como gestor  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Explorando um pouco mais a questão da idade, combinada com o tempo de experiência 

como gestor (Tabela 10), é possível observar que a maior parte dos gestores se encontra na 

faixa de idade entre 20 e 49 anos (87% - células sombreadas), e com tempo de experiência 

como gestor entre 0 e 14 anos (77,7%). Nas faixas seguintes, tanto de idade quanto de 

experiência, o número de gestores se reduz consideravelmente.  

 

Tabela 10 – Idade versus tempo de experiência dos gestores 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pode-se inferir que os gestores mais velhos estejam deixando a empresa, seja por 

aposentadoria ou por outros fatores, sendo substituídos precocemente por gestores mais novos. 
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Isto pode resultar em um subaproveitamento destes recursos, com experiência e condições para 

contribuir para a organização por, pelo menos, mais dez anos, considerada a nova idade mínima 

para aposentadoria no sistema de previdência pública do país.  

Ainda sob este aspecto, também se pode inferir que ocorre a perda de recursos tangíveis, 

como gastos com processos mais frequentes de seleção, contratação e treinamento, para repor 

os gestores que deixam a empresa, assim como a perda de valores intangíveis, como bagagem 

histórica e cultural da organização, que também se vai com a saída de gestores mais velhos.  

Não foram encontrados estudos específicos sobre os efeitos da substituição de gestores 

mais velhos nas organizações, principalmente, quanto a valores tangíveis e intangíveis, mas 

foram localizados estudos sobre ageísmo, como os trabalhos de Dennis e Thomas (2007) e 

Roscigno et al. (2007), que mostram que a manutenção de pessoas mais velhas agrega 

características e atitudes positivas para as empresas, como conhecimento, lealdade, 

responsabilidade, hábitos de trabalho árduo, compromisso com a organização e capacidade de 

manter a calma em momentos de crise, que são valores intangíveis com grande repercussão 

para os ambientes de trabalho.  

 

3.4.3.5 Região de trabalho dos respondentes 

 

A Tabela 11 mostra a distribuição geográfica dos respondentes no país, que, pela 

característica da empresa, tem forte atuação nas regiões agroexportadoras, concentradas 

principalmente nas Regiões Sudeste (58,9%) e Centro-oeste (21,9%) do Brasil. 

Não foi encontrada literatura sobre aceitação ao diverso ou diversidade relacionada às 

regiões do país como um todo, apenas estudos isolados, principalmente em estados das regiões 

Sudeste e Sul. A análise dos dados sobre os gestores nas regiões onde a empresa está instalada 

poderá subsidiar, mesmo que de forma discreta, futuros estudos. 

 

Tabela 11 – Região de trabalho dos respondentes  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.4.3.6 Perfil predominante na amostra 

 

Apesar de o foco principal desta pesquisa ter sido a análise das variáveis “idade”, 

“sexo”, “raça”, “tempo de experiência como gestor” e “região de trabalho dos respondentes”, 

foram colhidos dados demográficos adicionais sobre “orientação sexual”, “escolaridade”, 

“estado civil” e “religião”, por serem úteis ao estabelecimento do perfil predominante da 

amostra (Tabela 12).  

Com base no conjunto dos dados demográficos colhidos, o perfil predominante na 

amostra de gestores da organização é o seguinte : indivíduos do sexo masculino (71,9%), 

brancos (77,7%), com idade entre 30 e 49 anos (73,8%), com tempo de experiência como gestor 

variando entre 0 e 9 anos (61,6 %), com escolaridade de nível Superior e Especialização 

(79,1%), de religião Católica (63,2%), em sua maioria casados (74,4%) e heterossexuais 

(96,5%).  

 

                   Tabela 12 – Outras variáveis demográficas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Este perfil sinaliza para o fato de que, apesar de a empresa já ter realizado campanhas 

em prol da diversidade, a característica dos gestores que responderam a pesquisa ainda mostra 

um perfil consideravelmente uniforme, de modo que é recomendável retomar o 

desenvolvimento de novas campanhas em prol deste tema. 

 

 

4. ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS RESPOSTAS AO M-GUDS S 

 

Para maior facilidade de compreensão sobre o posicionamento dos gestores em relação 

aos itens da escala, as respostas ao M-GUDS S foram agrupadas em três conjuntos de 

histogramas, correspondentes às dimensões: Apreciação Relativista, Diversidade de Contato e 

Senso de Conexão da M-GUDS S (Gráficos 1 a 3).  

 

4.1. HISTOGRAMAS DAS RESPOSTAS  

 

As respostas estão representadas pelas colunas nos histogramas, e seguem o padrão da 

escada Likert, indo de “1 - discordo totalmente” até “6 - concordo totalmente”, onde cada 

coluna indica a frequência com que as alternativas de respostas foram escolhidas pelos 

respondentes.   

 

4.1.1. Diversidade de Contato (DC) 

 

A dimensão Diversidade de Contato (DC) está demonstrada no Gráfico 1, que apresenta 

o conjunto de histogramas relativos às questões 1, 4, 7, 10 e 13, que se referem ao componente 

comportamental da UDO. De acordo com este componente, uma pessoa com orientação 

universal ao diverso tende a buscar uma diversidade de experiências com os outros.  

Pelo posicionamento das respostas nas colunas de frequência, é possível observar que 

elas ficaram mais posicionadas do lado direito dos histogramas, nas colunas 5 (concordo) e 6 

(concordo totalmente), o que significa que os gestores manifestaram posições de concordância 

com as assertivas colocadas nas questões.  

As perguntas sobre UDO formuladas na dimensão Diversidade de Contato foram sobre 

a abertura ou predisposição dos gestores a conhecer pessoas de outros países, conhecer pessoas 

que falam outros idiomas, conhecer pessoas de outras culturas e raças, e, ainda, sobre o interesse 

em participar de atividades envolvendo pessoas com deficiência.  
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O posicionamento das respostas revela a postura favorável dos respondentes ao contato 

e interação com o diverso, uma vez que para quatro dos itens perguntados (1, 4, 7 e 10) as 

respostas se concentraram nas alternativas 5 (concordo) e 6 (concordo totalmente) da escada.  

Apenas no item 13, cuja assertiva foi “Eu procuro participar de eventos em que eu possa 

conhecer pessoas de diferentes origens raciais”, a resposta se posicionou entre 4 (concordo 

parcialmente) e 5 (concordo), demonstrando uma posição de menor convicção, mas mesmo 

assim, ainda com tendência positiva.  

Assim, de modo geral, os gestores demonstraram possuir atitudes favoráveis à aceitação 

da diversidade, uma vez que expressaram em suas respostas aos itens posturas voltadas a 

procurar a diversidade e o contato com experiências diversas.  

 

   Gráfico 1 – Histogramas para os itens de Diversidade de Contato (DC) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.2. Apreciação Relativista (AR) 

 

O Gráfico 2 apresenta o segundo conjunto de histogramas, relativo às  respostas dos 

gestores aos itens 2, 5, 8, 11 e 14 da M-GUDS S. Estes itens medem a dimensão Apreciação 

Relativista (AR) do construto UDO, que está ligada ao componente cognitivo do construto. 
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Segundo este componente, uma pessoa com atitudes favoráveis à aceitação da diversidade 

valoriza tanto as semelhanças quanto as diferenças entre ela e os outros.  

Dessa forma, as questões constantes desta dimensão medem a predisposição dos 

gestores em aprender com o diverso, em compreender as semelhanças e diferenças em relação 

aos outros, em construir relacionamentos enriquecedores com os diferentes, em se 

autocompreender por meio da identificação com o diverso.  

Nos histogramas, pode-se observar que nos itens 2, 8 e 14 as respostas ficaram 

posicionadas mais à direita dos quadros, nas colunas representativas das respostas 5 (concordo) 

e 6 (concordo totalmente), o que demonstra uma postura favorável à aceitação da diversidade.  

Apenas as questões 5 (Eu consigo compreender melhor uma pessoa quando eu sei o 

quanto ele/ela é tanto similar como diferente de mim) e 11 (Ao conhecer uma pessoa eu gosto 

de saber de que maneira ele/ela tanto difere como é similar a mim), apresentaram respostas 

localizadas nas colunas 4 (concordo parcialmente) e 5 (concordo), que demonstraram uma 

postura menos incisiva em relação à abertura para diversidade, mas ainda positiva. Não foi 

possível explicar estes posicionamentos em particular, mas eles devem se manifestar na análise 

estatística dos dados em conjunto. 

 

  Gráfico 2 – Histogramas para os itens de Apreciação Relativista (AR) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.3. Conforto com a Diferença (CD) 

 

O Gráfico 3 reúne os histogramas relativos à dimensão Conforto com a Diferença (CD), 

que corresponde ao componente afetivo ou emocional da UDO e, por meio das questões 3, 6, 

9, 12 e 15, busca medir como as experiências compartilhadas levam a um senso de conexão 

com os outros.  

As perguntas sobre UDO formuladas na dimensão Conforto com a Diferença (CD) 

buscam medir como os entrevistados se sentem em relação ao contato com indivíduos de outras 

raças ou que manifestam atitudes discordantes das suas.  

O posicionamento das respostas nas colunas 5 (concordo) e 6 (concordo totalmente) dos 

histogramas demonstra que os gestores têm posições favoráveis a atitudes de orientação 

universal ao diverso.  

Desta forma, de modo geral, os gestores demonstraram possuir atitudes favoráveis à 

aceitação da diversidade, uma vez que expressaram em suas respostas posturas voltadas a 

procurar a diversidade e o contato com experiências diversas. 

  

Gráfico 3 – Histogramas para os itens de Conforto com Diferenças (CD) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2. ANÁLISE DE VALIDADE E CONFIABILIDADE 

 

A correta adequação do modelo de mensuração utilizado tem implicação fundamental 

para a análise do fenômeno em estudo (DIAMANTOPOULOS; RIEFLER; ROTH, 2008), visto 

que os fenômenos, ou construtos, podem ser definidos de forma teórica, mas não podem ser 

medidos diretamente (HAIR et al., 2005). De modo que, para ser mensurados, são necessários 

os modelos de mensuração, que estabelecem as relações entre os construtos e suas medidas 

(DIAMANTOPOULOS; RIEFLER; ROTH, 2008).  

 Uma das técnicas estatísticas que permite avaliar um conjunto de variáveis observadas 

e explicar o relacionamento ou padrão existente entre elas é a análise fatorial. Quando o 

pesquisador já tem conhecimento sobre a estrutura da variável latente a ser estudada, a análise 

fatorial que deve ser utilizada é a confirmatória (AFC 35 ), uma vez que, a partir desse 

conhecimento prévio, o pesquisador pode elaborar hipóteses sobre as relações entre as variáveis 

observadas e as variáveis latentes, para testar estatisticamente o modelo em estudo (BYRNE, 

2012).  

Além disso, a análise fatorial confirmatória possibilita, também, testar o ajuste do 

modelo fatorial em relação a modelos concorrentes, bem como revisar instrumentos e estruturas 

fatoriais, testar hipóteses e confirmar teorias (LAROS, 2004).  

Assim, como forma de avaliar a adequação do modelo de mensuração M-GUDS S para 

a medição do construto UDO aplicado a gestores brasileiros, optou-se pela realização de uma 

análise fatorial confirmatória (AFC) para a análise das variáveis latentes que compõem a escala. 

E também para avaliar o grau de confiabilidade e validade dos dados obtidos com a aplicação 

do instrumento M-GUDS-S no Brasil. O método utilizado para a AFC foi o de estimação pelo 

PLS36 (Partial Least Squares – Path Modeling), por meio do uso do software SmartPLS 2.0.M3.  

Conforme sugerem Ringle, Silva e Bido (2014), a sequência adequada de análises para 

a avaliação do modelo de mensuração estrutural deve observar a seguinte ordem: 

 

1) Validades convergentes, pela análise da Variância Média Extraída (AVE37); 

2) Validades convergentes, pela análise das cargas fatoriais significantes (valores-t); 

3) Validades convergentes, pela análise das cargas fatoriais; 

4) Validade discriminante a nível dos itens, pela observação das cargas cruzadas; 

                                                 
35 AFC - Analise Fatorial Confirmatoria  
36 PLS – Mínimos Quadrados Parciais 
37 Variâncias Médias Extraídas (Average Variance Extracted - AVEs) 
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5) Validade discriminante a nível dos construtos, pela observação da raiz quadrada da 

AVE; 

6) Valores de consistência interna (alfa de Cronbach); 

7) Valores de confiabilidade composta; 

 

Na Figura 2, a seguir, está representada a estrutura fatorial do construto UDO, bem 

como suas respectivas cargas fatoriais, com base nos dados coletados da amostra de gestores 

considerada no presente estudo.  

 

Figura 2  – Estrutura fatorial do construto UDO pela escala M-GUDS S 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.2.1. Validade convergente pela análise da AVE 

 

A validade convergente foi analisada pela variância média extraída (AVE), sendo 

desejável alcançar um índice de validade convergente mínimo de 0,5 de significância estatística 

(HAIR et al., 2014).  

Conforme a Tabela 13, observa-se que a AVE dos construtos AR, CD e DC ficou abaixo 

de 0,50, o que indicou a falta de validade convergente ao modelo. É importante ressaltar que 
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tentou-se fazer o ajuste do modelo estrutural para elevar os valores da AVE. Contudo, não 

foram excluídos indicadores do modelo, pois, conforme a literatura, deve-se tentar manter o 

maior número possível de variáveis da sua estrutura caso a exclusão de algum indicador possa 

comprometer a validade de conteúdo do construto (PEDHAZUR, 1997).  

 

Tabela 13: AVE - Variância Média Extraída 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Dessa forma, apesar de não atender plenamente o critério 0,50 da AVE, os valores não 

estão muito distantes do recomendado, razão pela qual optou-se por manter todas as variáveis 

do instrumento. 

Outro ponto a considerar é o fato de que, no presente estudo, o instrumento M-GUDS 

S foi aplicado a uma amostra bastante específica, formada apenas por gestores de uma 

organização empresarial brasileira, o que difere significativamente das amostras utilizadas nos 

estudos realizados nos Estados Unidos, em que elas eram formadas por estudantes 

universitários.  

Este fato pode ter afetado o resultado da medição da UDO, sendo recomendável que 

novos estudos sejam realizados no Brasil, com outras amostras, para que se possa melhor 

avaliar o comportamento do instrumento de mensuração. 

 

 

4.2.2. Validade convergente, pela análise das cargas fatoriais significantes (valores-t) 

 

Para a verificação da validade convergente, foram analisados os valores-t para as cargas 

fatoriais de todas as variáveis latentes (Tabela 14).  

Dessa forma, para que haja validade convergente, os valores-t (por meio de bootstrap), 

devem ser maiores que 1,96 ao nível de significância de 5% (valores-p < 0,05) (HAIR et al., 

2014). Como os valores encontrados na Tabela 14 são adequados aos parâmetros recomendados 

para o valor-t, considera-se satisfatória a condição de validade convergente. 
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                        Tabela 14 – Valor-t  

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

4.2.3. Validade convergente, pela análise das cargas fatoriais 

 

A análise das cargas fatoriais busca revelar a correlação entre as variáveis originais e os 

fatores, de modo a permitir uma melhor compreensão de um fator específico; nesse sentido, 

quanto mais alto o valor da carga fatorial, melhor a variável representa o fator em questão. 

Assim, a carga fatorial dá uma indicação da qualidade da variável (HAIR et al., 2014).  

O valor recomendável pela literatura para a carga fatorial é 0,7. Contudo, ao observar 

as cargas fatoriais da M-GUDS S (Tabela 14), constatou-se que apenas 6 cargas estão acima do 

valor 0,7, entre os 15 itens do instrumento, o que representaria uma fragilidade na correlação 

entre as variáveis e os fatores do construto UDO. 

Porém, existem autores que sugerem critérios diferentes para a avaliação das cargas 

fatoriais. De acordo com Comrey e Lee (1992), as cargas maiores que 0,71 são excelentes, as 

maiores que 0,63 são muito boas, as maiores que 0,55 boas, as maiores que 0,45 razoáveis, e as 

maiores que 0,32são pobres.  

Também Hair et al. (2014) sugerem que, particularmente, em algumas situações, como 

as de pesquisas sociais, algumas cargas fatoriais podem apresentar valores abaixo de 0,7. 

Porém, a opção pela exclusão de itens que apresentam carga fatorial entre 0,4 e 0,7 deve ser 

feita após uma análise criteriosa do efeito de sua retirada, e somente é recomendada sua 

exclusão da escala quando resultar em aumento da confiabilidade composta ou da variância 
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média extraída (HAIR et al., 2014). Este resultado não ocorreu com a exclusão de itens da M-

GUDS S, razão pela qual foi decidido  não fazê-lo.  

Preferimos tentar manter o maior número possível de variáveis do modelo, para não 

desconfigurar e comprometer sua validade de conteúdo (PEDHAZUR, 1997), visto ser possível 

que um modelo que tenha apresentado uma carga fatorial baixa em uma amostra, possa 

apresentar resultado diferente em outra (CHIN, 1999). Isto porque, conforme exposto 

anteriormente, no caso da M-GUDS S a amostra utilizada no Brasil é bastante diferente das 

amostras utilizadas nos Estados Unidos, que eram formadas por estudantes universitários. 

 

4.2.4. Validade discriminante ao nível dos itens pela observação das cargas cruzadas 

 

A validade discriminante mede, por meio de correlação, se existe diferença entre os 

conceitos. Desse modo, quanto mais baixa for a correlação, melhor é a demonstração de que a 

escala utilizada se distingue de outro conceito semelhante (HAIR et. al., 2005). Ou seja, a 

validade discriminante define o estágio em que um construto é o único que representa o 

fenômeno, e não os demais construtos.  

O critério de Chin (1999) permite, por meio da observação das cargas fatoriais dos 

indicadores, avaliar a condição de validade discriminante do instrumento. Segundo Chin 

(1999), existe validade discriminante quando os valores das cargas fatoriais são maiores nas 

variáveis latentes originais que nas demais comparadas.  

Também Hair et al. (2014) sugerem que a validade discriminante no nível dos itens 

ocorre quando a carga fatorial de um item é maior do que a dos itens dos demais construtos, 

seja no sentido horizontal quanto no vertical da tabela.  

Conforme se pode observar na Tabela 15, todas as cargas fatoriais da dimensão AR 

(Apreciação Relativista) são superiores às medições em CD (Conforto com Diferença) e em 

DC (Diversidade de Contato), o mesmo ocorrendo quando se analisa a comparação das 

dimensões CD e DC, respectivamente. Ou seja, as cargas fatoriais das variáveis latentes em 

cada construto são maiores que nos demais, tanto na análise vertical quanto na horizontal, o que 

demonstra a existência de validade discriminante das três dimensões do construto.  
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                    Tabela 15: Valores das cargas cruzadas   

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

4.2.5. Validade discriminante a nível dos construtos, pela observação da raiz quadrada 

da AVE 

 

Outro modo de avaliar a validade discriminante é ao nível dos construtos, segundo o 

critério de Fornell e Larcker (1981), em que se compara a raiz quadrada da variância média 

extraída (AVE) de cada construto com as correlações entre os próprios construtos.  

Neste processo, para que haja validade discriminante, as raízes quadradas das AVE 

devem ser maiores que as correlações entre as demais variáveis latentes (FORNELL; 

LARCKER, 1981). Isto pode ser verificado na Tabela 16, que demonstra haver validade 

discriminante ao nível dos construtos, para as três dimensões mensuradas. 

 

Tabela 16: Critério Fornell e Larcker 

 
Nota: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE. 

               Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.2.6. Valores de confiabilidade de consistência interna (alfa de Cronbach) 

 

O índice de confiabilidade do modelo de mensuração, ou de confiabilidade de 

consistência interna, permite analisar o nível de correlação entre o conjunto de indicadores do 

construto, e pode ser medido pelo coeficiente alfa de Cronbach, que deve variar entre 0 e 1. 

Assim, quanto mais alta for a correlação encontrada, mais confiáveis serão os indicadores 

(HAIR et al., 2014).  

De acordo com a Tabela 17, os coeficientes alfa de Cronbach obtidos foram: 0,63 para 

a subescala Apreciação Relativista; 0,66 para a subescala Conforto com Diferenças, e 0,72 para 

a subescala Diversidade de Contato, que podem ser considerados satisfatórios, uma vez que 

resultados insatisfatórios geralmente são indicados por valores iguais ou inferiores a 0,6 

(MALHOTRA, 2012).  

 

Tabela 17: Confiabilidade pelo Alfa de Cronbach e confiabilidade composta 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.2.7. Valores de confiabilidade composta 

 

Além da avaliação pela consistência interna, a confiabilidade deve ser avaliada também 

por meio do índice de confiabilidade composta, que indica se as respostas são confiáveis.  

Para que hava confiabilidade composta, os valores são considerados satisfatórios caso 

estejam acima de 0,7 (HAIR et al., 2014). Dessa forma, a confiabilidade composta do 

instrumento de mensuração está adequada, visto que os valores das três dimensões 

apresentaram confiabilidade composta acima do nível mínimo (Tabela 17). 

 

4.2.8. Análise de Desejabilidade Social 

 

Apesar da possibilidade de influência da desejabilidade social (DS) ter sido descartada 

nos estudos de Meville et al. (1999) e de Fuertes et al. (2000), que deram origem à M-GUDS 

S, optou-se por incluir questões sobre desejabilidade social também neste estudo para avaliar a 

eventual influência sobre as respostas dos participantes. 
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Os métodos estatísticos utilizados para verificar efeitos de desejabilidade social foram 

a correlação simples e a correlação parcial. De acordo com Malhotra (2012), a correlação 

simples permite medir a associação entre duas variáveis, e a correlação parcial permite, além 

disso, avaliar o efeito de variáveis adicionadas à análise.  

Assim, primeiramente foram somadas as variáveis que compunham cada uma das 

dimensões DC, AR, CD, bem como das variáveis integrantes da DS, e obtidas as respectivas 

variáveis médias. Em seguida, foi calculada a correlação simples com as quatro variáveis (DC, 

AR, CD e DS) e apurada a associação entre as variáveis. Na sequência, foi suprimida a variável 

DS e calculada a correlação parcial entre as três variáveis remanescentes, a fim de também 

apurar a associação entre elas (Tabelas 18 e 19).  

 

Tabela 18: Correlação considerando os dados de Desejabilidade Social 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Tabela 19: Correlação controlando pela Desejabilidade Social 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Depois, foram comparados os índices de correlação simples de DC, AR, CD e DS, com 

os índices de correlação parcial de DC, AR e CD, para verificar o resultado das correlações 

com a variável desejabilidade social. Ao final, ficou demonstrado não haver relação 

significativa entre a M-GUDS S e a desejabilidade social, na amostra considerada. 

 

 

5. ANÁLISE DAS HIPÓTESES E DISCUSSÃO COM A LITERATURA 

 

5.1. DEFINIÇÃO DO TIPO DE TESTE DE HIPÓTESES APLICADO 

 

 Para a análise das hipóteses foi necessário, primeiramente, definir o tipo de teste a ser 

utilizado na análise, se testes estatísticos paramétricos ou não paramétricos. De acordo com 

Guimarães (2012), esta decisão se baseia no atendimento a requisitos ou pressupostos 

específicos da amostra, que são: 

a) Os testes paramétricos somente podem ser aplicados a dados que apresentem uma 

distribuição normal, ou seja, uma distribuição simétrica em torno da média; 

b) Os testes paramétricos podem ser aplicados apenas em dados que formem escalas 

com intervalos contínuos e iguais em relação à variável dependente; 

c) As amostras devem ser aleatórias e independentes;  

d) As variâncias populacionais devem ser iguais, ou seja, deve haver homogeneidade 

de variâncias entre os grupos a serem comparados.  

 

Por sua vez, os testes não paramétricos independem desses parâmetros populacionais e 

de suas estimativas, por isso não requerem o atendimento a pressupostos de utilização, sendo 

também denominados testes de distribuição livre. Normalmente, são utilizados como 

substitutos para os casos em que os testes paramétricos não podem ser realizados (HAIR, 2005). 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi realizado para verificar se os dados da variável 

estudada se originam de uma distribuição normal (H0), e os resultados indicaram a rejeição da 

Hipótese nula H0, com p=0,000 com nível de significância 0,05, ou seja, rejeição da hipótese 

de que houvesse normalidade nas variáveis analisadas. Com isso, este resultado direcionou o 

trabalho estatístico para a utilização de testes não paramétricos para a análise das hipóteses 

(Apêndice 1).  
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Dentre os testes não paramétricos possíveis, segundo Baroudi e Orlikowski (1989), 

foram escolhicos os testes U de Mann-Whitney e o teste de Kruskal-Wallis. A escolha destes 

testes não paramétricos se deu pelos seguintes motivos: 

O teste de U Mann-Whitney serve para testar se duas amostras independentes foram 

retiradas de populações com médias iguais. É um teste não paramétrico alternativo ao teste “t” 

para amostras independentes. O teste de Kruskal-Wallis, por sua vez, serve para testar mais de 

duas variáreis, ou seja, k amostras (k > 2) independentes, retiradas de populações com médias 

iguais. Os testes foram calculados com auxílio do software SPSS 22 (Statistical Package for 

the Social Sciences).  

 

5.2. TESTES DE HIPÓTESES  

 

5.2.1. Resultado da 1ª hipótese  

 

(H0)1: Os escores de UDO dos gestores do sexo feminino e masculino não diferem. 

(H1)1: Os escores de UDO dos gestores do sexo feminino são mais elevados que os 

escores dos gestores do sexo masculino. 

 

                               Tabela 20 : Teste da 1ª hipótese  

 
        Fonte: Dados da pesquisa. 

              Notas: 1. São exibidas significâncias assintóticas. 

                    2. O nível de significância é ,05. 

                                             3. O número de homens da amostra é 348. 

     4. O número de mulheres da amostra é 136. 
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A 1ª hipótese proposta foi de que os escores de UDO dos gestores do sexo feminino 

seriam mais elevados que os escores dos gestores do sexo masculino. Contudo, ao aplicar o 

teste de Mann-Whitney, o resultado encontrado foi no sentido de se reter a hipótese nula (H0), 

ou seja, de que os escores de UDO dos gestores do sexo feminino e masculino não diferem 

(Tabela 20). 

 

5.2.2. Resultado da 2ª hipótese  

 

(H0)2: Os escores de UDO dos gestores não brancos e dos gestores brancos não 

diferem. 

(H1)2: Os escores de UDO dos gestores não brancos são mais elevados que os escores 

dos gestores brancos. 

 

Quanto à análise da 2ª Hipótese, de que os escores de UDO dos gestores não brancos 

são mais elevados que os escores dos gestores brancos, o teste de Mann-Whitney recomendou 

manter a hipótese nula (H0) e rejeitar a hipótese alternativa (H1), indicando que a UDO média 

se distribui de forma igual entre os gestores não brancos e brancos (Tabela 21).  

 

         Tabela 21 - Teste da 2ª hipótese 

 
        Fonte:Dados da pesquisa. 

        Notas: 1. São exibidas significâncias assintóticas. 

     2. O nível de significância é ,05. 

     3. O número de brancos na amostra é 376. 

       4. O número de não-brancos na amostra é 108. 
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5.2.2.1. Resultado da 2ª hipótese, letra “a”  

 

(H0)2a: Os escores de UDO dos gestores do sexo masculino não brancos e brancos não 

diferem. 

(H1)2a: Os escores de UDO dos gestores do sexo masculino não brancos são mais 

elevados que os escores dos gestores brancos. 

  

Quanto à 2ª hipótese, em sua letra “a” (H1)2a, de que os escores de UDO dos gestores 

do sexo masculino não brancos são mais elevados que os escores dos gestores brancos, após a 

aplicação do teste de Mann-Whitney ficou demonstrado que não há diferença na distribuição 

da UDO média entre os gestores do sexo masculino brancos e não brancos, indicando que fosse 

mantida a hipótese nula (H0)2a (Tabela 22).  

 

 

         Tabela 22 - Teste da hipótese, letra “a” 

 
   Fonte:   Dados da pesquisa. 

   Notas:   1. São exibidas significâncias assintóticas. 

  2. O nível de significância é ,05. 

  3. O número de homens brancos na amostra é 262. 

  4. O número de mulheres brancas na amostra é 114. 
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5.2.2.2. Resultado da 2ª hipótese, letra “b”  

 

(H0)2b: Os escores de UDO das gestoras mulheres não brancas e brancas não diferem. 

(H1)2b: Os escores de UDO dos gestoras mulheres nãio brancas são mais elevados que 

os escores das gestoras brancas. 

 

  

Em relação à hipótese H2b, de que os escores de UDO das gestoras mulheres não brancas 

seriam mais elevados que os escores das gestoras brancas, a realização do teste não paramétrico 

orientou a manutenção da hipótese nula (H0)2b, visto que a UDO das gestoras não brancas ficou 

igual à das gestores brancas (Tabela 23). 

 

 

      Tabela 23 - Teste da hipótese H2b 

 
   Fonte: Dados da pesquisa. 

   Notas: 1. São exibidas significâncias assintóticas. 

2. O nível de significância é ,05. 

3. O número de mulheres brancas na amostra é 114. 

4. O número de mulheres não-brancas na amostra é 22. 
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5.2.3. Resultado da 3ª hipótese  

 

(H0)3: Os escores de UDO dos gestores mais velhos e dos gestores mais novos não 

diferem. 

(H1)3: Os escores de UDO dos gestores mais velhos são mais elevados que os escores 

dos gestores mais novos. 

 

Quanto à hipótese de que os escores de UDO dos gestores mais velhos sejam mais 

elevados que os escores dos gestores mais novos, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis, que 

rejeitou a hipótese alternativa, mostrando não haver alteração nas atitudes UDO dos gestores 

em relação à idade (Tabela 24). 

 

 

                         Tabela 24 - Teste da 3ª hipótese 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

  Notas: 1. São exibidas significâncias assintóticas. 

   2. O nível de significância é ,05. 
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5.2.4. Resultado da 4ª hipótese  

 

(H0)4: Os escores de UDO dos gestores com mais experiência e dos gestores com menos 

experiência não diferem. 

(H1)4: Os escores de UDO dos gestores com mais experiência são mais elevados que os 

escores dos gestores com menos experiência. 

 

 

Com relação à hipótese de que os escores de UDO dos gestores com mais experiência 

seriam mais elevados que os escores dos gestores com menos experiência, o teste de Kruskal-

Wallis apresentou como resultado manter a hipótese nula (H0)4 para duas das dimensões da 

UDO, que são a apreciação relativista e a diversidade de contato. Os dados coletados 

demonstraram que a UDO média se distribui de forma igual entre os gestores, independente do 

seu tempo de experiência como gestor (Tabela 25). 

 

                       Tabela 25 - Teste da 4ª hipótese  

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

  Notas: 1. São exibidas significâncias assintóticas. 

   2. O nível de significância é ,05. 
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5.2.5. Resultado da 5ª hipótese  

 

(H0)5: Os escores de UDO dos gestores não variam de acordo com a região do país em 

que trabalham. 

(H1)5: Os escores de UDO dos gestores variam de acordo com a região do país em que 

trabalham. 

 

Para a análise da hipótese (H1)5, de que os escores de UDO dos gestores variam de 

acordo com a região do país em que trabalham, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis, que 

recomendou manter a hipótese nula (H0)5, indicando não haver diferença de UDO entre os 

gestores, independente da região do país em que trabalham (Tabela 26).  

 

 

       Tabela 26 - Teste da 5ª hipótese 

 
  Fonte:  Dados da pesquisa. 

  Notas:  1. São exibidas significâncias assintóticas. 

    2. O nível de significância é ,05. 
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5.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em relação a todas as hipóteses propostas, a literatura pesquisada sinalizava para a 

possibilidade de uma abertura maior ao diverso por parte dos indivíduos integrantes de grupos 

de minoria, ou seja, aqueles grupos que, não pelo conceito numérico do termo, mas, 

principalmente, pelo conceito sociológico empregado em diversidade, são histórica e 

tradicionalmente sub-representados em poder, status, reconhecimento, recursos e prestígio 

(PEREIRA; HANASHIRO, 2010).  

Dessa forma, as hipóteses foram construídas no sentido de verificar se, para a amostra 

em questão, as gestoras mulheres (1ª Hipótese), os indivíduos não brancos (2ª Hipótese), os 

indivíduos mais velhos (3ª Hipótese) e aqueles com com mais experiência (4ª Hipótese) teriam 

uma Orientação Universal ao Diverso maior que a dos seus opostos.  

Além disso, foi adicionada a 5ª Hipótese, com base em estudos oriundos da Sociologia 

e da Administração, para verificar se as culturas regionais brasileiras poderiam influenciar a 

cultura das organizações e, em seguida, as atitudes dos gestores em relação ao diverso nas 

regiões em que trabalham.  

No tocante à 1ª Hipótese, os estudos sobre abertura em relação ao diverso na dimensão 

sexo sugeriam que as mulheres seriam mais favoráveis a ações voltadas à diversidade que os 

homens (KLUEGEL; SMITH, 1983), e teriam atitudes mais positivas em relação à diversidade 

do que os homens brancos (MOR-BARAK et al.,1998). Em sentido semelhante, Miville et al. 

(1999) estudaram amostras compostas por alunos universitários e constataram que as mulheres 

seriam mais propensas que os homens a aceitar as diferenças e semelhanças em relação ao 

diverso. Ainda, Strauss et al. (2003) realizaram estudos com UDO e concluíram que as mulheres 

tenderiam a ter uma pontuação UDO mais elevada do que os homens.  

A respeito da 2ª Hipótese, os estudos revisitados dão conta de que os indivíduos não 

brancos, sejam homens ou mulheres, tenderiam a ter atitudes mais favoráveis à diversidade do 

que indivíduos brancos (STRAUSS; CONNERLEY, 2003). Linnehan et al. (2003) realizaram 

estudos com grupos não brancos (asiático-americanos) e concluíram que eles seriam mais 

propensos que americanos brancos a ações no sentido de tornar as organizacionais mais 

pluralistas.  

Em estudos realizados sobre atitudes UDO, Fuertes et al. (2000) sugeriram que os 

indivíduos asiático-americanos tinham pontuação mais alta que homens brancos quanto à 

diversidade de contato. Assim como Strauss, Sawyerr e Oke (2008) constataram que indivíduos 

não brancos demonstravam atitudes UDO mais favoráveis à diversidade do que brancos.  
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Em relação à 3ª Hipótese, as pesquisas identificadas sugeriam que a dimensão idade 

poderia fazer com que os indivíduos alterassem suas atitudes frente à diversidade (LODEN; 

ROSENER, 1991). Também Schwartz (1992) encontrou diferenças entre pessoas mais jovens 

e mais velhas, quanto à importância que atribuíam para valores de abertura à mudança e valores 

de conservadorismo. Steverink e Lindenberg (2006), por sua vez, sugeriram que, com a 

evolução da idade, as pessoas tendem a apresentar mudanças em seus comportamentos, 

autoconceitos, padrões de interação social e atitudes altruístas, o que poderia refletir uma maior 

abertura ao diverso. Especificamente, quanto a atitudes UDO e seus reflexos na idade, Strauss 

e Connerley (2003) constataram a existência de correlação positiva entre idade e atitudes UDO 

no subcomponente “conforto com a diferença”. 

Sobre a 4ª Hipótese, a literatura reunida sugeriu que o acúmulo de experiência no 

trabalho influenciaria as atitudes UDO dos gestores, pois, segundo Forteza e Prieto (1994), o 

tempo de experiência dos indivíduos influenciaria suas reações cognitivas e afetivas no 

ambiente de trabalho. Assim, apesar de, neste componente da UDO, não se falar 

especificamente da variável idade, mas sim da experiência como gestor, é possível inferir que 

a variável experiência no trabalho guarda alguma similaridade com idade, uma vez que o ganho 

de experiência depende do passar do tempo e, em decorrência, do aumento da idade. 

Por fim, quanto à 5ª Hipótese, estudos oriundos da Sociologia e da Administração, sobre 

as distinções e os traços característicos da cultura brasileira decorrentes da nossa composição 

miscigenada (FREYRE, 2003), demonstraram a criação de singularidades culturais no país e 

subculturas regionais (MOTTA; CALDAS, 1997), que chegam a estabelecer diferenças claras 

entre as regiões do Brasil. Tanure (2003) constatou diferenças culturais em estudos que realizou 

no Brasil com base em trabalhos anteriores de Hofstede (1983). A título de exemplo, Tanure 

(2003) concluiu que os indivíduos da região Sudeste apresentavam índices de individualismo 

mais elevados que os indivíduos dos estados do Nordeste. Assim, com base nestas diferenças 

culturais, é razoável supor que as características culturais das regiões do Brasil podem 

influenciar a cultura das organizações, e consequentemente, as atitudes em relação ao diverso 

dos gestores que trabalham nas diversas regiões do país.  

Contudo, conforme exposto no capítulo anterior, os resultados obtidos para as hipóteses 

propostas foram conflitantes com a teoria revisitada sobre o assunto. Houve uma clara 

divergência entre os achados da literatura e os resultados estatísticos da amostra.  

Apesar de os diversos autores pesquisados sinalizarem  para a possibilidade de uma 

abertura maior ao diverso por parte dos indivíduos integrantes de grupos de minorias (hipóteses 

1 a 4), bem como em relação à região de trabalho dos gestores (hipótese 5), os resultados obtidos 
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no presente estudo não evidenciam a diferença de escores UDO dos gestores em nenhuma das 

hipóteses.  

Estes foram os resultados encontrados no presente estudo:  

 

 1ª Hipótese: Os escores de UDO dos gestores do sexo feminino e masculino não 

diferem. 

 2ª Hipótese: Os escores de UDO dos gestores não brancos e dos gestores brancos 

não diferem. 

 2ª Hipótese (a): Os escores de UDO dos gestores do sexo masculino não brancos 

e brancos não diferem. 

 2ª Hipótese (b): Os escores de UDO das gestoras mulheres não brancas e brancas 

não diferem. 

 3ª Hipótese: Os escores de UDO dos gestores mais velhos e dos gestores mais 

novos não diferem. 

 4ª Hipótese: Os escores de UDO dos gestores com mais experiência e dos gestores 

com menos experiência não diferem. 

 5ª Hipótese: Os escores de UDO dos gestores não variam de acordo com a região 

do país em que trabalham. 

 

Não foi possível estabelecer com precisão as razões que levaram a estes resultados, 

contudo é possível fazer as inferências abaixo sobre a amostra, que pode não ter revelado, 

exatamente, o perfil dos gestores da organização.  

São as seguintes as inferências possíveis para os resultados observados: 

a) Quanto à 1ª e 2ª hipóteses, relativas à dimensão sexo, é possível que o expressivo 

número de homens na amostra possa ser responsável pelos resultados da análise estatística, 

fazendo com que não houvesse diferença na distribuição da UDO média entre os sexos e sexo-

raça. Com isso, a comparação dos escores entre homens e mulheres pode ter sido afetada pela 

amostra, formada em sua maioria por homens (348 homens e 136 mulheres); 

b) Sobre a 3ª e 4ª hipóteses, que são relacionadas às dimensões idade e tempo de 

experiência como gestor, a concentração de gestores em uma faixa de idade relativamente 

próxima também pode ter afetado os resultados da análise estatística, visto que apenas na faixa 

de 30 a 49 anos estão 73,8% dos gestores, ou seja, 357 dos 484 indivíduos.  
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c) Em relação à 5ª hipótese, que considerou a região do país em que trabalham os 

gestores, foi constatado que também houve uma concentração de respondentes nas regiões 

Sudeste e Sul (338 gestores, ou 69,9 % do total), o que pode ter provocado a ausência de 

diferença na distribuição da UDO média entre os gestores das diversas regiões. Em função 

dessa possibilidade, recomenda-se que em futuras pesquisas seja utilizada a região de origem 

do gestor, em vez da região em que ele/ela estiver trabalhando.   

d) Em relação aos resultados das 5 hipóteses, em geral, é possível que os gestores que 

responderam a pesquisa, que foram 484 em uma população de 1425, por serem integrantes de 

apenas uma organização, possam ser aqueles que têm uma postura mais uniforme em relação 

ao assunto diversidade, formando uma amostra homogênea que não revela exatamente o perfil 

dos gestores da organização. Por essa razão, recomenda-se para próximas pesquisas que a coleta 

de dados dos gestores seja realizada em um número maior de organizações.  

Assim, mesmo entendendo que a pesquisa foi realizada de forma metodologicamente 

correta, seus resultados acrescentaram mais questionamentos ao tema do que propriamente 

respostas.  

Por esta razão, recomenda-se que os estudos continuem a ser expandidos, buscando 

amostras diferenciadas no Brasil, que contemplem gestores de um número maior de 

organizações, para que se possa aprofundar a compreensão do assunto. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa abordou um tema atual e um construto pouco explorado no campo 

dos Estudos Organizacionais, particularmente da diversidade: o construto Orientação Universal 

ao Diverso (MIVILLE et al., 1999). Este conceito fundamenta-se no reconhecimento das 

semelhanças e na aceitação das diferenças entre as pessoas, constituindo-se numa atitude social 

positiva em relação à diversidade. Os estudos realizados situam-se no campo do 

aconselhamento estudantil em universidades, principalmente americanas . 

Este trabalho ganha relevância pelo seu caráter inovador. Até o momento não foram 

identificadas pesquisas sobre Orientação Universal ao Diverso no Brasil, mesmo em ambiente 

universitário. A investigação em organizações empresariais traz à tona questionamentos sobre 

a validade e aplicabilidade do construto UDO nas empresas. Em que pesem todos os cuidados 

tomados para evitar a desejabilidade social, supostamente, este é um ambiente em que as 

pessoas reagem menos espontaneamente do que em um ambiente universitário.  
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Como contribuição prática, a pesquisa pode auxiliar as organizações na obtenção de 

conhecimentos que lhes permitam identificar a orientação dos gestores ao diverso no ambiente 

de trabalho, a partir de uma nova abordagem, que prioriza a descoberta de atitudes sociais 

positivas em relação à diversidade, o que difere de estudos que abordam o assunto a partir da 

identificação de atitudes negativas, como discriminação e preconceito. Ou seja, a UDO 

apresenta uma nova maneira de olhar para o tema e, com isso, pode permitir às organizações 

aprimorar seu planejamento e desenvolvimento de ações para a construção de ambientes de 

trabalho mais receptivos e abertos ao diverso.  

A escala utilizada para mensurar a UDO foi a M-GUDS S, desenvolvida inicialmente 

por Miville et al. (1999) e posteriormente refinada por Fuertes et al. (2000). Conforme exposto 

na revisão da literatura, os itens da escala M-GUDS S medem a orientação universal ao diverso 

dos indivíduos. A tradução da escala do Inglês para o Português foi realizada com a utilização 

do método de back translation, seguida da sua validação cultural e semântica, antes da 

aplicação à amostra. O tratamento estatístico evidenciou níveis aceitáveis de validade e 

confiabilidade.  

Contudo, ao discutir os resultados encontrados à luz do referencial teórico, é possível 

apontar limitações destes resultados em razão do perfil amostral da pesquisa, caracterizada 

como homogênea. Os resultados encontrados divergiram da revisão da literatura, pois, apesar 

de os autores terem sinalizado para uma provável maior abertura ao diverso por parte das 

mulheres, indivíduos não brancos, indivíduos mais velhos e aqueles com mais experiência, os 

dados obtidos com a amostra apontaram não haver diferença nos escores UDO dos gestores, 

independente de sexo, raça, idade, tempo de experiência no trabalho e região do país em que 

trabalhavam. 

Não foi possível estabelecer com precisão as razões que levaram a esta homogeneidade. 

O que se pode inferir é que a amostra formada de gestores de uma única empresa, apesar de 

numericamente adequada, pode não ter refletido, necessariamente, o perfil real da empresa 

pesquisada. Ao observar a descrição do perfil predominante na amostra38, constata-se que a 

maior parte dos gestores da organização era formada por indivíduos do sexo masculino, 

brancos, católicos, casados, heterossexuais, e com nível de escolaridade e idade semelhantes, 

ou seja, uma amostra de composição bastante uniforme, o que pode ter se refletido na 

uniformidade das respostas.  

                                                 
38 Ver item 3.4.3.6 - Perfil predominante da amostra. 
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Assim, recomenda-se que em futuras pesquisas seja utilizado um plano amostral oriundo 

de várias organizações, a fim de que se possa obter um conjunto mais representativo da 

população a ser estudada. Da mesma forma, sugere-se substituir a variável relativa à região do 

país onde trabalham os respondentes, pela região de origem dos mesmos. 

Por fim, entende-se que são necessários novos estudos para aprofundar a investigação e 

o conhecimento do construto UDO no Brasil, e espera-se que o presente trabalho possa auxiliar 

no desenvolvimendo desses estudos. 
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