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RESUMO 

 

 

 

A diversidade apresenta um papel cada vez mais importante nas organizações, 

ora por motivos de justiça social, ou por se ter maior eficiência e efetividade 

organizacional. No entanto, ter um quadro de funcionários diverso demograficamente 

não significa que seus membros sintam-se incluídos no ambiente de trabalho. O objetivo 

desse estudo foi investigar a relação entre a experiência de inclusão e o comportamento 

inclusivo do grupo de trabalho, do indivíduo e de políticas e práticas organizacionais de 

mulheres de uma indústria farmacêutica. A pesquisa foi realizada pelo método 

quantitativo através de questionário com 60 questões. Obteve-se um total de 330 

respondentes válidos. Os resultados indicam que a experiência de inclusão está mais 

positivamente associada ao comportamento de inclusão do grupo de trabalho, seguido 

pelo comportamento de inclusão individual e depois o organizacional. Além disso, para 

as mulheres, o comportamento de inclusão gera menor experiência de inclusão do que 

para os homens, e o fato de mulheres trabalharem em grupos de trabalho diversos em 

gênero não está positivamente associado ao comportamento e à experiência de inclusão 

das mesmas.  

 

 

 

Palavras-chave: Diversidade, inclusão, comportamento inclusivo, experiência de 

inclusão. 

 



  

ABSTRACT 

 

 

 

The diversity plays an increasingly important role within organizations, 

sometimes due to social justice reasons, or for reaching greater organizational efficiency 

and effectiveness. However, having a demographically and heterogeneous staff does not 

mean necessarily that its components feel included in the work environment. The aim of 

this study was to investigate the relationship between the experience of inclusion and 

the working group, individual and organizational policies and practicies inclusive 

behavior, of women working in a pharmaceutical industry. The research was carried out 

according to a quantitative method with 60 questions. It was reached a total of 330 valid 

respondents. The results show the inclusion experience is more positively related to the 

working group inclusion behavior, followed by the individual inclusion behavior and 

then the organization ones. Furthermore, for women, the behavior of inclusion generates 

less experience of inclusion than for men, and the fact that women work in various 

working groups on gender is not positively associated to the behavior and the 

experience to include them. 

 

 

 

Keywords: Diversity, inclusion, inclusive behavior, experience of inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Com o intuito de se fazer justiça ou de se ter maior efetividade e eficiência 

organizacional, a globalização da economia e a procura de uma demografia organizacional 

mais diversa faz com que a diversidade tenha um papel cada vez mais importante nas 

organizações. À luz de vários autores, a diversidade é relacionada a características 

observáveis, que são aquelas prontamente reconhecidas, como por exemplo, raça, cor, 

gênero, idade e etnia, e características não-observáveis, como personalidade,  religião e 

educação, dentre outras. 

No presente estudo, analisa-se a diversidade da força de trabalho na dimensão do 

gênero. Mor Barak (2005) categorizou diferentes definições do conceito de diversidade da 

força de trabalho. O processo de categorização demonstrou que, dentre os autores escolhidos, 

há um número maior que define a diversidade da força de trabalho em uma categoria 

conceitual.  

Em relação à categoria conceitual, a suposição básica é que membros de uma cultura 

dividem uma série de símbolos, de valores e de normas que não estão na raiz comum da visão 

de mundo somente, mas também nos comportamentos desses membros. As visões 

compartilhadas e os comportamentos criam um senso de pertencimento em relação ao grupo 

com que os indivíduos se identificam (MOR BARAK, 2005). Essa identidade grupal, apesar 

de prover um senso de pertencimento a um grupo, também reforça a percepção de exclusão 

em relação aos outros grupos, o que gera atitudes como o preconceito e a discriminação. 

Na visão de Amott e Matthaei (1996), a divisão sexual do trabalho é o centro da 

diferenciação de gênero e de sexo dentro das organizações. O processo de socialização, 

historicamente distinto em relação a homens e mulheres, resulta em diferentes concepções do 

comportamento apropriado para cada gênero.  

A relação de gênero tende a rotular a mulher para trabalhos intra-familiares ou para o 

âmbito privado, como menciona Amott e Matthaei (1996), colocando a mulher em uma 

posição subordinada ao homem em relação à classe e ao grupo étnico.  

Nos últimos 50 anos a mulher vem se inserindo no mercado de trabalho, chegando a 

percentuais maiores que 50% em algumas organizações (IBGE, 2007). Esse aumento da 

demografia organizacional relativa ao gênero nos leva a supor a existência da diversidade ems 

gênero dentro dessas organizações.  
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A Demografia Organizacional investiga a representação desproporcional de alguns 

grupos de identidade sobre outros, como um fator importante da estrutura social do ambiente 

de trabalho que pode influenciar os processos. (WHARTON, 1992 apud ELY, 1994)  

Por esta perspectiva, busca-se ter uma base para se operacionalizar o status entre 

grupos diferentes que definem as condições organizacionais, e que darão significados a 

grupos de identidades diferentes, assim como a processos de interação diferentes, como por 

exemplo, a baixa representação feminina nos altos níveis hierárquicos organizacionais (ELY, 

1994).  

Desse modo, será que a diversidade demográfica assegura a inclusão dessas mulheres 

dentro das organizações?  

De maneira mais específica, a diversidade não se restringe apenas ao cumprimento de 

cotas e/ou a um quadro de funcionários demograficamente diverso, mas sim ao engajamento 

direto com as diferenças e com a criação de uma cultura inclusiva. (DAVIDSON e 

FERDMAN, 2001). Para se criar uma cultura de inclusão os indivíduos devem demonstrar 

respeito pela diversidade, e também devem praticar um comportamento inclusivo através de 

pequenos ou grandes atos diariamente (FERDMAN, 2003 e GIOVANNINI, 2004). 

A inclusão é o estado de ser valorizado, respeitado e apoiado. É baseado na cultura 

organizacional, nas práticas de gestão, e em relacionamentos interpessoais que apoiam uma 

total utilização da força de trabalho diversa. (GIOVANNINNI, 2004) 

Para Ferdman et al (2007), a inclusão possui duas dimensões distintas: a experiência 

de inclusão e o comportamento inclusivo. A experiência de inclusão é a percepção dos 

indivíduos em relação à confiança, segurança, aceitação, respeito, apoio, valor, engajamento e 

autenticidade em seus ambientes de trabalho, não só como indivíduos, mas também como 

membros de um grupo de trabalho. Assim como políticas e procedimentos organizacionais, o 

comportamento dará acesso ao grau de inclusão do indivíduo. Criar uma organização que 

favoreça a inclusão requer a mudança de alguns comportamentos por parte de cada um que 

componha a organização, além de também se tornar necessário que se suportem as políticas e 

os procedimentos da empresa.  

Levando-se em consideração o conceito de Ferdman et al (2007), e lançando-se mão 

de seu instrumento de pesquisa quantitativo para o presente estudo, o objetivo é analisar qual 

é a relação entre as dimensões do comportamento de inclusão dos indivíduos e a experiência 

de inclusão para mulheres em uma organização da indústria farmacêutica.  

Os objetivos específicos são: Analisar se as dimensões do comportamento de inclusão 

geram a experiência de inclusão para mulheres; analisar se a experiência de inclusão de 



      

18 
 

mulheres é maior quando seu grupo de trabalho é, de alguma forma, diverso em relação ao 

seu grupo de identidade; analisar se a experiência de inclusão difere entre homens e mulheres; 

analisar se o comportamento inclusivo individual, grupal e organizacional está positivamente 

relacionado à experiência de inclusão; e analisar se a variável diversidade no grupo de 

trabalho atua como moderadora na relação entre comportamento de inclusão e experiência de 

inclusão.  

A contribuição central do estudo está centralizada no conceito de inclusão. Não se 

verifica, em quantidade significativa, estudos de inclusão no contexto da diversidade nas 

organizações brasileiras, e não se sabe o bastante para seja possível entender esse processo 

nas organizações (NKOMO e COX , 1998).  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Diversidade 

 

A globalização da economia e as tendências de migração do trabalho fazem da 

diversidade no ambiente de trabalho um fenômeno comum e crescente em muitos países 

(MOR BARAK, 2005), aumentando as oportunidade de se trabalhar com grupos mais 

heterogêneos em termos de raça, gênero e orientação sexual (HANASHIRO e GODOY, 

2004). Por este motivo, a literatura sobre diversidade tem sido usada, majoritariamente, para 

descrever a composição de grupos ou de força de trabalho (ROBERSON, 1999). 

O conceito de diversidade da força de trabalho foi originado nos Estados Unidos. O 

motivo seria justificado pelo excesso de imigrantes, no início do século XX, que entraram no 

país.  

As tendências demográficas apontavam que 85% dos novos entrantes no mercado de 

trabalho estadounidense seriam formados por minorias, mulheres e imigrantes (HANASHIRO 

e CARVALHO, 2005). 

Sugere-se que a preocupação com a força de trabalho diversificada, devido à 

diversidade demográfica existente, fez com que os Estados Unidos conceituassem e 

pesquisassem sobre diversidade em uma proporção maior do que outros países, tornando-se a 

literatura organizacional predominante.  
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Recentemente, pesquisas e trabalhos acadêmicos sobre diversidade têm sido escritos 

em outras partes do mundo além dos EUA. Consequentemente, existe uma necessidade 

crescente de uma definição mais abrangente e inclusiva do termo diversidade, para que 

cientistas e profissionais possam se comunicar claramente através das culturas e das fronteiras 

nacionais (MOR BARAK, 2005). 

Mor Barak (2005) fez uma revisão da literatura nas áreas de negócios, organizacional 

e de recursos humanos, e adotou tipos/categorias de diversidade. O processo de categorização 

feito pela autora foi baseado em categorias simples, categorias amplas e categorias 

conceituais.  

A categoria simples gera um sentido estrito do conceito de diversidade, e limita-se à 

diferenças demográficas como gênero, raça e diferenças étnicas. Essa categoria seria 

determinada através de legislação relativa à discriminação (MOR BARAK, 2005), podendo 

diferenciar de acordo com o país e a cultura.  

Quanto à categoria ampla, trata-se de uma definição expandida do conceito de 

diversidade, que possibilita uma distinção importante entre dois tipos de diversidade: a visível 

e a invisível. A dimensão visível está relacionada às características que são observáveis ou 

rapidamente detectáveis como raça, gênero ou desabilidade física. São características 

perceptíveis até mesmo quando não se conhece a pessoa, mas vendo-a, é possível identificá-

la. A dimensão invisível está relacionada aos atributos subliminares como religião, educação e 

pertencimento a uma organização. Para captar a diversidade invisível, precisamos de 

informações adicionais de outros recursos (MOR BARAK, 2005).  

Na categoria conceitual, a suposição básica é que membros de uma cultura dividem 

uma série de símbolos, valores e normas que estão na raiz comum da visão de mundo e nos 

comportamentos desses membros. As visões compartilhadas e os comportamentos criam um 

senso de pertencimento em relação ao grupo com que os indivíduos se identificam (MOR 

BARAK, 2005). Essa identidade grupal, apesar de prover um senso de pertencimento a um 

grupo, reforça a percepção de exclusão em relação aos outros grupos, gerando atitudes como 

o preconceito e a discriminação. 

No quadro 1, foram inseridos outros conceitos de diversidade não mencionados pela 

autora. Para verificar se houve modificação conceitual através do tempo, os conceitos foram 

descritos cronologicamente. 
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Quadro 1 – Conceitos de diversidade e suas categorias    

Autor Conceito de Diversidade 

Baseado 

em 

categorias 

básicas 

Baseado 

em 

categoria

s amplas 

Baseado 

em 

categorias 

conceituais 

Thomas, Jr. 

R. R. (1991) 

Diversidade inclui todos. Não é algo que é definido 

por raça e cor. Estende-se a idade, background 

pessoal e corporativo, educação, função e 

personalidade. Inclui também estilo de vida, 

preferência sexual, origem geográfica, sentimento de 

pertencimento à organização, status de liberdade ou 

não liberdade, e de gerenciamento ou não 

gerenciamento.     

 

Svehla, t. 

(1994) 

Diversidade no local de trabalho diz respeito a um 

mosaico de raças, etnias, background religiosos, 

orientação sexual, personalidades, situações 

familiares, idades e habilidades físicas. A diversidade 

da força de trabalho pode se referir também às 

diferentes funções na organização.   

 

  

Cox, T. 

(1994) 

Diversidade cultural significa a representação, em um 

sistema social, de pessoas afiliadas à grupos 

distintamente diferentes de significância cultural. 

     

 

Kossek, E. e. 

& Lobel, S.A. 

(1996) 

Diversidade inclui não somente diferenças originadas 

de gênero e etnia, mas inclui diferenças baseadas em 

função, nacionalidade, língua, habilidade, religião, 

estilo de vida e sentimento de pertencimento   

 

  

Larkey (1996) 

Define diversidade como diferenças em perspectivas 

que resultam em diferenças comportamentais entre 

grupos culturais, assim como diferenças de 

identidades entre membros de grupo em relação a 

outros grupos.    

  

Dobbs, M 

(1996) 

Amplamente definida, diversidade pode se referir a 

qualquer diferença perceptível entre as pessoas, isto é: 

idade, especialidade funcional, profissão, preferência 

sexual, origem geográfica, estilo de vida, sentimento 

de pertencer a uma organização, ou posição   

  

Grant, B & 

Kleiner, B. 

(1997) 

Hoje, no ambiente de trabalho, a diversidade não diz 

respeito somente às diferencas das pessoas baseadas 

em suas identidade com vários grupos, mas ela 

também é um processo de tomada de conhecimento 

das diferenças através de ações.     

 

Nkomo e Cox 

Jr (1998) 

A diversidade como diversidade de identidade com 

base na filiação à grupos sociais e demográficos, 

como as diferenças de identidade, afetam as relações 

sociais nas organizações/misto de pessoas com 

identidades grupais diferentes dentro de um mesmo 

sistema social.     

 

Muller, H. J. 

& Parham, P. 

(1998) 

Diversidade no local de trabalho é entendida como a 

presença de homens e mulheres de diferentes 

backgrounds culturais e racio-étnicos , orientação 

sexual, habilidades físicas e idades dentro das 

organizações. 

 

    

Lau, D. & 

Murnighan, J. 

(1998) 

Limitamos nossa consideração em relação à 

diversidade às diferenças demográficas, focando em 

idade, sexo, raça, e sentimento de pertencimento e 

status. 

  

  

(continua) 
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(continuação) 

Autor Conceito de Diversidade 

Baseado 

em 

categorias 

básicas 

Baseado 

em 

categoria

s amplas 

Baseado 

em 

categorias 

conceituais 

Linneham, F. 

& Konrad, a 

(1999) 

Mesmo que tenhamos definido diversidade da força 

de trabalho como a inclusão de um grande número de 

grupos de identidade, outros têm definido diversidade 

de forma mais ampla 

   

Fleury, M. t. 

(1999) 

Nós definimos diversidade como uma mistura de 

pessoas com diferentes grupos de identidade, dentro 

de um mesmo sistema social   

  

Moore, S. 

(1999) 

Diversidade é utilizada como um critério para 

segregar pessoas em certos empregos e certos níveis 

organizacionais, e tem a ver com características 

visíveis e invisíveis. Pensando de forma geral, alguns 

fortes indicadores da diversidade tendem a incluir 

dimensões como gênero, cor da pele, idade, 

background cultural, sotaque e nível de habilidade 

física. Dimensões mais fracas incluem outras 

características físicas como peso e cor dos olhos.   

 

  

Glastra, F., 

Meerman, M. 

Petra, S. & de 

Vries (2000) 

A noção de diversidade é predominantemente 

utilizada para se referir à variedade dos indivíduos ou 

dos grupos com os quais as organizações estão se 

confrontando no mercado de trabalho, entre seus 

consumidores e seus empregados.  

 

  

 

Hartneian, L. 

& 

Gudmundson, 

d. (2000) 

Diversidade da força de trabalho era definida 

anteriormente como o percentual de asiáticos, negros 

e hispânicos empregados por uma empresa. (definição 

para o propósito de uma pesquisa. O autor afirma que 

diversidade é mais inclusiva) 

 

  

 

Nixon, J. & 

West, J. 

(2000) 

Diversidade multicultural inclui diferenças como 

idade, status econômico, educação, tipo de família, 

gênero, tipo de personalidade, raça, religião, origem 

geográfica e orientação sexual. Ademais, definindo-se 

diversidade mais amplamente como sendo tudo que 

faz com cada um de nós sejamos diferente dos outros, 

podemos incluir também estilo de comunicação e 

estilo de trabalho, o que faz com que todos os 

empregados valorizem uma cultura da diversidade. 

 

  

 

(continua) 
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(continuação) 

Autor Conceito de Diversidade 

Baseado 

em 

categorias 

básicas 

Baseado 

em 

categoria

s amplas 

Baseado 

em 

categorias 

conceituais 

Ocholla, d. 

(2002) 

Diversidade é baseada no reconhecimento da 

harmonia entre diferenças e ênfase nas similaridades 

da diferença. Esta abordagem prevê a tolerância e a 

paciência para o reconhecimento, conhecendo, 

enfrentando, abraçando e beneficiando-se 

mutuamente , assim como a adaptação das únicas 

diferenças sociais e, muitas vezes, a transformação 

delas em semelhanças para o benefício da maioria.  

As relações sociais atuais, criadas através da 

globalização e da urbanização, admitem que as 

pessoas estão cada vez mais apreciando a cultura , a 

culinária, a religião, a língua, os esportes, a música, a 

arte, os interesses, os gostos e os valores uns dos 

outros.     

 

Shackelford, 

W. (2003) 

A nova definição de diversidade inclui as categorias 

tradicionais de gênero e raça. Ademais, também inclui 

pessoas portadoras de deficiências, gays e lésbicas, e 

categorias não tradicionais. Uma das mais 

interessantes categorias usadas por alguns 

empregadores é a diversidade do “pensamento” que, 

segundo eles dizem, pode ser obtida durante a 

contratação de indivíduos com diferentes formações, 

de diferentes universidades, com diferentes 

backgrounds em relação aos dos empregados atuais.   

 

  
Fonte: Tradução adaptada Cap. 6 - Definindo Diversidade em um cotexto global - Mor Barak (2005) 

 

Mor Barak teve como objetivo categorizar diferentes definições do conceito de 

diversidade da força de trabalho. No entanto, percebe-se que alguns autores como Cox (1994) 

e Nixon e West (2000) conceituam diversidade como diversidade cultural, e não da força de 

trabalho. Há também autores que conceituam diversidade, mencionando suas dimensões 

primárias relativas às diferenças demográficas, como Lau e Murnighan (1998). Embora paire 

a dúvida sobre o que realmente é conceito, dimensão ou categoria de diversidade, pode-se 

afirmar que a maioria dos autores conceitua diversidade de forma mais ampla, o que, de 

acordo com Mor Barak (2005), possibilita uma distinção importante entre dois tipos de 

diversidade, ou seja, a visível e a invisível.  

Para a autora, como mencionado anteriormente, a dimensão visível está relacionada às 

características que são observáveis ou rapidamente detectáveis, como raça, gênero ou 

desabilidade física. São características perceptíveis até mesmo quando não se conhece a 

pessoa, mas vendo-a, é possível identificá-la. A dimensão invisível está relacionada aos 

atributos subliminares, como religião, educação e pertencimento a uma organização. Para 

captar a diversidade invisível, precisamos de informações adicionais de outros recursos.  

O termo diversidade refere-se às percepções “perceptíveis e não-perceptíveis” das 

diferenças e das comunalidades de outros membros (THOMAS, 1996), ou às características 
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observáveis e não observáveis (MILLIKEN e MARTINS, 1996; KOCHAN, 2003). As 

dimensões observáveis incluem características como gênero, raça, etnia e idade, que são 

legalmente protegidas contra a discriminação, principalmente nos EUA, enquanto que as não 

observáveis, incluem diferenças culturais, cognitivas e técnicas entre os empregados 

(KOCHAN, 2003). 

McGrath, Berdahl e Arrow (1999) adotam o escopo mais amplo do conceito de 

diversidade, referindo-se às similaridades ou às diferenças entre membros de alguma 

coletividade particular. O entendimento de que a composição dos membros de um grupo pode 

ser relativamente homogênea ou diversa em mais de uma característica demográfica fez com 

que os autores definissem cinco grupos de atributos. Os cinco diferem em relação à facilidade 

de serem observados por outro membro do grupo ou por uma pessoa de fora:  

 

1. Atributos Demográficos: idade, raça, etnia, gênero, orientaçào sexual, religião, 

educação e algumas características físicas; 

2. Conhecimentos, habilidades e capacidades relativos à tarefa; 

3. Valores, crenças e atitudes; 

4. Personalidade e estilos cognitivos e comportamentais; 

5. Status do grupo de trabalho da organização: nível hierárquico, especialidade 

ocupacional,departamento funcional e tempo de casa.  

 

Para Hanashiro (2003, p.4), “os conceitos variam de amplitude: de definições restritas, 

que enfatizam apenas raça, etnia e gênero, até às extremamente amplas que se referem a todas 

as diferenças entre as pessoas, isto é, todos são diferentes”. Complementa que “a questão da 

diversidade em um contexto de sistema social é caracterizada por um grupo majoritário e por 

grupos minoritários”. Segundo a autora, os grupos minoritários correspondem àqueles 

membros que têm historicamente menos poder e recursos econômicos, quando comparados 

aos membros do outro grupo. 

Uma das limitações da categorização ampla, de acordo com Nkomo e Cox (1998), é 

que a definição expandida de diversidade negligencia todo o conflito, poder, dominância e a 

história de como as organizações estão fundamentalmente organizadas por raça, gênero e 

classe. Linnehan e Konrad (1999) também defendem que definições amplas de diversidade 

diminuem a ênfase na desigualdade entre os grupos, nos problemas históricos e institucionais 

relacionados aos estereótipos, no preconceito, na discriminação e nas desvantagens. 
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A revisão de conceitos feita por Mor Barak (2005) tinha o objetivo de criar um 

conceito de diversidade da força de trabalho que pudesse sanar as limitações encontradas nas 

definições anteriores, possibilitando a inclusão de categorias distintivas que poderiam ser 

relevantes para culturas específicas ou ambientes nacionais.  

Para que um novo conceito de diversidade da força de trabalho pudesse ser utilizado 

por todas as nações, a autora conceituou diversidade em um contexto global, com categorias 

gerais de distinção. As categorias gerais de distinção são aquelas que parecem servir para 

muitas nações e culturas, e elas persistem ao longo do tempo, como gênero, raça, etnia, classe 

social, idade, orientação sexual e portadores de deficiências.  

Ainda, um ponto que não foi mencionado pelos autores pesquisados em suas 

definições relaciona-se ao impacto das diferenças. Para Mor Barak (2005), a diversidade na 

força de trabalho significa pertencer a grupos que são visível ou invisivelmente diferentes 

daqueles considerados como padrão na sociedade. Em resumo, significa ser suscetível às 

consequências e impactos, positivos ou negativos, no ambiente de trabalho, como resultado de 

sua condição de membro ou não membro de certos grupos.  

Assim, Mor Barak (2005) refere-se à diversidade da força de trabalho como:  

 

“a divisão dos trabalhadores em categorias de distinção, as quais possuem: (a) 

comunalidades percebidas através do contexto nacional e da cultura, e (b) um 

impacto prejudicial ou benéfico em relação aos resultados do trabalho como em 

oportunidade de trabalho, tratamento no local de trabalho, e possibilidade ou não de 

promoção em relação as habilidades e qualificação (p.132)  

 

Diante dos comentários expostos sobre o conceito de diversidade criado pela autora Mor 

Barak (2005), pretensiosamente, sugere-se que para uma nova definição do conceito de 

diversidade na força de trabalho fosse levado em consideração, além das categorias de distinção 

e dos impactos que as diferenças dos indivíduos possam causar no ambiente de trabalho, a 

variável  contexto e a variável padrão cultural. Contexto pode ser caracterizado como momento 

histórico ou o momento em que a situação ocorre. Padrão cultural, de acordo com a psicologia, 

como o conjunto de comportamentos, práticas, crenças e valores comuns aos membros de uma 

determinada cultura.  

Assim, diversidade na força de trabalho significaria ter indivíduos considerados 

diferentes de um padrão cultural de uma determinada sociedade em um determinado contexto 

e, devido a essas diferenças, tais indivíduos serem positivamente ou negativamente 

impactados no trabalho em relação à oportunidade, à promoção e ao tratamento digno. 
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2.2 Perspectivas de Gerenciamento da Diversidade  

 

Cox (1991) elaborou um modelo com seis fatores para caracterizar as organizações em 

relação às condições que influenciam a percepção do valor da diversidade, ou seja: 

Aculturação, isto é, o modo pelo qual os grupos se adaptam e resolvem diferenças culturais; 

Integração Estrutural, que é o perfil cultural dos membros da organização; Integração 

Informal, ou seja, a inclusão dos membros da cultura das minorias em redes de 

relacionamento informais; Viés cultural, que refere-se ao preconceito e à discriminação; 

Conflito intergrupal, isto é,  atritos, tensões e lutas de poder entre grupos culturais. 

A partir dos seis fatores, Cox (1991) classificou as organizações em três tipos: 

monolíticas, plurais ou multiculturais.  

Se de um lado as organizações monolíticas são altamente homogêneas e há poucas 

ações para a integração de grupos de minorias no grupo majoritário, por outro lado, as 

organizações plurais são mais heterogêneas e adotam mais ações para integrar as pessoas de 

diferentes grupos culturais que diferem  do grupo dominante (HANASHIRO e CARVALHO, 

2005), enfatizando as ações afirmativas para gerenciar a diversidade (COX, 1991). 

As organizações multiculturais não apenas possuem diversidade, mas as valorizam 

(HANASHIRO e CARVALHO, 2005), e podem ser caracterizadas por políticas e práticas que 

facilitam a total utilização dos recursos humanos e que reforçam a habilidade dos empregados 

para contribuírem com o seu potencial máximo (COX, 1991). 

Os autores Thomas e Ely (1996) também propõem uma tipologia de abordagem 

organizacional para a diversidade. Ela pode ser distinguida com base no grau com o qual a 

diversidade é considerada como uma variedade de conhecimentos e perspectivas que os 

membros de diferentes grupos de identidades trazem, e cujos conhecimentos são incorporados 

nas estratégias, nas operações, e nas práticas das organizações. 

Thomas e Ely (1996) identificaram três paradigmas: O paradigma da discriminação-e-

justiça, o paradigma de acesso-e-legitimidade, e o paradigma da efetividade-aprendizagem.  

O paradigma da discriminação-e-justiça foca as oportunidades iguais, o tratamento 

justo, o recrutamento, e a complacência. É uma forma mais dominante de se entender 

diversidade (TORRES e PÉREZ-NEBRA, 2004) e, embora haja o objetivo de respeitar as 

diferenças culturais e de ter um quadro de empregados diverso, o tipo de trabalho continua 

sendo homogêneo, já que as diferentes formas de execução das tarefas não são valorizadas.  

O paradigma de acesso e legitimidade tem como foco a ligação da demografia da força 

de trabalho com aqueles grupos de consumidores-chave para expandir e melhor servir 
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segmentos de mercado especializados, que é a abordagem mais comum para a gestão da 

diversidade.  

Embora o paradigma de acesso e legitimidade busque operar em ambientes de 

negócios onde exista uma diversidade crescente entre os consumidores, clientes ou mercado 

de trabalho, a busca de nichos de mercado tende a enfatizar o papel das diferenças culturais na 

organização sem realmente analisar essas diferenças, fazendo com que os indivíduos sintam-

se excluídos de oportunidades em outras partes da organização (TORRES e PÉREZ-NEBRA, 

2004). 

O paradigma da efetividade-aprendizagem é uma abordagem emergente, que liga a 

diversidade à estratégia organizacional, aos mercados, aos processos e à cultura. É o 

paradigma que encontra os verdadeiros benefícios da diversidade.   

Para Roberson (1999), o paradigma do aprendizado-e-efetividade está mais 

relacionado ao objetivo de se atingir integração e inclusão, de forma que a organização possa 

crescer e aprender com as diferenças.   

Dass e Parker (1999) utilizaram as três perspectivas de Thomas e Elly (1996), e 

acrescentaram a abordagem de resistência, sugerindo, então, quatro abordagens de 

diversidade, em que cada uma pode ser vista como um recurso estratégico (Quadro 2).  

 

Quadro 2: Abordagens da diversidade  

Abordagem 

de 

Diversidade 

Base 
Definição 

Interna 
Entendimento Objetivo 

Grau de 

aprendizagem da 

diversidade 

(nível organizacional) 

Resistência 

 

 

Diversidade 

não 

é uma questão 

Eles não 

são 

“nós” 

Preservação da 

Homogeneidade 

Defesa do 

“status quo” 

Exclusão do conhe- 

cimento em 

diversidade 

Discriminação 

e 

Justiça 

Diferenças 

causam 

problemas 

Proteger os 

Grupos 
Assimilação 

Não- 

discrimi- 

nação das 

minorias 

Não há uso do co- 

nhecimento em 

diversidade; homo- 

geneização do 

conhecimento 

Acesso e 

Legitimidade 

ao 

Mercado 

Diferenças 

criam 

possibilidades 

Todas 

Diferenças 
Diferenciação 

Acesso ao 

pes- 

soal e aos 

consumidore

s 

Integração do conhe- 

cimento em 

diversidade; 

conhecimento 

heterogêneo 

Aprendizagem 

e 

Efetividade 

Diferenças e 

comunalidades 

oferecem pos- 

sibilidades e 

implicam 

custos 

As 

diferenças 

e as 

comunalida

des 

são impor- 

tantes 

Aculturação 

e 

Pluralismo 

Longo prazo 

de 

Aprendizado 

Individual e 

organizacion

al 

Integração total do 

uso do conheci- 

mento da diversidade, 

estabelecimento 

multifacetado; 

Ampla base de 

conhecimento. 
Fonte: Dass e Parker, 1999 p.70.  
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Para os autores, as organizações que utilizam a abordagem de resistência não 

consideram a diversidade um tópico relevante, ou então, a organização sente-se ameaçada 

pela diversidade. 

Estas organizações defendem a preservação da homogeneidade e da monocultura; o 

conhecimento em diversidade é inexistente. Cultivar um conhecimento homogêneo é o centro 

da atenção.  

Na abordagem de discriminação e justiça o objetivo é adquirir oportunidades iguais e 

tratamento justo às pessoas heterogêneas, baseado, praticamente, em decisões legais e 

considerações morais.  

A importância está em assimilar as quotas necessárias de pessoas diferentes, e não 

efetivamente nas contribuições que essas pessoas possam trazer em termos de competências e 

de perspectivas de seus trabalhos (THOMAS e ELY, 1996). 

Aprender com o conhecimento da diversidade não é uma das aspirações da 

organização. O aspecto mais importante é estabelecer uma base de conhecimento o mais 

homogênea possível para que haja harmonia entre conhecimento versus as ações em pauta. 

No Brasil, pode-se sugerir que as organizações estão dentro do paradigma da 

discriminação e justiça, já que é recente a legislação obrigatória relativa aos portadores de 

deficiência e do paradigma de acesso-e-legitimidade, por ser um país diverso em termos de 

nacionalidades, fazendo com que a força de trabalho diversa seja uma vantagem competitiva 

em relação ao mercado. 

Segundo Fleury (2000, p.21), a preocupação com o tema diversidade nas empresas 

brasileiras encontra-se associada à necessidade de criação de vantagens competitivas, atraindo 

e desenvolvendo competências novas entre os chamados grupos minoritários.  

A abordagem de acesso e legitimidade está focada na aceitação e apreciação das 

diferenças. A ideia é criar uma situação na qual as características dos funcionários coincidam 

com as características dos clientes mais importantes, para que se ganhe acesso ao mercado 

através de uma vantagem competitiva (DASS e PARKER, 1999).  

Pode-se sugerir que as empresas que utilizam a abordagem de acesso e legitimidade 

buscam ativamente o conhecimento da diversidade, por acreditar que possa gerar vantagens 

ao negócio.  

A abordagem da aprendizagem e efetividade inclui aspectos do segundo e do terceiro 

paradigma. Assim como o segundo paradigma fomenta a igualdade de oportunidades para 

todos os membros, e assim como o terceiro paradigma aceita e valoriza as diferenças de seus 

membros.  Para esta abordagem, o ponto que se quer chegar com a diversidade inclui 
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inovação, eficiência, satisfação dos clientes, desenvolvimento dos funcionários e 

responsabilidade social.  

A abordagem de aprendizagem e efetividade aponta para a integração (DASS e 

PARKER, 1999). A experiência e a variedade de conhecimento são consideradas úteis e 

importantes através de uma construção conjunta do conhecimento.  

De acordo com os tipos de abordagens, o desenvolvimento ideal de uma organização 

seria o quarto paradigma, que além de incorporar aspectos das abordagens de acesso e 

legitimidade, e da abordagem de justiça e discriminação, também tem o objetivo de integrar 

conhecimentos.  

Para Andresen (2007), as abordagens de gestão da diversidade de Thomas e Ely 

(1996) e Dass e Parker (1999), escolhidas pela organização, impactarão a gestão do processo 

de aprendizagem da diversidade, ou seja, o grau de aprendizagem da diversidade dependerá 

de qual paradigma foi selecionado para a confecção da gestão da diversidade dentro da 

organização. 

A abordagem da aprendizagem, tida como a ideal, refletirá no grau de conhecimento e 

aprendizagem em diversidade dentro das organizações, o que, por sua vez, gerará uma 

integração maior entre as pessoas, fazendo com que a empresa avance no sentido de adquirir 

sentimentos e experiência de inclusão em seus funcionários considerados diversos e/ou 

minorias. 

Mais especificamente, a diversidade não se resume apenas ao cumprimento de cotas 

e/ou um quadro de funcionários demograficamente diverso, mas sim ao engajamento direto 

com as diferenças e à criação de uma cultura inclusiva (DAVIDSON e FERDMAN, 2001). 

 

2.3 Inclusão 

 

A diversidade demográfica não é suficiente para fazer com que grupos de indivíduos 

que foram historicamente discriminados sintam-se incluídos dentro das organizações, ou seja, 

apenas ter a diversidade demográfica na organização não é suficiente (TORRES e PÉREZ-

NEBRA, 2004).  

Numa economia globalizada as organizações reconhecem os benefícios potenciais de 

uma força de trabalho multicultural, e elas tentam criar ambientes de trabalho mais inclusivos. 

Alguns estudiosos ressaltam o valor de se adotar práticas e políticas de diversidade nas 

organizações. Myers (2003) destaca que uma equipe diversificada permite que uma 
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organização encontre soluções inovadoras para os desafios colocados pelo mercado e pela 

concorrência.  

No entanto, muitas organizações, mesmo possuindo uma força de trabalho diversa, 

não alcançam os resultados esperados e não se veem em vantagem em relação às outras 

organizações que não incentivam a diversidade. Isso acontece porque, além da diversidade, é 

importante que seja estabelecida uma cultura organizacional inclusiva (COX, 2001). 

Pless e Maak (2004) defendem que as organizações dão ênfase em estratégias, 

políticas, sistemas e processos de diversidade, e muito menos nas dimensões normativas, 

normas e valores envolvidos.  Para os autores, hoje em dia existe uma conscientização 

crescente de que a gestão da diversidade deveria ir muito mais além do que somente estar em 

conformidade com as regras existentes para reagir aos recursos do mercado de trabalho.  

Roberson (2006) sugere que diversidade e inclusão caracterizam diferentes abordagens 

da gestão da diversidade. Mais especificamente, a diversidade foca a demografia 

organizacional, enquanto que a inclusão foca a remoção de obstáculos para a participação e 

contribuição total dos empregados nas organizações. 

A inclusão está focada no grau em que o indivíduo se sente parte do processo crítico 

organizacional, representando a habilidade pessoal de contribuir total e efetivamente para uma 

organização (MOR BARAK e CHERIN, 1998). É a medida pela qual os indivíduos podem ter 

acesso à informações e aos recursos, em que estão envolvidos no grupo de trabalho, e têm a 

habilidade de exercer influências no processo de tomada de decisão (MOR BARAK e 

CHERIN, 1998). 

Para Giovannini (2004), inclusão é o estado de ser valorizado, respeitado e apoiado. É 

baseado na cultura organizacional, nas práticas de gestão, e em relacionamentos interpessoais 

que apóiam a total utilização da força de trabalho diversa. 

Pelled et al (1999) definiram inclusão como “o grau com o qual um empregado é 

aceito e tratado como um participante pelos outros no sistema de trabalho” (p. 1014) e 

examinaram as relações entre dissimilaridade demográfica e três indicadores de inclusão, a 

saber: O grau de influência que os empregados têm sobre as decisões que os afetam no 

trabalho, o grau em que os empregados são mantidos informados sobre as estratégias de 

negócios e objetivos da companhia, e a probabilidade de que empregados irão manter seus 

empregos. 

Os resultados do estudo de Pelled et al (1999) encontraram na influência da tomada de 

decisão, no acesso à informação, e na segurança de emprego indicadores de inclusão na força 
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de trabalho, concebendo, assim, um entendimento do construto de inclusão e práticas que 

apóiam a inclusão nas organizações. 

Uma organização inclusiva e justa deve ter um sistema de aprendizagem contínuo 

sobre como utilizar todas as capacidades humanas para a obtenção de um objetivo comum. 

Dessa forma, deve-se desenhar políticas, estruturas e normas específicas que promovam o 

respeito e a inclusão de todos os membros organizacionais (DAVIDSON e FERDMAN, 

2001). 

Segundo Alves e Silva (2004, p.15):  

 
O importante conceito de inclusão está crescendo nos ambientes de trabalho 

diversificados. De muitas maneiras essa evolução reflete a valorização de um  

ambiente de trabalho onde todas as pessoas poderão ser tratadas com dignidade e 

respeito. Os valores da igualdade, respeito e oportunidade para todos representam o 

alicerce da diversidade no local de trabalho. A busca por essa cultura inclusiva que 

possibilite aumentar ao máximo os benefícios de uma mão-de-obra diversa em um 

mercado variável torna-se, portanto, imperiosa. (ALVES e SILVA, 2004, p.15) 

 

À luz de Pless e Maak (2004), a cultura de inclusão é constituída por um ambiente 

organizacional que permite que pessoas de backgrounds múltiplos e de mentalidades e formas 

de pensamentos distintos trabalhem efetivamente juntos, e desempenhem seu maior potencial 

para alcançar objetivos organizacionais baseados em princípios sólidos.  

Em tais ambientes, vozes diferentes são respeitadas e ouvidas, pontos de vistas 

diversos, perspectivas e abordagens são valorizados, e todos são encorajados a fazer 

contribuições únicas e significativas.   

Para criar uma cultura de inclusão algumas condições foram introduzidas pelos 

autores Pless e Maak (2004), como apresentado na Figura 1.  

O ponto de vista moral sobre o qual esses princípios sólidos são baseados é o que os 

autores chamaram de “o princípio do reconhecimento”. Lidar com a diversidade em um nível 

normativo significa reconhecer a diferença.  

Com a condição do entendimento mútuo a intenção é criar uma cultura organizacional 

inclusiva, na qual pessoas de diversos backgrounds respeitem e entendam uns aos outros, e 

trabalhem juntos com sucesso para alcançar objetivos comuns. Para que isso aconteça é 

crucial fomentar relacionamentos e estimular processos discursivos entre as culturas diversas 

de uma forma que as vozes marginalizadas não somente sejam toleradas, mas também 

convidadas, apoiadas e reforçadas a apresentarem seus pontos de vistas (PLESS e MAAK, 

2004). 
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Figura 1 - Construindo uma cultura de diversidade inclusiva – os princípios fundamentais. 

Fonte: Pless e Maak, Building an inclusive diversity culture. Principles, processes and practice, Journal of Business Ethics, 54, 

p. 129-147, 2004. 

 

 

A inclusão requer que se esteja aberto a diferentes pontos de vista. O objetivo da 

condição da pluralidade de ponto de vista e permissão mútua é aumentar a conscientização do 

aspecto de poder nas relações, e a necessidade da criação de um ambiente discursivo 

inclusivo, assim como a de um diálogo aberto e participativo, além da integração de 

diferentes vozes nesse diálogo, da capacitação de outras vozes para falar, discutir e pensar 

argumentos diferentes, e de se encontrar uma abordagem comum para um tópico ou questão. 

O que importa são os melhores argumentos, não a função ou a posição do indivíduo.  

Outra condição é a da confiança. Fazer com que pessoas de background diferentes 

trabalhem cooperativamente juntas e confortavelmente compartilhem conhecimentos, 

experiências e pontos de vista pressupõem uma base de confiança.  

Ainda, para se desenvolver uma cultura de inclusão é necessário ter integridade. Numa 

organização o significado de integridade apoia fortemente a noção de que somente um 

comprometimento com a integridade para reconhecer as similaridades e diferenças de uns aos 

outros terá sucesso. Por fim, construir um ponto de vista intercultural, como é observado no 

topo da Figura 1, é demonstrar a importância de uma cultura diversa de inclusão.  

Alguns autores como Kossek e Zonia (1993) sugerem que a inclusão está relacionada 

com o clima de diversidade, explorando os efeitos das características organizacionais e 
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grupais na percepção do clima de diversidade pelos empregados, que é descrito como o valor 

colocado pelos empregados nos esforços em promover a diversidade numa organização, e 

suas atitudes em direção aos beneficiários desses esforços. Os resultados dos estudos dos 

autores revelaram que a composição da força de trabalho diversa e a percepção de igualdade 

dos funcionários são componentes do clima de diversidade.   

Mais especificamente, o clima de diversidade foi avaliado como percepções dos 

empregados dos relacionamentos entre excelência organizacional e recrutamento e retenção 

de mulheres e minorias, suas qualificações e desempenhos, e seus acessos aos recursos e às 

recompensas em comparação aos outros (ROBERSON, 2006). 

Mor Barak (1998) também examinou os componentes do clima de diversidade, o que 

está representado em duas dimensões:  

 

 Dimensão Pessoal: a visão e os sentimentos dos indivíduos em relação às 

pessoas que são diferentes deles; 

 Dimensão Organizacional: políticas e procedimentos gerenciais direcionados 

às mulheres e às minorias.  

 

Tentando mensurar as questões e as práticas percebidas pelos empregados como 

importantes para entender e gerenciar a diversidade, os resultados do estudo de Roberson 

sugeriram quatro dimensões de clima de diversidade: Valores pessoais para diversidade, 

conforto pessoal com a diversidade, justiça organizacional e inclusão organizacional.  

Estudos como os de Kossek e Zonia (1993), Mor Barak (1998), Pelled et al (1999) e o 

de Roberson (2006) identificaram dimensões pessoais e organizacionais de clima de 

diversidade.  

Davidson e Ferdman (2001) acreditam que a inclusão acontece também nos níveis 

individual e organizacional. No nível individual, a necessidade de se fazer parte do ambiente 

social como um todo há muito tem sido reconhecida como o centro do bem-estar psicológico 

humano.  

Para o presente estudo adotam-se os níveis de inclusão individual e organizacional 

como referência, pois de acordo com Davidson e Ferdman (2002), eles são interativos, e, para a 

criação de uma organização inclusiva não é suficiente trabalhar somente no nível individual, 

caso os sistemas organizacionais não apoiem a inclusão. Também, por outro lado, trabalhar 

somente com o nível organizacional é insuficiente sem os comportamentos, sentimentos e 

pensamentos inclusivos.  
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A maior parte da literatura em inclusão não tem distinguido claramente entre as 

percepções individuais (ou as experiências em inclusão) e os comportamentos que resultam 

em sentimentos de inclusão. Ferdman et al (2007), no entanto, foi o único autor da 

literatura estudada que buscou esclarecer conceitualmente a distinção entre comportamento 

inclusivo e experiência de inclusão. 

 

2.3.1 A Experiência de inclusão  

 

De acordo com Ferdman et al (2007) a experiência de inclusão, dentro de um grupo de 

trabalho, é a percepção dos indivíduos em relação à confiança, segurança, aceitação, respeito, 

apoio, valor, engajamento e autenticidade em seus ambientes de trabalho, não só como 

indivíduos, mas também como membros de um grupo.  

Quando há o sentimento de inclusão acredita-se não só na inclusão como indivíduos 

de um grupo, mas também nos outros do grupo e no grupo como um todo, sendo respeitado, 

honrado, acreditado e ouvido. Quando os autores mencionam “grupo”, estão se referindo às 

dimensões de diversidade como gênero, idade, raça, orientação sexual, religião e cultura.   

Para Ferdman et al (2007), os componentes da experiência de inclusão são 

experiências psicológicas de inclusão, como: 

 

1. Comprometimento/engajamento do grupo de trabalho, ou seja, o engajamento inclui a 

participação dos indivíduos em seus grupos de trabalho, assim como sentimentos de 

pertencer, além de acesso suficiente às informações e recursos necessários para fazer 

bem o seu trabalho.  

2. Influência no poder de decisão, isto é, os empregados sentem que podem afetar as 

decisões de seu grupo de trabalho, sendo ouvidos, ou apresentando suas opiniões e 

seus sentimentos (certos de que serão levados em consideração). Isso gera um 

sentimento de que o indivíduo é valorizado, e de que possui status dentro do grupo.  

3. Sentir-se valorizado quer dizer ser visto também como ser humano. Ser visto não 

somente como um membro do grupo, mas como um membro de múltipla identidade 

social. Ser conhecido e apreciado como ser humano. 

4. Autenticidade é a possibilidade de travar conversas honestas com outros colegas de 

trabalho. Também ter a liberdade de “pensar fora da caixa”. Poder ser você mesmo no 

ambiente de trabalho.  
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5. Reconhecimento/honrar a diversidade refere-se a criar maiores processos de interação 

e comunicação. É o grau em que os membros dos grupos acreditam ter mais 

oportunidades de interagir justa e construtivamente uns com os outros sem 

preconceitos e estereótipos. Assim, os talentos de cada um, únicos e especiais, são 

reconhecidos e tornam-se benéficos para o grupo. Essa experiência gera igualdade e 

justiça em termos de oportunidade nas empresas, reconhecendo e valorizando a 

diversidade.  

 

A ideia de justiça e de igualdade de oportunidades dentro das organizações é também 

espelhada na valorização e no reconhecimento da diversidade. Major et al (2005) apud 

Ferdman et al (2007) definem clima de oportunidade como “a percepção individual de justiça 

e inclusão no local de trabalho em termos de processos utilizados para distribuição das 

oportunidades.” O sentimento de justiça em relação às oportunidades também inclui parte da 

experiência de inclusão do indivíduo (FERDMAN et al, 2007). 

 

2.3.2 O Comportamento de Inclusão 

 

Comportamento inclusivo trata-se de dos comportamentos ou práticas que favorecem 

o diálogo, que demonstram respeito pela diversidade e pelas diferenças dos indivíduos, e que 

criam um clima de segurança. Comportamento, assim como políticas e procedimentos, 

podem dar acesso ao grau de inclusão do indivíduo (FERDMAN et al, 2007). 

Ferdman (2003) e Giovannini (2004) defendem que para se criar uma cultura de 

inclusão dentro de uma organização, os indivíduos devem demonstrar respeito pela 

diversidade e praticar um comportamento inclusivo diariamente, em pequenos atos, ou em 

grandes atos. Criar uma organização que favoreça a inclusão requer mudanças de 

comportamentos de cada um que compõe a organização, e também que se suportem as 

políticas e procedimentos da empresa (FERDMAN et al , 2007). 

No entendimento de Pless e Maak (2004), para desencadear o potencial da força de 

trabalho diversa, a organização deve estabelecer uma cultura de inclusão que promova e 

apóie a diversidade da força de trabalho, e que isto seja construído sobre bases claras e 

normativas que honrem as diferenças, bem como as similaridades dos indivíduos. 

Ainda, os autores instituíram quatro estágios essenciais de transformação que 

favorecem uma cultura inclusiva dentro das organizações. O primeiro é construir 
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entendimento e encorajar reflexão de maneira crescente. O segundo é desenvolver uma visão 

de inclusão como um passo importante para se definir a direção de mudança. O terceiro são 

conceitos e princípios-chaves de gerenciamento que devem ser repensados, e o quarto é ação 

orientada, ou seja, “Human Resources Management” (HRM),  “Gestão de Relações 

Humanas”, que ajuda a implementar mudanças, traduzindo os fundamentos dos princípios 

em competências que sejam observáveis e mensuráveis através de comportamentos.  

Os autores Ferdman et al (2007) entendem que os comportamentos podem ser 

agrupados em algumas categorias que possam ser associados com experiência de inclusão, a 

saber:  

 

1. “Criando Segurança”: Estabelece as fronteiras, tanto físicas quanto psicológicas, 

determinando quem é o membro do grupo, e favorecendo o compartilhamento dos 

recursos, das idéias e das perspectivas sem medo. Trata-se de segurança para que se 

possa expressar visões, ideias e diferenças.  

2. “Reconhecendo os Outros”: É um comportamento importante que resulta em 

experiência de inclusão, pois foca em pessoas de baixo status. Exemplos disso é dizer 

“oi” para faxineiros, perguntar sobre o final de semana que eles tiveram, discutir sobre 

a vida pessoal da pessoa, entre outros.  

3. “Lidando com Conflitos e Diferenças”: São comportamentos ou práticas que ajudam a 

lidar com conflitos e diferenças, procurando soluções alternativas entre os grupos de 

trabalho que lidam com diversidade; isso pode afetar a experiência de inclusão. Um 

exemplo seria “workshops” de diversidade/sensibilização cultural.  

4. “Habilidade e Vontade de Aprender”: Expressar a habilidade e vontade de aprender 

está associado com experiência de inclusão. Se os membros da equipe agirem com 

inclusão, irão facilitar a aprendizagem. Os autores acreditam que comportamentos 

como pedir feedback ou compartilhar informações com outros membros do grupo de 

trabalho aumentarão a experiência de inclusão das pessoas.  

5. “Ter Voz”, isto é, falar e ser ouvido. Faz com que o indivíduo perceba que sua 

contribuição e sua presença é valorizada.  

6. “Representação”, ou seja, “aspectos das políticas e procedimentos organizacionais”. 

Isto se dá quando há pessoas do grupo/categoria/dimensão que são representadas em 

cargos gerenciais. O fato de haver pessoas desse grupo em cargos de alta gerência cria 

uma representação, e essa representação fará com que outros da mesma categoria 
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sintam-se incluídos, acreditando que os aspectos de suas identidades são aceitos e 

respeitados pela organização.  

 

Ademais, os autores descreveram o comportamento inclusivo como um antecedente dos 

sentimentos de inclusão, e como sendo produzido tanto por membros de outro grupo de 

trabalho, como também pelo próprio indivíduo. 

 

2.3.3 A Relação do Comportamento Inclusivo com a Experiência de Inclusão  

 

A hipótese dos autores de que existe uma relação positiva entre as dimensões de 

“Comportamento de Inclusão” e “Experiência de Inclusão” foi corroborada, como apresentada 

na Tabela 1:  

 

Tabela 1 - Regressão de experiência de inclusão sobre as variáveis de comportamento 

inclusivo 

Preditores         β 

Comportamento Inclusivo do Indivíduo      0,25 

Comportamento Inclusivo do Grupo de Trabalho    0,66 

Políticas/Procedimentos Organizacionais Inclusivos   0,02 

R²          0,84 

Fonte: Traduzida e adaptada de “Inclusive Behavior and the Experience of Inclusion” (FERDMAN et al, 2007).  

 

Na Tabela em questão observa-se que o comportamento de inclusão do grupo de 

trabalho é o mais forte preditor da “Experiência de Inclusão”. Em um menor grau, mas ainda 

significante, os respondentes reportaram que seus próprios comportamentos inclusivos 

individuais também estão positivamente associados com suas experiências de inclusão.  

Os autores também encontraram em seus resultados que as políticas/procedimentos 

organizacionais inclusivos não explicam a variância de “Experiência de Inclusão”. No 

entanto, esse fator não pode ser visto somente em termos estatísticos, já que é de suma 

importância para a organização saber se os procedimentos e as políticas afetam o 

comportamento de inclusão de seus funcionários. Se esse fator fosse excluído, como 

demonstrar à empresa que suas práticas não estão sendo de grande valia? 
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2.3.4 Variáveis Demográficas e Contextuais e sua Relação com o Comportamento 

Inclusivo e a Experiência de Inclusão  

 

Na pesquisa realizada por Ferdman et al (2007) foram coletados dados sobre os 

participantes, como: área, relação com o grupo de trabalho (chefe/colega), treinamento em 

diversidade, idade, gênero, raça, orientação sexual e religião.  

Para cada uma dessas identidades sociais foram feitas perguntas com grau de 

similaridade com o restante do seu grupo de trabalho. Exemplo disso é: “A idade das pessoas 

do meu grupo de trabalho é: muitas iguais a mim, algumas iguais a mim, ou , poucas iguais a 

mim”.Dessa forma, é possível identificar se o respondente se identifica como minoritário ou 

majoritário dentro do seu grupo de trabalho, e isto é denominado de “índice de dominância”.  

Tanto a experiência de inclusão quanto o comportamento de inclusão apresentaram 

relações com as variáveis demográficas e contextuais. Algumas dessas relações serão 

mencionadas a seguir.  

Referente à experiência de inclusão, os autores observaram que está positivamente 

relacionada com a idade do participante, com o tempo dispendido com os membros de seu 

grupo de trabalho, e com a percepção de diversidade do seu grupo de trabalho e, 

negativamente, relacionada com o tamanho do grupo de trabalho.  

Em relação ao comportamento de inclusão na dimensão individual encontrou-se 

correlação positiva quando o respondente era supervisor e quando os indivíduos trabalham em 

organizações com um número de 50 funcionários ou menos.  

Nota-se, portanto, a razão de as variáveis demográficas e contextuais serem as 

variáveis moderadoras da estrutura conceitual da pesquisa. No presente estudo, a variável 

moderadora gênero é a variável demográfica, enquanto que a variável moderadora de se 

trabalhar ou não em um grupo diverso em relação ao seu grupo de identidade é a variável 

contextual. Presume-se que ambas gerarão resultados diferentes em relação ao 

comportamento e a experiência de inclusão dos indivíduos dentro da organização pesquisada. 

 

2.3.5 Teoria das Relações Intergrupais, Teoria da Identidade Social e Teoria da Auto 

Categorização 

 

Para a “Teoria da Identidade Social” de Tajfel (1982) os processos de categorização 

social e comparação social são fundamentais para a compreensão da construção da identidade. 
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De acordo com o autor, a preocupação em preservar a própria identidade se dá no 

processo que faz parte da dinâmica das identidades, uma vez que a constituição identitária de 

um indivíduo se processa através da discriminação valorativa via estabelecimento da 

igualdade e diferença.  

Assim, Tajfel (1982) ressalta que categorizamos nossa realidade, nos vinculando a 

diversos grupos e, num processo de comparação social, estabelecemos nossa identificação de 

duas formas: A primeira no que se refere a nos aproximarmos de características que julgamos 

condizentes com nossa identidade – o que forma o endogrupo (grupo do qual nos sentimos 

pertencentes e que avaliamos positivamente), e a segunda, onde buscamos nossa 

diferenciação, nos afastando das características que se assemelham com a identidade e o 

grupo que não aceitamos como nossos – formando o exogrupo (grupo que é colocado distante 

de nós, diferente de nós, com características avaliadas de forma negativa).  

Nkomo e Cox (1998, p.337) ressaltam que a “Teoria da Identidade Social” “é uma 

teoria cognitiva que assume que os indivíduos tendem a classificar a si próprios e aos outros 

em categorias sociais, e que essas classificações têm efeito significativo sobre as interações 

humanas”.  

Essas categorias sociais, de acordo com Ashforth e Mael (1989), são definidas pelas 

características comuns extraídas dos próprios membros, e elas permitem aos indivíduos 

conhecerem a si mesmos, definindo-os no ambiente social no qual estão envolvidos. A 

identificação com um grupo social é vista como uma percepção cognitiva que não é 

necessariamente associada a algum comportamento específico do indivíduo em determinado 

momento.  

Para se identificar como pertencente a um grupo social o indivíduo não precisa se 

esforçar para alcançar os mesmos objetivos que os outros indivíduos desse grupo alcançam, 

mas precisa perceber-se psicologicamente conectado com os propósitos desse grupo. O 

comportamento do indivíduo é visto apenas como antecedente ou consequência (ASHFORTH 

e MAEL, 1989). 

Turner (1972) estendeu a teoria da “Identidade Social” pelo desenvolvimento da 

“Teoria da Autocategorização”, especificando em detalhes como a categorização social 

produz a despersonalização baseada no modelo do “eu” e “outros”, e isso gera o fenômeno de 

identidade social. 

À luz de Hogg e Terry (2000), a “Teoria da Autocategorização” especifica a 

operacionalização do processo da categorização social como uma base cognitiva do 

comportamento grupal. A categorização social da pessoa e de outros dentro do grupo 
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(endogrupo e/ou exogrupo) acentua a similaridade percebida do objetivo para o protótipo do 

endogrupo ou do exogrupo relevante. Por protótipo, os autores compreendem ser aquele 

indivíduo que possui todas as características do endogrupo. Assim, o protótipo é considerado 

o “modelo” a ser seguido.  

Para Hogg e Terry (2000), a auto categorização social cognitivamente assimila o “eu” 

no protótipo do endogrupo e, assim, despersonaliza a autoconcepção. Em outras palavras, os 

objetivos não são mais representados como únicos individuais, mas sim como incorporação 

do protótipo relevante, ou seja, um processo de personificação em relação ao grupo.   

A despersonalização é simplesmente uma mudança de como os indivíduos se 

concebem, bem como representam a base de percepção dos outros indivíduos membros do 

grupo, não tendo conotações negativas em termos de perda da individualidade (HOGG e  

TERRY, 2000). 

A autocategorização produz estereotipagem, etnocentrismo, comportamento 

normativo, coesão, cooperação, empatia, dentre outras atitudes positivas relacionadas ao 

endogrupo (HOGG e TERRY, 2000). Assim como surgem atitudes positivas dos individuos 

em relação ao seu grupo (endogrupo), surgem também atitudes negativas em relação ao 

exogrupo, como o preconceito e o estereótipo.  

Aronson et al (2002) define preconceito como uma atitude negativa ou hostil contra 

pessoas de um determinado grupo, com base exclusivamente na sua condição de membro 

daquele grupo. Para o autor, o fato do preconceito ser uma atitude é constituído de três 

elementos: Um componente afetivo ou emocional, um componente cognitivo, e um 

componente comportamental.   

O componente afetivo refere-se à estrutura geral da atitude, ou seja, ao fator 

emocional, podendo ser positivo ou negativo, como por exemplo, a raiva e o calor humano 

(ARONSON et al, 2002). 

O componente cognitivo trata-se de uma generalização acerca de um grupo de pessoas, 

na qual características idênticas são dadas à praticamente todos os pertencentes de um 

determinado grupo, sem levar em consideração as possíveis variações entre eles, como por 

exemplo, as crenças e pensamentos (ARONSON et al, 2002). O componente cognitivo cria a 

formação do estereótipo, que não é necessariamente emocional, mas que pode ser apenas uma 

maneira que temos de simplificar a ideia que formamos do mundo.  

O componente comportamental gera a discriminação. É a ação negativa preducial e 

injustificada contra membros de um determinado grupo, simplesmente porque pertencem a 
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esse grupo. Para Aronson et al (2002) as crenças estereotipadas levam a tratamentos injustos, 

e isto, à discriminação.  

 O homem, historicamente, tem um status dominante em relação à mulher, e a teoria 

da identidade social defende que a construção social de gênero sobre a sua identidade de 

gênero está sendo baseada nas comparações entre o seu grupo e o grupo dos homens 

(WILLIAMS e GILES, 1978 apud ELY, 1994).  

Ely (1994) ressalta a relevância da “Teoria da Identidade Social” e da “Demografia 

Organizacional” para explicar melhor o papel da socialização das regras sexuais.  

Para Ely (1994) a “Teoria da Identidade Social” explica como a estrutura social 

informa o significado que as pessoas atribuem à adesão a grupos de identidade, e a identidade, 

como conceito , representa o lugar de uma pessoa em um espaço social.  

A identidade possui dois componentes:  

 

1. Componente pessoal, que é derivado de características idiossincráticas como, 

personalidade, característica física e traços intelectuais. 

2. Componente social é o que faz o indivíduo pertencer a determinados grupos como, 

sexo, raça, classe e nacionalidade. Ele envolve processos de autocategorização. 

Esse componente adquire significado através da comparação com outros grupos, e 

quando a diferença de status entre os grupos é saliente. 

 

A “Demografia Organizacional” investiga a representação desproporcional de alguns 

grupos de identidade sobre outros como um fator importante da estrutura social do ambiente 

de trabalho que pode influenciar os processos (WHARTON, 1992 apud ELY, 1994).  

O intuito dessa perspectiva é ter uma base para operacionalizar o status entre grupos 

diferentes que definem as condições organizacionais, e que darão razão a grupos de 

identidades diferentes e processos de interação diferentes, como por exemplo, a baixa 

representação feminina nos altos níveis hierárquicos organizacionais (ELY, 1994).  

Konrad et al (2000) sugere que as diferenças entre os diferentes grupos de identidades, 

no caso homens e mulheres, reflitam em suas preferências de atributos no trabalho.  

Essas preferências de atributos de trabalho são explicadas em duas categorias: Fatores 

intrínsecos e fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos são crescimento, auto-estima, 

competência, autodeterminação e autoexpressão, e os fatores extrínsecos são necessidades 

sociais e materiais (KONRAD et al, 2000). 
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Na estudo meta-analítico de Konrad et al (2000) foram encontradas duas perspectivas 

distintas em relação às diferenças e similaridades das preferências dos atributos no trabalho 

entre homens e mulheres, ou seja: A perspectiva ideológica de gênero e a perspectiva 

estruturalista.  

A perspectiva ideológica de gênero aborda o gênero como um construto socialmente 

construído como parte da identidade social (papel do gênero e estereótipo), motivo este que 

causariam diferentes preferências de atributos no trabalho entre homens e mulheres. 

(KONRAD et al, 2000) 

A perspectiva da ideologia do gênero é definida como um construto socialmente 

prescrito de valores, características, atitudes, comportamentos e atividades diferentes para 

homens e para mulheres, e o papel do gênero e do estereótipo são componentes da ideologia 

do gênero (KONRAD et al, 2000). 

 Tradicionalmente, o papel de gênero designado para as mulheres é o de dona de casa, 

e o dos homens o de provedor da renda familiar. Em razão disso, é esperado que as mulheres 

possuam diferentes características de personalidade em relação aos homens, chamadas de 

estereótipos de gênero (KONRAD et al, 2000). 

  Para os autores, as normas da sociedade relacionadas ao gênero existem e ditam as 

diferentes características de personalidade, assim como os diferentes campos de atividades 

para homens e para mulheres, e essas normas causam diferentes preferências de atributos do 

trabalho em conjunto com o processo de internalização e gerenciamento de impressões.  

O processo de internalização refere-se a alguns valores e atitudes que fazem parte da 

identidade social feminina, como por exemplo, o de alimentar, enquanto que os homens 

internalizam outros valores e atitudes, como a agressividade e a dominância (KONRAD et al, 

2000). 

É na socialização do papel do gênero que são desenvolvidos diferentes campos de 

interesses, valores e atitudes em meninas e meninos, preparando-os para abraçar o papel do 

gênero na família, e no trabalho na vida adulta.  

O processo de socialização inclui a pressão da sociedade em se ter atitudes e valores 

previstos para cada gênero (BURN, 1996 apud Konrad et al, 2000).  

A pressão pode ser normativa, que refere-se à ameaça de sanção ou rejeição social, na 

qual as pessoas agem em conformidade com as expectativas de determinado gênero para 

evitar que outros desaprovem, ou, a pressão informacional, que remete as pessoas à 

dependência da informação social para navegar em um mundo socialmente construído 

(KONRAD et al, 2000). 
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O processo de socialização que gerará a ideologia do gênero, seja ela normativa ou 

informacional, direcionará a impressão causada no gerenciamento de homens e mulheres, e 

mostrará as diferenças em valores e atitudes (KONRAD et al, 2000). 

Para os autores, se os atributos de preferência no trabalho refletem a ideologia do 

gênero, então, em média, mais homens do que mulheres possuem valores de responsabilidade 

e independência para cumprir os valores masculinos de autossuficiência, mais homens do que 

mulheres dão valor a rendimentos, a avanço na carreira, a prestígio e a reconhecimento para 

suprir os valores masculinos de status e de sucesso, e mais homens do que mulheres dão valor 

ao desafio e responsabilidade para cumprir o papel masculino relacionado à valentia.  

Em comparação, as mulheres tendem a valorizar as relações interpessoais e de 

dependência mais do que os homens para cumprir seu papel feminino. Além disso, ter um 

local de trabalho seguro, oportunidade de ajudar os outros, conduzir o trabalho para que haja 

crescimento, desenvolvimento e significado tem mais importância para as mulheres do que 

para os homens devido à necessidade de cumprir seu papel de gênero feminino (KONRAD et 

al, 2000). 

Por fim, ter um trabalho flexível em termos de hora trabalhada é mais importante para 

as mulheres do que os homens, já que necessitam de mais tempo para cuidar da família, das 

demandas de casa e dos filhos do que os homens (KONRAD et al, 2000). 

Contrapondo-se com a perspectiva “Ideológica de Gênero”, a segunda perspectiva, 

chamada de estruturalista, percebe as barreiras de oportunidades sofridas pelas mulheres 

como causa das diferenças nas preferências dos atributos de trabalho (GREGORY, 1990; 

GUTEK, 1993 apud KONRAD et al, 2000).  

Nessas barreiras estruturais estão incluídas a discriminação, a estrutura de promoções 

nas organizações, e desenhos das ferramentas de trabalho. Como resultado, as mulheres ficam 

limitadas a competir por melhores posições, fazendo com que o trabalho da mulher passe a 

oferecer menos atributos considerados como desejáveis, tais como: Autonomia, altos salários, 

disponibilidade para se trabalhar durante muitas horas, entre outros (KONRAD et al, 2000). 

 A lógica da perspectiva estruturalista implica o fato de que a mulher dá pouca 

importância a alguns atributos do trabalho que não são viáveis para elas, e por isso passam a 

dar menos importância para a questão salarial, para promoções, para autoridade, liderança e 

para responsabilidade em comparação aos homens pela razão primária de que as diferenças 

entre os sexos irão proporcionar para as mulheres menores oportunidades (KONRAD et al, 

2000). 
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Vale ressaltar que os autores acreditam que, tanto na perspectiva estruturalista, como 

na perspectiva ideológica de gênero, os padrões das diferenças dos atributos do trabalho se 

modificarão através do tempo, mas em sentidos opostos.  

De um lado, a perspectiva ideológica de gênero prevê uma diminuição das diferenças 

sexuais ao longo do tempo devido ao papel de o gênero estar sendo modificado em termos de 

similaridade em relação aos homens (KONRAD et al , 2000). 

Convergindo com a perspectiva ideológica de gênero, que acredita na diminuição das 

preferências dos atributos de trabalho entre homens e mulheres ao longo do tempo, Meyerson 

e Fletcher (1994) sugerem que uma das formas das mulheres se ajustarem às organizações é 

pela assimilação, ou seja, adotando o comportamento masculino, como por exemplo, 

treinamentos em liderança assertiva, tomada de decisão, e até em esportes como golf, dentre 

outros. 

O grupo masculino é o protótipo. É aquele que possui conjuntos de atributos tidos 

como exemplares e ideais (HOGG e TERRY, 2000). A mulher, então, tenderá a se 

transformar ou se despersonalizar para chegar ao que se julga ideal. Para Turner (2000) a 

despersonalização está ligada a um processo de autoestereotipia, no qual a pessoa se percebe 

mais como um elemento intercambiável da categoria social do que como uma personalidade 

única, definida pelas suas diferenças individuais.  

Por outro lado, a perspectiva estruturalista prevê mudanças, defendendo que a 

estrutura de oportunidade (ou falta delas) afeta e afetarão as preferências de atributos de 

trabalho, porém, fazendo com que as preferências dos atributos femininos fiquem cada vez 

mais opostos e distantes em relação às preferências dos atributos masculinos.  

De acordo com a perspectiva teórica da Demografia Organizacional de Ely (1994), que 

converge com a perspectiva estruturalista mencionada por Konrad (2000), as preferências dos 

atributos  de trabalho tornar-se-ão mais distantes porque as mulheres tendem a diminuir suas 

aspirações profissionais em relação à estrutura de oportunidades, acomodando-se perante uma 

situação vista como não-realista e frustante.   

Meyerson e Fletcher (1994) também sugerem a acomodação como outra forma de as 

mulheres se ajustarem às organizações. As empresas, por meio de políticas e benefícios 

especiais inerentes às mulheres, como por exemplo, horário flexível para quem possui filho 

pequeno, prorrogação da licença maternidade, dentre outros, as favorecem se elas se 

acomodarem a determinadas funções e/ou cargos, ressaltando as diferenças de preferências de 

atributos de trabalho entre homens e mulheres.   
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Mas qual seria a melhor abordagem para as organizações? As mulheres assimilarem os 

valores de trabalho masculino tornando-se similares ao modelo dominante? Ou, acomodarem-

se, tornando-se cada vez mais diferentes dos homens e podendo ser valorizadas pelas suas 

diferenças? 

 

2.4 O Conceito de Gênero   

 

A palavra gênero vem do latin genus, e refere-se ao código de conduta que rege as 

relações entre homens e mulheres, ou seja, o modo como as diferentes culturas interpretam e 

organizam a diferença sexual entre ambos (YANNOULAS, 2002).  

Para Scott (1995) o núcleo da definição de gênero está dentro de uma conexão de duas 

proposições: A primeira como sendo elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos, e a segunda como uma forma primária de dar significado 

às relações de poder.  

Scott (1995) associa as formas de manifestar poder entre os sexos a partir de quatro 

dimensões interrelacionais: Simbólica, organizacional, normativa e subjetiva. 

A dimensão simbólica enfatiza as representações múltiplas e contraditórias, a exemplo 

de Maria evocando pureza e bondade, e Eva simbolizando o pecado, o mal. A dimensão 

organizacional diz respeito às organizações e instituições sociais como mecanismos que 

aprofundam as assimetrias entre os gêneros. A dimensão normativa evidencia interpretações 

do significado dos símbolos que tentam limitar e conter suas possibilidades metafóricas, ou 

seja, conceitos que são expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas e 

jurídicas que trazem duplo sentido na definição do masculino e do feminino. A dimensão 

subjetiva versa sobre as necessidades de examinar as maneiras como as identidades de gênero 

são construídas e relacionadas com atividades organizacionais, sociais e representações 

culturais historicamente situadas (SCOTT, 1995). 

Na visão de Amott e Matthaei (1996) a divisão sexual do trabalho é o centro da 

diferenciação de gênero e sexo.  

Concorda Kergoat (1996) ao contemplar que:  

 

“Os papéis sociais de homens e mulheres não são produto de um destino biológico, 

mas que eles são, antes de tudo, construções sociais que têm uma base material (...) e 

que a divisão sexual do trabalho está no centro do poder que os homens exercem 

sobre as mulheres.”  
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De acordo com Kergoat (1996), gênero é norteado por crenças da sociedade que são 

transformadas em profecias do papel de cada sexo na socialização, enquanto que sexo 

biológico é atribuído distintamente. Essa distinção entre gêneros, de acordo com o autor, pode 

gerar desigualdades no trabalho e na sociedade.  

Amott e Matthaei (1996) ressaltam que antropólogos têm encontrado, na maioria das 

sociedades, através de períodos históricos, a associação de fêmeas com cuidados infantis pelo 

fato de darem a luz.  

O processo de socialização, historicamente distinto em relação a homens e mulheres, 

resulta em diferentes concepções do comportamento apropriado para cada gênero.  

A relação de gênero tende a rotular a mulher para trabalho intra-familiares, ou no 

âmbito privado, como menciona Amott e Matthaei (1996), colocando a mulher em uma 

posição subordinada ao homem em relação à classe e ao grupo étnico.  

 

2.5 Mulheres, Gerenciamento e Organizações 

 

Sob a ótica de Alvesson e Billing (1997) há duas posições sobre mulheres e 

gerenciamento: A primeira enfatiza a similaridade entre gêneros, e a segunda enfatiza a 

diferença entre gêneros.  

A posição que enfatiza a similaridade entre gêneros, de Alvesson e Billing (1997), 

pode ser da perspectiva de iguais oportunidades, que se preocupa com a ética, a igualdade e o 

local de trabalho mais humano, ou da perspectiva meritocrática, cujo foco é a eficiência 

organizacional.  

A posição que enfatiza as diferenças pode ser da perspectiva de “Contribuição 

Especial”, que foca a diferença entre gêneros com base na eficiência organizacional, ou da 

perspectiva de valores alternativos, que foca a diferença com igualdade, ética e local de 

trabalho mais humano (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Perspectivas de similaridade e de diferenças  

Posição com Ênfase na Similaridade Posição com Ênfase nas Diferenças 

Perspectiva de Oportunidades Iguais 

Perspectiva Meritocrática  

Perspectiva de Valor Alternativo  

Perspectiva de Contribuição Especial  
Fonte: Alvesson e Billing, 1997.  

 

Na visão de Alvesson e Billing (1999), para se ter uma posição de similaridade na 

perspectiva de oportunidades iguais, a barreira fundamental está:  
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1. Nas condições estruturais, enxergadas como falta de redes de relacionamentos 

pelos autores; 

2. Na ideia cultural do estereótipo, porque influencia a seleção e recrutamento, como 

também o desenvolvimento da carreira e a avaliação de performance; 

3. No processo social irracional, já que em uma sociedade moderna há uma forte 

convicção de que todo mundo deva ter as mesmas chances, independente de 

gênero , raça, ou qualquer outro tipo de “diferença”, esquecendo as consequências 

potencialmente prejudiciais e negativas no trabalho e na prospecção de emprego 

(MOR BARAK, 2005) pelo fato de pertencerem a grupos denominados como 

“diferentes”.   

 

As perspectivas de oportunidades iguais ressaltam um olhar para os obstáculos e 

também possibilidades provenientes de um ponto de vista ético e político (ALVESSON e 

BILLING, 1997). 

Com uma abordagem similar a de Alvesson e Billing (1997), mas incluindo, além de 

gênero, outras dimensões de diversidade, Liff (1999) atribui duas posições de gestão da 

diversidade, isto é, a posição de dissolução das diferenças, que se constitui pelas 

características e méritos particulares dos indivíduos, sejam eles quais forem, e a posição de 

valorização das diferenças, que se define pelas diferenças nas características dos grupos 

sociais a que os indivíduos pertencem, como raça e gênero, dentre outros.  

Para Liff (1999) uma organização que adota uma gestão da diversidade com base na 

“dissolução das diferenças”, ou seja, na similaridade, como apontada por Alvesson e Billing 

(1997), reconhecerá a necessidade de se adaptar empregados diversos, mas não desenvolverá 

um treinamento para grupos específicos de indivíduos, como o de mulheres, por exemplo.  

Na posição com ênfase na similaridade, Alvesson e Billing (1997) descrevem a 

perspectiva meritocrática, que está interessada em combater a força social irracional que não 

permite a total utilização dos recursos humanos, incluindo a efetividade.  

Para os autores, na perspectiva meritocrática, assim como na perspectiva da dissolução 

das diferenças de Liff (1999), qualquer pessoa pode ocupar qualquer cargo hierárquico de 

acordo com seu mérito pessoal e com as contribuições que poderá fazer para a organização. O 

olhar deverá estar na qualificação, deixando de lado qualquer outra característica como, raça, 

gênero e religião, entre outros.  

O princípio da perspectiva meritocrática, na verdade, vem a ser uma “sugestão” para 

um “programa” de oportunidades iguais, e esse tipo de avaliação ou princípio meritocrático, 
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complementaria a perspectiva de similaridade e geraria práticas de igualdade de oportunidade 

pelo mérito (ALVESSON e BILLING, 1997). 

No entanto, a perspectiva de oportunidades iguais e a perspectiva meritocrática 

diferem radicalmente em termos de interesses. Enquanto a perspectiva igualdade de 

oportunidades está preocupada com a questão de justiça sociológica e política, a perspectiva 

da meritocracia preocupa-se com a máxima eficiência das instituições, focando na efetividade 

e eficiência dos negócios - e eficiência é diferente de ética (ALVESSON e BILLING, 1997). 

Ainda, segundo os autores Alvesson e Billing (1997), há duas implicações da 

perspectiva meritocrática que podem ser comparadas em relação à perspectiva de igualdade 

de oportunidade: A primeira implicação é que a perspectiva da meritocracia pensa em atingir 

um alto grau de eficiência da organização, e este é um interesse dos “top managers” da 

organização. A perspectiva de igualdade de oportunidade tem posição cética sobre as 

habilidades e interesses dos “top managers”, particularmente pela posição neutra que eles 

possuem em políticas de promoção para mulheres.  

A segunda implicação da perspectiva meritocrática é em relação à discriminação. Se 

homens são escolhidos para cargos de alta gerência, mesmo que seja uma questão de 

discriminação em relação às mulheres, isso não será levado em consideração, já que o 

objetivo da meritocracia é gerar eficiência prioritariamente, e não se preocupar com a justiça. 

A segunda posição explicitada por Alvesson e Billing (1997) enfatiza as diferenças 

entre os gêneros através da perspectiva de contribuição especial, que foca a diferença entre 

gêneros com base na eficiência organizacional e, a perspectiva de valores alternativos, que 

foca a diferença com igualdade, com ética e com local de trabalho mais humano. 

À luz da posição de dissimilaridade de Alvesson e Billing (1997), a mulher tem 

qualificações complementares e potenciais para fazer novas e importantes contribuições no 

campo do gerenciamento. Essas contribuições, relativas e inerentes ao gênero feminino, são 

chamadas de contribuições especiais. De acordo com os autores, as mulheres podem 

contribuir com algo essencial para as organizações.  

Para alguns autores, as contribuições especiais relativas ao gênero feminino referem-se 

a um estilo democrático de liderança, a fazer a estrutura social ser menos hierárquica, a 

manter o clima do ambiente de trabalho mais empático, a ter flexibilidade, habilidades sociais, 

orientação de time, além de outras características, como comunicação e cooperação (SMITH, 

1987;GRANT, 1988). 
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Liff (1999) defende que a abordagem que valoriza as diferenças inclui iniciativas que 

procuram realçar as diferenças entre as pessoas a partir das características grupais a que os 

indivíduos pertencem, como: raça, gênero, religião, etc.  

A posição que enfatiza as diferenças entre gênero, dentro da perspectiva da 

contribuição especial, foi descrita por Alvesson e Billing (1997) como a abordagem que não 

compara homens e mulheres na questão de justiça ou igualdade, nem em termos de igualdade 

de chances, nem no aspecto de serem avaliados e utilizados estritamente de acordo com o 

mérito, mas sim, no que cada um pode oferecer e/ou contribuir especialmente para a 

organização.  

Durante a década de 70 a maioria dos escritores focou o fato de minimizar as 

diferenças entre homens e mulheres na questão da conquista por oportunidades iguais. Na 

década de 80 houve aumento no número de feministas que começaram a enfatizar a posição 

de que as perspectivas femininas são diferentes das perspectivas masculinas dominantes, 

focando na dissimilaridade (ALVESSON e BILLING, 1997). 

As perspectivas de Alvesson e Billing (1997), descritas anteriormente, assim como as 

de Liff (1999), dividem o comprometimento de facilitar as opções da mulher em posições 

gerenciais.  

Enquanto Alvesson e Billing (1997) dividem as suas perspectivas de similaridades e 

diferenças em “grupos com foco na justiça e ética” e “grupos com foco na eficiência 

organizacional”, Liff (1999) divide suas perspectivas em “altos e baixos comprometimentos 

dos objetivos organizacionais com a igualdade dos grupos sociais” e “relevância das 

diferenças dos grupos sociais pelas políticas organizacionais adotadas”.  

Como observa-se na Figura 2, as similaridades das abordagens dos autores podem 

estar baseadas no grupo ou no indivíduo, com foco na eficiência ou na justiça, nas 

similaridades e nas diferenças.   
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Figura 2 - Diferenças de abordagens sobre a gestão da diversidade.  

 
Fonte: LIFF, Sonia. Two Rotes to Managing diversity: Individuals differences of social group characteristics. Employee 

Relations. Bradford, 1997, v.19, n.1,pg.15. 

 

 

A relação entre as perspectivas de oportunidades iguais e a meritocracia estão de um 

lado, e a perspectiva das contribuições especiais e de valores alternativos de outro, 

legitimando o fato de que as mulheres são primariamente representadas por certos tipos de 

atividades gerenciais, nas quais as pessoas e as relações humanas são centrais, ao passo que 

outras atividades ligadas à produção, às finanças ou à estratégia gerencial ainda são de 

natureza de trabalho masculino (ALVESSON e BILLING, 1997). 

No entanto, para os autores, este tipo de pensamento irá reproduzir a divisão de 

trabalho em gênero, e para a perspectiva de contribuição especial a mulher não deve competir 

com o homem em termos de igualdade, já que ela pode contribuir de forma diferente daquilo 

que é assumido como tipicamente dominante das habilidades e características masculinas. 

Liff (1999) explicita que a perspectiva de dissolução das diferenças, focando o mérito 

individual, ressalta a baixa relevância das diferenças dos grupos sociais, enquanto que a 

perspectiva de acomodação das diferenças, assim como a perspectiva de oportunidades iguais 

de Alvesson  e Billing (1997), demonstram a alta relevância das diferenças dos grupos sociais 

pelas políticas organizacionais adotadas. 

A outra posição, com foco nas diferenças, abordada por Alvesson e Billing (1997) é a 

perspectiva de valor alternativo, que ressalta a diferença substancial entre os gêneros 

masculino e feminino, defendendo que os gêneros não compartilham os mesmos interesses, 
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prioridades e, basicamente, atitudes de vida que são comuns aos homens, ou talvez do grupo 

dominante de homens.  

Sugere-se que a perspectiva de valor alternativo de Alvesson e Billing (1997) seja 

convergente com a perspectiva de valorização das diferenças de Liff (1999), já que ambas 

focam a justiça e a ética e as diferenças entre grupos sociais, e também sinaliza alto 

comprometimento dos objetivos organizacionais com a igualdade dos grupos sociais (LIFF, 

1999). 

Dentro da perspectiva de valor alternativo de Alvesson e Billing (1997) defende-se 

que, tradicionalmente, as mulheres têm sido socializadas para viverem com determinados 

valores da esfera privada, para servirem aos outros, cuidarem dos outros, serem emocionais, 

enquanto que os homens têm sido socializados para viverem com valores da esfera pública, 

serem competitivos, controlarem a natureza, correrem riscos, entre outros (ALVESSON e 

BILLING, 1997). 

Então, pode-se dizer que os valores e as normas culturais caracterizam a socialização 

dos homens e das mulheres em dois diferentes e quase que polarizados mundos. Alguns 

autores abordam essa orientação feminina na “precoce socialização” e no fator “psicológico” 

em compartilhar experiências femininas associadas com o histórico da posição de 

subordinação, ou uma orientação desenvolvida como consequência da maternidade. A 

variedade de processos que as mulheres passam para definir o que é “feminino” é crucial para 

uma orientação alternativa para o domínio masculino (MEYERSON e FLETCHER, 1994). 

Diante da “socialização do gênero feminino” fica fácil entender porque as mulheres 

frequentemente escolhem campos de trabalho relacionados à área de humanas, serviços ou 

setor de saúde. Isso explicaria a falsa percepção de exclusão das mulheres, e focaria a escolha 

que as mulheres fizeram em relação à educação e ao trabalho, baseadas em suas tradições e 

em seus estereótipos internalizados (ALVESSON e BILLING, 1997). 

Se estas distinções forem levadas a sério é óbvio que os homens e mulheres em geral 

virão para as organizações com diferentes orientações psicológicas e de valores. E como, ao 

longo do tempo, as organizações têm sido dominadas, concebidas e desenhadas pelas 

orientações masculinas, então, também é óbvio que servirão melhor para homens do que para 

mulheres com orientações de trabalho masculinas e interesses masculinos (ALVESSON e 

BILLING, 1997). 

Apesar de as diferenças de valores, orientações psicológicas, desejos e interesses, e 

pesquisas empíricas comprovarem que não há muitas diferenças entre o estilo de gestão 

masculino e o estilo de gestão feminino, as mulheres que estão em posição de poder se 
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adaptam/ajustam às práticas organizacionais, não fazendo grandes diferenças (ALVESSON e 

BILLING, 1997). 

Essas pesquisas sugerem que as mulheres assimilam um modelo de gestão masculino, 

adaptando-se às normas e às políticas de uma organização voltada para os interesses 

masculinos (ALVESSON e BILLING, 1997), ou seja, as organizações não valorizam modelos 

femininos de gestão, nem os valores alternativos ou as contribuições especiais que as 

mulheres possam vir a oferecer.   

Dessa forma, barreiras como preconceito, falta de oportunidades iguais, dentre outros, 

que as mulheres enfrentam para chegar aos cargos de alta gerência passam a não ser o único 

problema. Há também as mulheres que não têm interesse em se adaptarem às demandas da 

corporação para esses cargos, tampouco em adotar um estilo de gestão masculino, ou ainda se 

adaptarem às normas e às políticas da uma organização (ALVESSON e BILLING, 1997). 

Alvesson e Billing (1997) defendem que, se for observado sob a ótica da perspectiva 

pós-estruturalista, a questão do gênero assim como a da liderança são fenômenos sociais e, 

por isso, são culturalmente construídos, e ambos devem ser considerados em termos de 

contexto.  

Ademais, em uma versão do pós-modernismo, perspectivas de similaridade e 

diferenças são válidas dentro de um contexto social atual, que são das últimas décadas e de 

um futuro próximo, mas essa não seria a natureza das mulheres, mas sim, uma forma 

contemporânea de socialização e de orientação de valores das mulheres (ALVESSON e 

BILLING, 1997). 

Mesmo assimilando o modelo dominante masculino, ou utilizando suas diferenças 

para serem valorizadas dentro das organizações, as mulheres ainda enfrentam barreiras na 

chegada aos níveis de alta gerência.  

Essas barreiras vêm sendo estudadas e são conhecidas como o fenômeno do “Glass 

Ceiling”, ou Teto de Vidro.  

 

2.6 O Glass Ceiling ou Teto de Vidro  

 

O conceito “teto de vidro” foi introduzido na década de 80 nos Estados Unidos para 

descrever uma barreira, que apesar de sutil, é suficientemente forte para impossibilitar a 

ascensão de mulheres a níveis mais altos na hierarquia organizacional. Tal barreira afetaria as 

mulheres como grupo, impedindo avanços individuais exclusivamente em função de seu 
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gênero, e não pela inabilidade de ocupar posições no topo da hierarquia organizacional 

(STEIL, 1997).  

Steil (1997) sugere que o conflito entre gêneros nas organizações é frequentemente 

encoberto ou escondido nas entrelinhas do que as pessoas falam e fazem, de maneira análoga 

às formas mais sutis de discriminação racial, e conclui que a atual realidade exclusiva da 

mulher nos cargos de alta gerência é reflexo dos grupos masculinos que consideram não ser 

aquele o lugar próprio para as mulheres, sendo um exemplo de generificação velada, que 

impossibilita a ascensão das mulheres a níveis mais altos da hierarquia.  

O conceito de Steil (1997) reflete a perspectiva teórica do papel ideológico de gênero 

descrito por Konrad et al (2000), que aborda o gênero como um construto socialmente 

construído como parte da identidade social.  

Alguns autores têm compreendido a investigação do fenômeno “teto de vidro” dentro 

de uma perspectiva de poder, enfatizando a manutenção das desigualdades de gênero como 

forma de opressão (MORGAN, 1996).  

 

Enfrentando a Barreira do Glass Ceiling 

 

Ragins, Townsend e Mattis (1998) descobriram em seus estudos que 92% das 

mulheres acreditam na existência do “teto de vidro”, e que 80% das mulheres que deixaram 

suas últimas organizações o fizeram devido ao esse fenômeno. O custo do alto turnover, 

assim como a perda da produtividade de funcionárias que sentem suas carreiras bloqueadas 

mostra a importância do estudo em profundidade desse fenômeno.  

Ainda, as autoras Ragins, Townsend e Mattis (1998), em suas pesquisas encontraram 

algumas estratégias que podem ser utilizadas para que a barreira do Glass Ceiling ou “Teto de 

Vidro’ possa ser “quebrada”.  

Dentre as estratégias utilizadas são quatro as mais importantes: Primeiro, exceder 

consistentemente as expectativas de resultados, ou seja, as mulheres que conquistaram níveis 

de alta gerência devem possuir uma performance melhor para que a oportunidade de 

promoção lhe seja concedida. Segundo, desenvolver um estilo de liderança em que os homens 

sintam-se confortáveis, já que a mulher que assume um alto nível dentro de uma organização 

necessariamente terá que fazer a gestão de funcionários homens.  Terceiro, estar disponível. 

As mulheres que querem atingir níveis de alta gerência devem estar disponíveis à organização 

para viajar e ser transferida, dentre outros. Quarto, ter um mentor influente, ou seja, alguém 
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que tenha influência dentro da organização que possa “vender” a imagem desta mulher como 

a mulher ideal ou a competente para um cargo de alto escalão.  

Cada uma das quatro estratégias tem um grau de importância, observado no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Estratégias para quebrar o Glass Ceiling 

Estratégia Crítico 
Equatativamente 

Importante 

Não é 

importante 

Exceder consistentemente as 

expectativas de resultados  
77% 2% 1% 

Desenvolver um estilo de liderança  

em que os homens sintam-se confortáveis 
61% 35% 3% 

Estar disponível  50% 44% 2% 

Ter um mentor influente 37% 44% 9% 
Fonte: Gender Gap in the Executive suite: CEOs and female executives report on breaking the Glass Ceiling – Traduzido de 

Ragins,Townsend e Mattis - 1998 

 

 

Meyerson e Fletcher (1994) também encontraram em seus estudos outros fatores para 

que a mulher possa transpassar a barreira do “teto de vidro”.  

 

Quadro 5 – Fatores de sucesso para a ascensão da mulher   
 

Fatores Individuais % 

Boa relação com alguém do topo da empresa 100% - Fator imprescindível 

Realizações de sucesso  89% 

Desejo e direção para o sucesso 84% 

Habilidade em lidar com subordinados 74% 

Vontade de correr riscos 74% 

Ser firme, decisiva, exigente 68% 
Fonte: Traduzido de: Morrison, White, Velsorn, and the Center for Creative Leadership, Breaking the Glass Ceiling, 1987, apud 

Bunker, B.B., 1994 

 

Outra sugestão oferecida pelas autoras Meyerson e Fletcher (1994) são os Small Wins 

ou “pequenos ganhos”. As autoras propõe uma forma para erradicar a inequidade de gênero 

nas organizações por meio de alguns passos, a saber:  

 

1. Começa quando alguém em algum lugar na organização percebe que o negócio está 

sendo afetado por um problema de gênero. Indicadores: recrutamento, promoção, 

remuneração e posições das mulheres nas organizações;   

2.  Diagnóstico: As pessoas se reúnem para conversar sobre a cultura no trabalho em 

geral e para determinar quais práticas diárias estão prejudicando a eficácia 
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organizacional. Identifica-se também os modelos culturais que afetam homens e 

mulheres diferentemente; 

3. Experimentação: Pequenas ou várias iniciativas são lançadas para tentar erradicar as 

práticas que produzem inequidade e para substituí-las por práticas que funcionariam 

bem para cada um (mulheres e homens), os chamados Small Wins.  

 

O objetivo é ter várias iniciativas “pequenas” para tentar erradicar as práticas que 

produzem inequidade entre homens e mulheres na organização, fazendo com que ocorra um 

processo de aprendizagem, não uma mudança radical do sistema, mas sim uma mudança 

lenta, porém efetiva (MEYERSON e FLETCHER, 1994). Embora Meyerson e Fletcher 

(1994) citem pequenos passos com o intuito de erradicar este processo de diferenças nas 

oportunidades entre homens e mulheres, seria utopia acreditarmos que um processo de 

discriminação contra a mulher, que vem ocorrendo há mais de 50 anos, possa realmente ser 

erradicado, mas sim melhorado ou favorecido.  

Não seriam iniciativas prescritas ou pré-formatadas porque cada organização é única, 

bem como as suas expressões de inequidade de gênero, e também não são esforços ao acaso, 

pois trataria de uma combinação de mudanças de comportamento com mudanças de 

entendimento, de práticas e suposições sutis que gerariam o efeito “bola de neve”, no qual 

várias mudanças pequenas levarão, por consequência, a mudanças maiores (MEYERSON e 

FLETCHER, 1994). 

O gênero é uma importante dimensão de diversidade que está inserida ativamente 

dentro das organizações há mais de 40 anos. No entanto, a luta das mulheres para serem 

incluídas e obterem as mesmas oportunidades ainda continua.  

 

 

3 PROBLEMA DE PESQUISA, OBJETIVOS, VARIÁVEIS E HIPÓTESES  

 

 

Nesse tópico busca-se expor, de maneira clara, o problema de pesquisa, objetivos, 

variáveis e hipóteses.  

Kerlinger e Lee (2000) definem problema como um incômodo indefinido sobre 

fenômenos, um interesse de entender porque algo é como é. Ainda, para os autores, o 

problema de pesquisa deve ser declarado em forma de questão, de forma não ambígua, e deve 

ter implícita a possibilidade de verificação empírica. 
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Atendendo aos requisitos expostos pelos autores, o problema de pesquisa desse estudo 

consiste na seguinte pergunta:  

 

Qual é a relação entre as dimensões do comportamento inclusivo e a experiência de inclusão 

de mulheres em uma organização da indústria farmacêutica?  

 

3.1 Objetivos  

 

Objetivo Geral 

Analisar qual é a relação entre as dimensões do comportamento de inclusão e a 

experiência de inclusão. 

 

Objetivos Específicos 

   

Analisar se as dimensões do comportamento de inclusão geram experiência de inclusão 

para as mulheres de uma organização da indústria farmacêutica;  

 Analisar se a experiência de inclusão das mulheres são mais frequentes quando seu grupo 

de trabalho é, de alguma forma, diverso em relação ao seu grupo de identidade;  

 Analisar a variável grupo de trabalho diverso como moderadora da relação entre 

“Comportamento de Inclusão” e “Experiência de Inclusão”. 

 

3.2 Variáveis: Identificação e Definição Operacional 

 

De acordo com Cavana, Delahaye e Sekaran (2001) há cinco tipos de variáveis mais 

usuais:  

1. Variável Dependente: É a variável de maior interesse por referir-se ao conceito 

que se deseja prever, explicar ou controlar; 

2. Variável Independente: É a que exerce influência, tanto positiva como negativamente 

na variável dependente; é, portanto, causa ou condição do fenômeno manipulado pelo 

pesquisador; 

3. Variável Moderadora: É a que modifica a relação entre a variável independente e a 

dependente. 
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4. Variável Interveniente: É a que afeta ou intervém no fenômeno observado, mas não 

pode ser manipulada ou medida pelo pesquisador; 

5. Variável de Controle: É manipulada deliberadamente, de forma a neutralizar seus 

efeitos e isolar a relação entre as variáveis independente e dependente.  

 

Para o presente estudo supõe-se que comportamento de inclusão seja considerado a 

variável independente, pois pode causar variação na experiência de inclusão que, por sua vez, 

seria considerada a variável dependente.  

Por definição operacional entende-se a “Experiência de Inclusão” dentro de um grupo 

de trabalho como a percepção dos indivíduos em relação à confiança, segurança, aceitação, 

respeito, apoio, valor, engajamento e autenticidade em seus ambientes de trabalho, não só 

como indivíduos, mas também como membros de um grupo (FERDMAN et al, 2007). 

Ainda, para Ferdman et al (2007), os componentes da experiência de inclusão são 

experiências psicológicas de inclusão, como: 

 

1. Comprometimento/engajamento do grupo de trabalho. O engajamento inclui a 

participação dos indivíduos em seus grupos de trabalho, assim como sentimentos de 

pertencer e de ter acesso suficiente às informações e recursos necessários para fazer 

bem o seu trabalho.  

2. Influência no poder de decisão. Os empregados sentem que podem afetar as decisões 

de seu grupo de trabalho, sendo ouvidos, ou apresentando suas opiniões e seus 

sentimentos (certos de que esses serão levados em consideração). Isso gera um 

sentimento de ser valorizado e de que se possui status dentro do grupo.  

3. Sentir-se valorizado, ou seja, ser visto também como ser humano. Ser visto não 

somente como um membro do grupo, mas como um membro de múltipla identidade 

social. Ser conhecido e apreciado como ser humano. 

4. Autenticidade é a possibilidade de ter conversas honestas com outros colegas de 

trabalho, de ter a liberdade de “pensar fora da caixa”, e de poder ser o próprio 

indivíduo no ambiente de trabalho.  

5. Reconhecimento/honrar a diversidade cria maiores processos de interação e 

comunicação. É o grau em que os membros dos grupos acreditam ter mais 

oportunidades de interagir justa e construtivamente uns com os outros sem 

preconceitos e sem estereótipos. Assim, os talentos de cada um, únicos e especiais, são 

reconhecidos e tornam-se benéficos para o grupo. Essa experiência gera igualdade e 



      

57 
 

justiça em termos de oportunidade nas empresas, reconhecendo e valorizando a 

diversidade.  

 

O “comportamento inclusivo” trata-se de comportamentos ou práticas que favoreçam 

o diálogo, que demonstrem respeito pela diversidade e pelas diferenças dos indivíduos, e que 

criem um clima de segurança. Comportamento, assim como políticas e procedimentos, podem 

dar acesso ao grau de inclusão do indivíduo (FERDMAN et al, 2009). 

 

Os autores Ferdman et al (2009) entendem que os comportamentos podem ser 

agrupados em algumas categorias que podem ser associadas com experiência de inclusão: 

  

1. Criando Segurança: Estabelece as fronteiras, tanto físicas quanto psicológicas, 

determinando quem é o membro do grupo, favorecendo o compartilhamento dos 

recursos, das idéias e das perspectivas, sem medo. É segurança para que cada um 

expresse suas visões, suas ideias e suas diferenças.  

2. “Reconhecendo os Outros” é um comportamento importante que resulta em 

experiência de inclusão, pois foca as pessoas de baixo status, como por exemplo, 

quando se diz “oi” para faxineiros, quando se perguntaa sobre o final de semana deles, 

quando se discute sobre a vida pessoal de uma pessoa, entre outros.  

3. Lidando com conflitos e diferenças: São comportamentos ou práticas que ajudam a 

lidar com conflitos e diferenças, procurando soluções alternativas entre os grupos de 

trabalho que lidam com diversidade. Isso pode afetar a experiência de inclusão, como 

por exemplo “workshops” de diversidade/sensibilização cultural.   

4. Habilidade e vontade de aprender: Expressar a habilidade e vontade de aprender está 

associado à experiência de inclusão. Se os membros do time agirem com inclusão, irão 

facilitar a aprendizagem. Os autores acreditam que comportamentos como pedir 

feedback ou compartilhar informações com outros membros do grupo de trabalho 

aumentarão a experiência de inclusão das pessoas.  

5. “Ter voz”, isto é, falar e ser ouvido. Faz com que o indivíduo perceba que sua 

contribuição e sua presença são valorizadas.   

6. “Representação” são os aspectos das políticas e procedimentos organizacionais. Da-se 

quando há pessoas do grupo/categoria/dimensão representadas em cargos gerenciais. 

O fato de haver pessoas desse grupo em cargos de alta gerência fará com que outros da 
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mesma categoria sintam-se incluídos, acreditando que os aspectos de suas identidades 

são aceitos e respeitados pela organização.  

 

Sugere-se ainda que a “Diversidade no Grupo de Trabalho’ seja a variável 

moderadora. Presume-se que a relação entre o comportamento de inclusão e a experiência de 

inclusão possam ser modificados, positiva ou negativamente pela diversidade no grupo de 

trabalho.  

Logo, as variáveis acima relacionadas constituem uma estrutura conceitual 

apresentada na Figura 3.  

 

 

Figura 3 - Estrutura conceitual da pesquisa 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

3.3 Hipóteses   

 

Hipótese é uma sentença que relaciona duas ou mais variáveis e que devem atender a 

dois critérios: a relação entre duas variáveis e a implicação clara para o teste dessas relações 

(KERLING e LEE, 2000). 

Seguindo esses pressupostos, apresenta-se:  

 H1- O comportamento inclusivo individual, grupal e organizacional estão 

positivamente relacionados à experiência de inclusão.  

 H2- A experiência de Inclusão e o comportamento de inclusão diferem entre homens e 

mulheres.   
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 H3 - A percepção de inclusão das mulheres é mais freqüente quando seu grupo de 

trabalho é, de alguma forma diverso em relação ao seu grupo de identidade de gênero.  

 H4 – A variável diversidade no grupo de trabalho atua como moderadora na relação 

entre comportamento de inclusão e experiência de inclusão.  

 

3.4 Matriz de amarração  

 

Problema de Pesquisa: Qual é a relação entre as dimensões do comportamento inclusivo e a experiência de 

inclusão para as mulheres em uma organização da indústria farmacêutica?  

Objetivo Geral: Entender qual a relação entre as dimensões do comportamento de inclusão e a experiência de 

inclusão. 

Obj. Específico:  Hipóteses Itens Técnica de Análise 

Analisar se as dimensões 

do comportamento de inclusão 

geram experiência de inclusão 

 
H1 

O comportamento inclusivo  

individual, grupal e  

organizacional estão  

positivamente relacionados 

à experiência de inclusão.  

 

Correlação/  Regressão/ 

ANOVA 

 

Verificar se existem diferenças  

significativas entre homens e  

mulheres em relação ao  

comportamento de inclusão 

e a “Experiência de Inclusão”.  
H2 

A “Experiência de Inclusão” 

e 

O “Comportamento de  

Inclusão” diferem entre  

homens e mulheres.  

Correlação / Regressão/ 

ANOVA 

A experiência de inclusão de  

mulheres está positivamente  

relacionada com a diversidade em  

gênero do seu grupo de trabalho 

e com a percepção de similaridade  

em gênero no seu grupo de trabalho.   

 

H3 

A percepção de  

inclusão das mulheres é 

mais frequente quando seu  

grupo de trabalho é, de 

alguma forma, diverso em 

relação  

ao seu grupo de identidade 

de 

gênero.  

Correlação 

Analisar a variável diversidade  

do grupo de trabalho como  

moderadora da relação entre 

“Comportamento de  

Inclusão” e “Experiência de  

Inclusão”; 

 

H4 

A variável diversidade no  

grupo de trabalho atua 

como moderadora na  

relação entre  

comportamento de  

inclusão e experiência de 

inclusão.  

Regressão; 

Correlação 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Os procedimentos metodológicos referem-se à pesquisa quantitativa, feita por meio de 

questionário.  
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A pesquisa foi efetuada no primeiro semestre de 2008, entre os meses de abril e junho.  

A antecipação da pesquisa deu-se por dois motivos: Primeiro, a disponibilidade da 

empresa, que possuía outras pesquisas agendadas e não tinha disponibilidade de agenda para o 

ano de 2009, e a possibilidade de fazer uma pesquisa de campo com um alto número de 

respondentes para o trabalho final da disciplina de métodos quantitativos, que foi cursada e 

concluída no primeiro semestre de 2008.   

 

4.1 Pesquisa Quantitativa 

 

A pesquisa quantitativa normalmente se mostra apropriada quando existe a 

possibilidade de medidas quantificáveis de variáveis e inferências a partir de amostras de uma 

população. Esse tipo de pesquisa usa medidas numéricas para testar construtos científicos e 

hipóteses, ou para buscar padrões numéricos relacionados a conceitos cotidianos. 

A pesquisa quantitativa é associada a estudos positivistas confirmatórios 

(WILDEMUTH, 1993). A abordagem positivista busca fatos ou causas de um fenômeno, 

dando pouca importância aos aspectos subjetivos dos indivíduos (BOGDAN e TAYLOR apud 

(PATTON, 1980), e presume que exista no mundo uma verdade objetiva que pode ser revelada 

por método científico, cujo enfoque é a mensuração sistemática e estatística de 

relacionamentos entre variáveis. Cassel (1994) presume que a realidade seja objetiva, 

transcendendo a perspectiva individual, e é expressa por regularidades estatísticas observáveis. 

Wildemuth (1993) procura testar uma teoria, aumentando a compreensão preditiva de um 

fenômeno, e tem como característica a formulação de hipóteses que serão testadas por meio de 

experimentos ou análises estatísticas (KAPLAN e DUCHON, 1988).  

Para Lawrence (2004), estudos fundamentados na psicologia, dado o seu 

desenvolvimento de pesquisa modelado pelas ciências naturais, induzem a uma visão 

positivista com abordagem quantitativa e dedutiva.  
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4.1.1 Instrumento de Coleta de Dados  

 

Pela revisão da literatura estudada percebe-se que há poucas pesquisas relativas à 

inclusão, e ainda, poucas pesquisas que separam os conceitos de diversidade e de inclusão. Mor 

Barak e Roberson são autoras que desenvolveram instrumentos de pesquisas com o intuito de 

separar os conceitos de diversidade e inclusão, porém, nenhuma delas abordou as evidentes 

diferenças entre os construtos de experiência de inclusão e comportamento de inclusão como 

fez o Prof. Dr. Bernardo M. Ferdman em seu questionário, instrumento este que foi utilizado 

nesta pesquisa.  

Esse questionário foi validado no ano de 2007, ano que ocorreu a pesquisa do presente 

estudo e desde então não sofreu alterações. No entanto, o mesmo foi publicado em 2009, 

motivo este que justifica todas as referências aos autores terem sido feitas no ano de 2009.  

Além disso, o objetivo principal foi o de validar este instrumento de pesquisa para a 

realidade brasileira. Também, na revisão da literatura estudada não há indícios de que 

pesquisas sobre inclusão tenham sido transportadas para a realidade brasileira. 

 

A estrutura do questionário  

 

O questionário está dividido estruturalmente em duas partes: As questões demográficas 

e contextuais, e as escalas de experiência de inclusão e comportamento de inclusão.  

A questões demográficas e contextuais foram divididas em duas partes. A primeira 

descreve o grupo de trabalho do respondente, e a segunda descreve as características 

individuais.  

Há seis questões descritivas em relação ao grupo de trabalho do respondente, em que 

encontram-se questões como, a área onde o respondente trabalha, quantas pessoas trabalham 

no seu grupo de trabalho, se a relação com o grupo de trabalho é de chefe ou de colega, qual o 

tempo gasto diretamente com o grupo de trabalho, quanto tempo trabalha com este grupo de 

trabalho, e se o grupo de trabalho é diverso em termos de raça, religião, idade, nacionalidade, 

gênero e orientação sexual, e os portadores de deficiência.  

Há dez questões relativas às características individuais dos respondentes, em que 

encontram-se questões específicas como, o cargo, a  idade, o gênero, a orientação sexual, a 

raça e a religião dos respondentes, e se os mesmos são portadores de deficiências. Ainda, há 

questões sobre a similaridade do respondente com seu grupo de trabalho relativo à idade, ao 

gênero e às outras dimensões de diversidade citadas anteriormente nas questões específicas. 
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Por fim, há a questão de se o respondente já participou de algum treinamento em diversidade 

ou não. 

Do questionário original, em relação às questões demográficas,  foram feitas três 

modificações. A primeira modificação foi a inclusão da primeira questão em que o respondente 

identificava a área onde trabalhava.  

Conforme conversa com a Diretoria de Recursos Humanos, foram passadas nove áreas 

nas quais os respondentes pudessem trabalhar, a saber:  

 

1. Recursos Humanos 

2. Cuidados Primários 

3. Operações 

4. Cuidados Especiais 

5. Divisão Médica 

6. Suporte ao Negócio 

7. Assuntos Corporativos 

8. Presidência 

9. Finanças 

 

Uma segunda modificação foi efetuada a pedido da diretoria de Recursos Humanos. 

Três questões foram excluídas da parte demográfica do questionário. Essas questões foram: 

 

1. Qual é o principal tipo de atividade da sua organização? 

2. Quantos empregados existem na sua organização, incluindo todas as filiais, unidades e 

franquias? 

3. Sua organização possui alguma iniciativa em “Diversidade”? 

 

Houve também modificação na questão que refere-se à orientação sexual e à religião. A 

pedido da diretoria de Recursos Humanos da empresa foi incluída a opção de resposta “prefiro 

não responder” e “não sei”. Em resumo, as perguntas de demografia organizacional foram 

reduzidas de 23 para 21 questões.  

Na escala de Experiência de inclusão as questões foram utilizadas na íntegra.  

Na escala de comportamento de inclusão houve alterações na redação de duas questões. 

A questão 9 “Eu procuro chances de trabalhar com pessoas que sào diferentes de mim...” foi 

alterada para “Quando surge oportunidade, procuro trabalhar com pessoas que são diferentes 
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de mim...” e a questão 25 “Os membros do meu grupo de trabalho reservam um tempo durante 

e depois das reuniões, para discussão entre eles” foi alterada para “Os membros do meu grupo 

de trabalho, durante as reuniões, solicitam e consideram variadas perspectivas e opiniões.” 

Ainda, nas questões 32,33 e 34 foi substituída a palavra “supervisor” por “gestor” e 

foram incluídos no final de cada questão a frase: “de acordo com o código de conduta da 

emrpesa Alpha do Brasil”.  

Ressalta-se que todas as modificações efetuadas tiveram a ciência e o consentimento do 

autor do questionário. 

Para a elaboração das escalas de experiência de inclusão e de comportamento de 

inclusão os autores Ferdman et al (2009) basearam-se na revisão da literatura e na adaptação de 

questões  de outros instrumentos de pequisas.   

Os itens são ancorados em uma escala tipo Likert, que é um tipo de escala de resposta 

psicométrica usada comumente em questionários. Ao responderem a um questionário baseado 

nesta escala, os respondentes especificam seu nível de concordância com uma afirmação, que 

vai de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”. Alguns itens estão escritos em forma 

reversa.  

Ainda, nas escalas de experiência de inclusão e comportamento de inclusão os itens 

estão escritos na escala tipo Likert de 5 pontos, que vai de “nunca” a “sempre”, ao passo que as 

questões demográficas e contextuais estão escritos na escala tipo Likert de 3 pontos, que 

descreve opções como, “muitas vezes”, “algumas vezes”e “poucas vezes”.  

 

Validação do questionário da amostra obtida por Ferdman et al (2009) 

 

Ferdman et al (2009) validou o questionário nos Estados Unidos. O mesmo foi aplicado 

via on-line por meio da participação por convites postados, workshops, estudantes, membros 

de Rotary Clubs, e grupos de gays, lésbicas, bissexuais e transsexuais. Foram postados uma 

média de 7500 questionários, e o retorno foi de 13,13%, que é o número total de 985 

respondentes, em que aproxidamente 2/3 das organizações nas quais os respondentes 

trabalhavam tinham algum tipo de iniciativa em diversidade.  

Para avaliar o grau de agrupamento dos itens das escalas, os autores calcularam o 

coeficiente de confiabilidade, que apesar de não ter sido revelado, foi mencionado como sendo 

um coeficiente de alto índice de confiabilidade. Depois foi conduzida a análise fatorial pelos 

métodos PAF (Principal Axis Factor Analyses) e rotação Varimax, um dos métodos de rotação 

fatorial ortogonal mais populares (HAIR, 2006).    
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A análise fatorial da escala de experiência de inclusão obteve os 24 itens carregados 

com coeficientes de 0,34 a 0,83, com média de 0,68, apoiando, assim, a ideia de que os itens 

constituem uma única escala.  

O resultado do scree plot foram dois fatores de solução. Os 14 primeiros itens 

agrupados no fator 1, que foi nomeado como o fator “conexão/similaridade” com o grupo. Os 

seis itens restantes foram agrupados no fator 2, nomeado de “autenticidade/diferença”, porque 

esses itens apresentam caminhos pelos quais os respondentes se posicionam favoráveis para 

serem autênticos dentro do grupo.  

A escala de 36 itens de comportamento de inclusão foi dividida em três subescalas.  

A primeira subescala contém 12 itens relativo ao comportamento de inclusão no nível 

individual, focado no “eu”, ou seja, no comportamento inclusivo que o respondente possui com 

os demais. A segunda subescala, contém 17 itens relativo ao comportamento inclusivo no 

grupo de trabalho, com os quais os autores Ferdman et al (2009) desenvolveram 12 itens, 

sendo que os cinco restantes foram retirados de outros questionários provenientes de outros 

autores. E a terceira subescala é relativa a políticas e procedimentos inclusivos organizacionais, 

com foco na existência e utilização das políticas e procedimentos da organização. Esta última é 

uma escala pequena, porque o objetivo está, primariamente, na percepção de experiência e de 

comportamento do indivíduo e do grupo.  

 

4.1.2 Plano Amostral  

 

A amostra é um subconjunto de uma população e compreende alguns membros 

selecionados da população (SEKARAN, 1992). 

Na pesquisa realizada obtivemos um número de 370 respondentes. De acordo com Hair 

(2006), o tamanho da amostra deve ser maior ou igual a 100, e como regra geral, o mínimo é 

ter pelo menos cinco vezes mais observações do que o número de variáveis a serem analisadas, 

e o tamanho mais aceitável teria uma proporção de dez para um.  

Nesse caso, a maior escala, referente a de comportamento de inclusão, possui 36 itens 

(ou variáveis), fazendo com que a amostra coletada de 370 respodentes atinja uma proporção 

superior a 10 vezes mais observações do que o número de variáveis, ficando dentro dos 

parâmetros estabelecidos pelo autor.   
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A Empresa 

 

A empresa Alpha foi escolhida para se fazer a pesquisa quantitativa. A empresa Alpha é 

uma multinacional com aproximadamente 1000 funcionários, e é resultante da fusão de “Al” 

com “Pha” Group no ano de 1998. A “ Al” foi fundada em 1913, e os primórdios da “Pha” 

remontam a 1938. O faturamento da empresa em 2004 foi de US$ 21,4 bilhões, representando 

uma das principais forças do mercado farmacêutico. Sua sede administrativa é em Londres.  

Além de ser uma força dentro da indústria farmacêutica, a empresa foi eleita, pelo 

terceiro ano consecutivo, uma das 100 Melhores Empresas para Trabalhar e uma das 25 

Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar, segundo o Great Place to Work. Em 2007, eleita 

uma das "Melhores Empresas para o Executivo Trabalhar”.  

A diretoria de Recursos Humanos alega que um dos fatores da empresa possuir tantos 

prêmios e reconhecimentos é devido aos programas de incentivos à diversidade e inclusão.  

No site de Recursos Humanos da empresa encontram-se declarações explícitas relativas 

às políticas de incentivo à diversidade, onde a empresa afirma que “o sucesso depende da 

qualidade e do desenvolvimento de nossas pessoas. Os valores individuais, o potencial de 

nossos talentos, a diversidade e a criatividade são altamente reconhecidos.” Ainda, ressalta-se 

que “Na empresa Alpha você descobrirá uma cultura que promove a excelência, a criatividade 

e a comunicação. Trabalhamos para que nossas pessoas se sintam valorizadas, motivadas e 

recompensadas por suas ideias e contribuições”.  

Ainda, a indústria farmacêutica é um segmento de mercado que observou na mulher 

uma grande consumidora e uma grande aliada na força de trabalho. Desde 2003, grande parte 

dos lucros das indústrias farmacêuticas são provenientes de remédios direcionados para o público e 

consumo femininos. Mas as mulheres não são vistas somente como um mercado potencial de 

consumidoras, mas como de força de trabalho. “A indústria farmacêutica contrata mulheres 

principalmente na área de vendas, para que possam ter maiores chances de abordar os médicos 

sobre os novos medicamentos” (declaração da diretora de RH da empresa “Alpha”). 

Além da indústria farmacêutica, outros segmentos de varejo, como bancos e empresas de 

telemarketing também contratam mais mulheres, principalmente na área de vendas e retenção de 

clientes com o intuito de sensibilizar os clientes e obter um resultado positivo.   

Castro e Lavinas (1992) realizaram um estudo no qual buscavam a compreensão dos 

princípios que regem a divisão sexual do trabalho na indústria, e concluíram que a habilidade 

manual aparece como um dos fatores favoráveis à absorção da mão-de-obra feminina, inclusive 

na indústria farmacêutica, ramo que emprega preferencialmente o sexo feminino na área 
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operacional. Nessa área, as tarefas de montagem e embalagem, na sua quase totalidade, são 

exercidas por mulheres juntamente com outros atributos reconhecidamente femininos, como a 

coordenação motora, a capacidade de concentração e a resistência à monotonia. 

Esses são alguns dos motivos de se estudar a percepção de inclusão das mulheres em 

um segmento de mercado que vê como vantagem competitiva ter o gênero feminino, mas este 

pode estar restrito a determinadas funções dentro da empresa, como a área operacional e a área 

de vendas.  

Os programas de incentivo à diversidade, os prêmios de reconhecimento que a empresa 

obteve nos últimos três anos, a acessibilidade que obteve-se com a diretoria de Recursos 

humanos para a administração da pesquisa, e o fato do segmento farmacêutico ser 

demograficamente diverso em gênero foram parte do processo de escolha desta empresa para a 

pesquisa de inclusão. 

 

Respondentes 

 

O questionário foi disponibilizado via website para todos os funcionários da empresa. 

No entanto, não houve acessibilidade de todos os 1000 funcionários, uma vez que os 

funcionários da área de produção, que são em torno de 10% da empresa, não manuseavam 

computadores; também não havia questionários disponíveis em papel. Portanto, uma média de 

900 funcionários tiveram acesso ao questionário de pesquisa.  

Não houve distinção nem escolhas premeditadas para a escolha dos respondentes, ou 

seja, nível hierárquico ou qualquer outra característica não teve importância. O objetivo era 

obter um número mínimo de 360 respondentes, atendendo o critério de Hair (2006). 

Houve o número de 370 respondentes, o que representou algo em torno de 41% da 

população. A amostra foi caracterizada da seguinte forma: 37,13% mulheres e 62,87% homens, 

80,42% brancos, 16,57% negros e pardos, 3,01% asiáticos, 52,7% pessoas entre 30 e 39 anos, 

96,6% heterossexuais, 37,5% já participaram de treinamento em diversidade, 86,5% possui 

uma relação de colega com seu grupo de trabalho. 

 

Administração do Questionário 

 

O questionário foi traduzido para a língua portuguesa de acordo com normas 

acadêmicas de tradução incluindo back translation e validação pela Universidade de Brasília.  
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Em um pré-teste efetuado na empresa, foi requisitado a alteração de três questões à 

forma da escrita, mas sem que fossem alterados os propósitos das questões, configurando 

assim, uma validação semântica dos itens. 

Por questão de confidencialidade e de segurança os dados foram coletados através de 

disponibilização via website, pelo link  www.diversidadeeinclusao.com.br., onde o funcionário 

acessava de seu próprio computador, com login e senha. O login e a senha eram os mesmos 

para todos os respondentes, a saber, o NOME DA EMPRESA e a palavra INCLUSAO, 

respectivamente.  

Foram feitos seis recalls pelos recursos humanos, solicitando a participação dos 

funcionários. O objetivo era conseguir o número de 360 respondentes para a validação do 

instrumento, como abordaremos posteriormente. 

O questionário foi aplicado entre os meses de abril e junho de 2008, por disponibilidade 

da empresa, e para a conclusão do trabalho final da disciplina de métodos quantitativos.  

 

4.1.3 Técnica de análise de dados   

 

A análise dos dados foi efetuada através da aplicação de técnicas estatísticas como a 

regressão múltipla e a análise fatorial, com a utilização do software “Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) for Windows”, versão 16.0 e 17.0. Após identificados e excluídos os 

outliers, será realizada a primeira análise, que será a análise fatorial.  

Segundo Cooper e Schindler (2003, p. 465),  a análise fatorial começa com a construção 

de um novo conjunto de variáveis com base nas relações da matriz de correlação, ou seja, 

transforma um conjunto de variáveis em um novo conjunto de variáveis compostas ou 

componentes principais, que não são correlacionados uns com os outros, sendo, segundo os 

autores, essas combinações lineares de variáveis chamadas de fatores. Ainda afirmam que a 

melhor combinação gera o componente principal, e é o primeiro fator; o segundo principal 

componente é definido como a melhor combinação linear de variáveis para explicar a variação 

que não é responsável pelo primeiro fator.  

Para Hair  et al ( 2005, p.92), análise fatorial “é uma técnica de interdependência na 

qual todas as variáveis são simultaneamente consideradas, cada uma relacionada com todas as 

outras, empregando ainda o conceito da variável estatística, a composição linear das variáveis”. 

Ainda, análise fatorial é “um nome genérico dado a uma classe de métodos estatísticos 

http://www.diversidadeeinclusao.com.br/
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multivariados cujo propósito principal é definir a estrutura subjacente em uma matriz de 

dados”(p.91). 

Os autores afirmam que a análise fatorial aborda o problema de analisar a estrutura das 

interrelações (ou correlações) entre um grande número de variáveis (por exemplo, respostas de 

questionários), definindo um conjunto de dimensões latentes comuns chamadas de fatores.  

Outra análise que foi feita nas hipóteses 1 e 3 é a regressão e correlação. De acordo com 

Hair et al. (2005), a correlação e a regressão são técnicas que ajudam a determinar se há uma 

relação coerente e sistemática entre duas ou mais variáveis. A correlação mede a força, ou grau 

de relacionamento entre duas variáveis; a regressão dá uma equação que descreve o 

relacionamento em termos matemáticos.  

Na pesquisa,  a correlação e regressão foram utilizadas para verificar se as dimensões 

do comportamento de inclusão geram experiência de inclusão para mulheres de uma 

organização da indústria farmacêutica, para verificar se a experiência de inclusão das 

mulheres são maiores quando seu grupo de trabalho é de alguma forma diverso em relação ao 

seu grupo de identidade, e para verificar a variável grupo de trabalho diverso como 

moderadora da relação entre “Comportamento de Inclusão” e “Experiência de Inclusão”. 

 

 

5. Análise e Discussão dos Dados  

 

Há algumas abordagens que podemos utilizar para melhor compreender os dados e suas 

relações subjacentes. Com este propósito, utilizaremos a análise estatística básica e a análise 

descritiva (HAIR, 2005). 

Inicialmente foi feita a limpeza do banco de dados, excluindo os dados faltantes. Em 

seguida, uma análise descritiva, caracterizando a amostra em suas variáveis demográficas e nas 

variáveis do grupo de trabalho. Analisou-se também a diversidade no grupo de trabalho, 

comparando e identificando as diferenças de gênero. Por fim, foram modificadas as variáveis 

invertidas para um novo formato com o objetivo de adequá-las para análise.  

 

5.1 Limpeza de Dados    

 

O primeiro tratamento feito foi a limpeza do banco de dados, analisando respostas em 

branco, ou os chamados “dados faltantes”. De acordo com Hair (2005) há várias alternativas 

que podem ser tomadas em relação às respostas em branco. No entanto, foram adotados dois 



      

69 
 

tipos de tratamento para os dados faltantes, em que o primeiro foi o de identificar os 

respondentes que apresentaram um grande número de dados faltantes e, então, eliminá-los da 

análise. O segundo tratamento foi a substituição dos dados faltantes pela média, alternativa 

esta, de acordo com Hair (2005), adequada para variáveis métricas.  

Para o primeiro tratamento foram adotados quatro critérios. O primeiro critério de 

exclusão foi o de o respondente não ter respondido nenhuma das duas escalas (“Experiência de 

Inclusão” e “Comportamento Inclusivo”), o segundo critério de exclusão foi o de o 

respondente não ter respondido uma das duas escalas, o terceiro critério foi o de o respondente 

não ter respondido 50% ou mais das questões chamadas de demográficas e situacionais (19 

questões sobre o perfil do respondente e caracterização do grupo de trabalho do respondente), e 

o quarto critério de exclusão foi o de o respondente ter dados faltantes em mais de 10% na 

mesma escala.   

Além dos critérios de exclusão dos respondentes por dados faltantes, também foram 

excluídos do banco de dados os respondentes que fizeram parte do teste do questionário, e 

aqueles que responderam respostas iguais. As respostas de teste foram efetuadas pelo criador 

do site para que ele mesmo pudesse testar o questionário e verificar sua eficácia. O critério de 

exclusão por respostas iguais foram atribuídos aos respondentes que responderam uma mesma 

resposta em 100% das variáveis das duas escalas.   

Na Tabela 2 pode-se observar que os critérios de exclusão dos respondentes por dados 

faltantes, por teste do questionário, e por uniformidade das respostas totalizaram a exclusão de 

40 respondentes, numa amostra de 370, restando 330 respondentes válidos para as análises 

estatísticas.   

 

Tabela 2 – Critérios de exclusão dos respondentes 

Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 Critério 6 TOTAL 

Não 

respondeu 

nenhuma das 

duas escalas 

Não 

respondeu 

uma das 

escalas 

Não respondeu 

50% 

ou mais das 

questões 

demográficas e 

situacionais 

Respostas 

iguais 

Teste do 

questionário 

Dados 

faltantes 

em mais de 

10% 

da mesma 

escala 

 

13 5 6 3 3 10 40 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O segundo tratamento aos dados faltantes ou aos em branco foi a substituição pela 

média (HAIR, 2005). De acordo com o autor, essa alternativa só é adequada para variáveis 

metricamente mensuradas, como é o caso das escalas em questão. Utilizou-se o programa 

SPSS versão 16.0 e versão 17.0 para fazer a análise dos dados.  
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5.2 Caracterização da Amostra  

 

Após a substituição dos dados faltantes pela média, iniciou-se o processo de análise dos 

dados. Há algumas abordagens que podem ser utilizadas para melhor compreender os dados e 

suas relações subjacentes. Com este propósito utilizou-se a análise descritiva (HAIR, 2005). 

O objetivo foi apresentar e resumir as informações coletadas e descrever a amostra em 

relação às suas variáveis demográficas e situacionais. Entende-se por variáveis demográficas as 

que descrevem o perfil individual dos respondentes, e as variáveis do grupo de trabalho, que 

descrevem as percepções dos indivíduos em relação ao grupo de trabalho ao qual pertenciam 

quando responderam a pesquisa. Essa percepção dos respondentes pode variar em estudos 

posteriores devido a novas situações que os respondentes venham a vivenciar. 

 

Variáveis Demográficas 

 

Na Tabela 3, nomeada de “Perfil dos Respondentes”, observa-se que dos 330 

respondentes, há um perfil predominante, no qual 53% possuem idade entre 30 e 39 anos, 

96,6% são heterossexuais, 62,2% são do sexo masculino, 80,2% são brancos, 68,1% são 

católicos, e 6,4% foram contratados pela empresa pesquisada pela Lei de Pessoas Portadoras de 

Deficiências.  
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Tabela 3 – Perfil dos respondentes 

Idade dos respondentes  

Entre 18 – 29 26,8% 

Entre 30 – 39 53,0% 

Entre 40 e 49 18,0% 

Entre 50 – 59 1,5% 

Acima de 60 anos 0,5% 

Raça 

Negro  3,4% 

Branco 80,2% 

Pardo  13,4% 

Asiático  3,0% 

Gênero 

Masculino 62,2% 

Feminino 37,8% 

Religião 

Cristão 4,6% 

Católico 68,1% 

Ateu/Agnóstico 2,5%  

Sem resposta  0,9% 

Judeu 0,3% 

Outra religião 23,5% 

Orientação Sexual  

Heterossexual 96,6% 

Homossexual 1,9% 

Bissexual 0,6% 

Prefiro não responder 0,9% 

Foram contratados em virtude da Lei de Pessoas com Deficiência 

Sim 6,4% 

Não 93,6% 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Variáveis do Grupo de Trabalho   

 

Caracterização da Amostra em Relação ao Grupo de Trabalho  

 

Na Tabela 4 observam-se as variáveis em relação ao seu grupo de trabalho. Dos 

respondentes, 62,2% afirmaram que o seu grupo de trabalho possui de 7 a 10 integrantes, e que 

a relação dos respondentes com o grupo de trabalho é de 86,3% como colega. Já o tempo que 

os respondentes passam com o seu grupo de trabalho é em 29,1% das vezes menor que 25% e 

48,3% dos respondentes que trabalham no mesmo grupo de trabalho pelo período de 1 a 5 

anos.   
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Tabela 4 – Perfil do grupo de trabalho do respondente 

Número de pessoas no grupo de trabalho  

De 2 a 3  3,0% 

De 4 a 6  15,5% 

De 7 a 10 62,2% 

De 11 a 15  5,2% 

Acima de 15   13,7% 

Relação com o grupo de trabalho 

Chefe 13,7% 

Colega  86,3% 

Tempo de contato com o grupo de trabalho 

Menos de 25%  29,1% 

25%-49% 27,0% 

50%-75% 23,6% 

75% ou mais  20,2% 

Há quanto tempo trabalho neste grupo ?  

3-6 meses  27,1% 

6 meses - 1 ano 10,3% 

1- 5 anos 48,3% 

Acima de 5 anos  14,3% 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Caracterização da Amostra em Relação à Diversidade no Grupo de Trabalho  

 

Os respondentes também avaliaram a diversidade de seu grupo em relação a algumas 

dimensões de diversidade, como gênero, raça, orientação sexual, nacionalidade, idade e 

portador de deficiência física. Na Tabela 5 observa-se a percepção de diversidade dos 

respondentes em cada dimensão supracitada. Para a maioria dos respondentes, seu grupo de 

trabalho não é extremamente diverso em nenhuma das dimensões, mas diverso de alguma 

forma nas dimensões de gênero, raça e idade, e não-diverso em relação a orientação sexual, a 

nacionalidade e ao fato de ser portador de deficiência física.  
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Tabela 5 – A diversidade no grupo de trabalho  

Avalie o quão diverso é seu grupo de trabalho no que se refere a gênero:  

Extremamente Diverso 25% 

Diverso de Alguma Forma 53% 

Não é Diverso  22% 

Avalie o quão diverso é seu grupo de trabalho no que se refere a orientação sexual:  

Extremamente Diverso 9,8% 

Diverso de Alguma Forma 36,0% 

Não é Diverso  54,3% 

Avalie o quão diverso é seu grupo de trabalho no que se refere a raça:  

Extremamente Diverso 13,1% 

Diverso de Alguma Forma 48,6% 

Não é Diverso  38,3% 

Avalie o quão diverso é seu grupo de trabalho no que se refere a nacionalidade:  

Extremamente Diverso 4,0% 

Diverso de Alguma Forma 11,2% 

Não é Diverso  84,8% 

Avalie o quão diverso é seu grupo de trabalho no que se refere a idade:  

Extremamente Diverso 23,4% 

Diverso de Alguma Forma 68,4% 

Não é Diverso  8,2% 

Avalie o quão diverso é seu grupo de trabalho no que se refere a PCD (Pessoas com Deficiência):  

Extremamente Diverso 2,4% 

Diverso de Alguma Forma 21,7% 

Não é Diverso  75,8% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Percepção de similaridade dos respondentes  

 

Sobre o grupo de trabalho, os indivíduos responderam qual a relação individual do 

respondente e do seu grupo de trabalho no que se refere a religião, orientação sexual, raça, 

idade e gênero. Essa relação refere-se à percepção de similaridade da dimensão de diversidade 

ao qual o respondente pertence e/ou se categoriza em relação a essa mesma dimensão de 

diversidade em seu grupo de trabalho. Isso quer dizer que o respondente sinalizará o quão 

diverso é seu grupo de trabalho em relação a ele mesmo.  

Diferentemente do encontrado nas respostas sobre a diversidade do grupo de trabalho, 

onde não houve respostas de “extremamente diverso” em nenhuma dimensão de diversidade 

pesquisada observa-se uma percepção de similaridade da maioria dos respondentes nas 

dimensões de gênero, raça e orientação sexual (Tabela 6).  
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Tabela 6 – A percepção de similaridade dos respondentes em relação ao seu grupo de 

trabalho. 

Qual a relação entre você e o seu grupo de trabalho no que se refere a IDADE? 

Muitas ou a maioria das pessoas são similares a mim quanto à idade 35% 

Existem algumas pessoas similares a mim quanto à idade 47,4% 

Muito poucas pessoas ou ninguém similar a mim quanto à idade 17,6% 

Qual a relação entre você e o seu grupo de trabalho no que se refere a GÊNERO? 

A maioria das pessoas é do meu gênero 59,1% 

Meu grupo é dividido igualmente entre homens e mulheres 23,9% 

A maior parte do meu grupo é do outro gênero 17,0% 

Qual a relação entre você e o seu grupo de trabalho no que se refere a ORIENTAÇÃO SEXUAL? 

Muitas ou a maioria das pessoas é similar a mim quanto à orientação sexual 87,2% 

Algumas pessoas são similares a mim quanto à orientação sexual 2,4% 

Há muito poucas pessoas ou ninguém similar a mim quanto à orientação sexual 0,3% 

Não sei  10,1% 

Qual a relação entre você e o seu grupo de trabalho no que se refere a RELIGIÃO? 

Muitas ou a maior parte das pessoas é similar a mim quanto à religião 29,1% 

Há algumas pessoas similares a mim quanto à religião 29,4% 

Há muito poucas pessoas ou ninguém similar a mim quanto à religião 12,6% 

Não sei  28,8% 

Qual a relação entre você e o seu grupo de trabalho no que se refere a RAÇA? 

Muitas ou a maioria das pessoas é similar a mim quanto à raça/etnia 76,7% 

Há algumas pessoas similares a mim quanto à raça/etnia 16,1% 

Existem poucas pessoas ou ninguém similar a mim quanto à raça/etnia 7,3% 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

5.3 Análise da Diversidade e Percepção de Similaridade do Grupo de Trabalho por 

Gênero 

 

O objetivo foi analisar se há diferenças entre homens e mulheres nas variáveis 

demográficas e nas variáveis do grupo de trabalho.   

Para isso foi utilizado o teste qui-quadrado. O teste do qui-quadrado é um teste 

estatístico, desenvolvido originalmente por Karl Pearson, e tem como objetivo medir a 

significância de diferenças que ocorrem entre grupos. Essas diferenças referem-se à frequência 

de respostas observadas em relação à frequência de respostas esperadas para cada grupo 

(HAIR, 2005). No presente estudo comparam-se o dos homens e o de mulheres.  

Há duas hipóteses que foram testadas, ou seja, a hipótese nula, em que espera-se que 

não haja associação entre os grupos de homens e mulheres, e que as variáveis sejam 

independentes, ou seja, que não haja diferenças nas proporções entre homens e mulheres, e a 
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hipótese alternativa, em que espera-se uma associação entre grupos de homens e mulheres, e 

que as variáveis sejam dependentes, isto é, há uma diferença nas proporções entre homens e 

mulheres.   

A associação será confirmada ou não através do valor de significância. Caso a hipótese 

nula seja corroborada, o valor de significância será maior que 0,05, onde o observado para cada 

gênero foi o que teoricamente era esperado para cada gênero, não havendo diferenças nas 

proporções. A hipótese alternativa será corroborada se o valor de significância for menor que 

0,05, sinalizando que as proporções entre os grupos de homens e de mulheres foram 

significativamente diferentes.  

No entanto, o que constitui uma grande diferença é relativo (LEVINE et al, 2008). Para 

os autores, um pequeno número de frequências esperadas contribui mais para a estatística do 

qui-quadrado do que um grande número de frequências esperadas, fazendo com que o nível de 

significância possa, então, ser modificado pela estimativa do parâmetro comum entre os 

grupos. A proporção estimada resultará no que chamamos de frequência esperada, que na 

hipótese nula é igual à frequência observada, e na hipótese alternativa deverá haver diferenças 

substanciais nessas proporções.  

Na Tabela 7 observa-se a relação entre a variável gênero, dimensão foco do presente 

estudo, e as demais variáveis demográficas.   

 

Tabela 7 – Relação gênero e variáveis demográficas 

Variáveis Demográficas 
Coeficiente de 

Significância 

A diferença entre homens e 

mulheres é significante? 

Idade 0,000 SIM 

Raça  0,526 NÃO 

Orientação Sexual  0,191 NÃO 

Religião  0,861 NÃO 

Treinamento em Diversidade  0,161 NÃO 

Entrou pela Lei PCD?  0,001 SIM 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Dois dados comparativos merecem atenção. O primeiro é o fato de os funcionários 

terem ingressado na empresa pela Lei de Portadores de Deficiências. Os resultados 

demonstram que há um número maior de mulheres que ingressaram na empresa pela Lei de 

Portadores de Deficiência, podendo-se chegar à conclusão de que é maior a contratação de 

mulheres portadoras de deficiências do que de homens pela empresa pesquisada, uma vez que a 

lei de obrigatoriedade é recente.  

O segundo dado comparativo que merece atenção é a idade. Os resultados apontam para 

mais que o dobro de mulheres dentro da faixa etária entre 18 e 29 anos. Sugere-se que a 
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empresa tenha uma preferência pela contratação de mulheres devido ao ramo de atividade ser a 

indústria farmacêutica. Em ambos os casos verificou-se que o valor de significância foi inferior 

a 0,05, o que indica a diferença entre as proporções de homens e de mulheres para essas duas 

variáveis demográficas. 

Na Tabela 8 observa-se a relação entre a variável gênero e as demais variáveis relativas 

ao grupo de trabalho.  

 

Tabela 8 – Relação gênero e variáveis do grupo de trabalho  

Variáveis do grupo de trabalho (GT) Coeficiente de 

Significância 

A diferença entre homens 

e mulheres é significante? 

Tempo de contato com o grupo de trabalho 0,000 SIM 

Relação com o grupo de trabalho 0,917 NÃO 

Tempo que trabalha no GT  0,115 NÃO 

Pessoas no GT  0,021 SIM 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Os valores de significância das variáveis “tempo gasto com o grupo de trabalho” e 

“número de pessoas no grupo de trabalho” foram inferiores a 0,05, demonstrando diferenças 

entre os grupos de homens e de mulheres. Na variável de tempo de contato com o grupo de 

trabalho, mais do dobro de mulheres (28,33% versus 14,72% dos homens) passam acima de 

75% do seu tempo com seu grupo de trabalho, e 37,56% dos homens passam menos de 25% do 

seu tempo com o grupo de trabalho versus 16,67% das mulheres, ou seja, as mulheres passam 

mais tempo em contato com seu grupo de trabalho do que os homens dentro da empresa 

pesquisada.  

Na Tabela 9 observa-se a relação da variável gênero com as variáveis relativas à 

diversidade no grupo de trabalho. 

 

Tabela 9 – Relação gênero e diversidade do grupo de trabalho  
Variáveis da Diversidade no 

Grupo de Trabalho 

Coeficiente de 

significância 

A diferença entre homens 

e mulheres é significante? 

Diversidade em gênero  0,770 NÃO 

Diversidade em idade  0,553 NÃO 

Diversidade em raça  0,840 NÃO 

Diversidade em nacionalidade  0,045 SIM 

Diversidade em  Orientação Sexual  0,625 NÃO 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Foi encontrada apenas uma variável com valor de significância inferior a 0,05, 

demonstrando diferenças significativas entre homens e mulheres relativo à diversidade em 

nacionalidade no grupo de trabalho. Sugere-se pelo resultado estatístico que as mulheres 
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percebem o grupo que trabalham de alguma forma mais diverso em nacionalidade do que os 

homens.  

Na Tabela 10 observa-se a relação da variável gênero com as variáveis relativas à 

percepção de similaridade dos respondentes em relação ao seu grupo de trabalho.  

 

Tabela 10 – Relação gênero e percepção de similaridade  
Variáveis de Similaridade em 

Relação ao Grupo de Trabalho 

Coeficiente de 

significância 

A diferença entre homens 

e mulheres é significante? 

Similaridade de Idade  0,069 NÃO 

Similaridade de Gênero   0,001 SIM 

Similaridade de Raça 0,042 SIM 

Similaridade de Orientação Sexual  0,064 NÃO 

Similaridade de Religião  0,064 NÃO 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na similaridade em gênero observou-se a maior diferença entre as proporções de 

homens e mulheres, em que as mulheres possuem 23,97% contra 12,06% dos homens a 

percepção de haver pouca ou nenhuma diversidade em gênero dentro do seu grupo de trabalho. 

O resultado contrapõe com o encontrado na diversidade em gênero do grupo de trabalho, em 

que tanto homens quanto mulheres responderam como diverso de alguma forma na dimensão 

gênero em mais de 50%.  

 

5.3.1 Análise de Frequência das Variáveis da Escala de Experiência de Inclusão 

 

Uma outra forma de compreender e apresentar os dados de uma pesquisa é através da 

distribuição de frequência. De acordo com Hair (2005) o objetivo de uma distribuição de 

frequência é demonstrar o número de respostas associadas a cada valor de uma variável. As 

distribuições de frequência examinam os dados de uma variável por vez, e oferecem contagens 

das diferentes respostas para os diversos valores da variável.  

Na Tabela de frequência as variáveis V5, V13 e V23 são invertidas, ou seja, para as 

análises e interpretação das respostas o “nunca” correspondeu a “sempre”, e “raramente” 

correspondeu a “frequentemente”.  

Na Tabela 11 encontram-se as respostas dadas pelos respondentes referentes a cada 

variável, e o percentual em cada ponto.  
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Tabela 11 – Frequência das variáveis da escala de experiência de inclusão 

 Escala Experiência de Inclusão Nunca 
Rara- 

mente 

Algum

as 

Vezes 

Freque

nte- 

mente 

Sempre 

≠ em 

Gênero 

signific

ante? 

V1EI 
Eu me importo com meu grupo de 

trabalho 
0,0% 0,3% 4,2% 27,3% 68,2% Não 

V2EI 

Para conseguir realizar meu trabalho 

corretamente, eu posso contar com as 

pessoas do meu grupo de trabalho. 

0,3% 2,4% 11,2% 42,7% 43,3% Não 

V3EI 
Eu me sinto a vontade para falar coisas 

particulares minhas no meu trabalho. 
2,7% 14,2% 40,9% 26,4% 15,8% Não 

V4EI 

No trabalho posso expressar 

abertamente minha religião, crenças 

espirituais e/ ou práticas espirituais e 

religiosas sem temer ridicularização ou 

hostilidade. 

1,5% 6,7% 20,2% 33,7% 37,7% Não 

V5EI* 

 

Sinto-me incompreendido no meu 

grupo de trabalho. 
49,4% 35,8% 10,3% 3,3% 1,2% Não 

V6EI 
Tenho liberdade para colaborar com os 

outros no meu grupo de trabalho. 
0,0% 1,2% 7,6% 39,7% 51,5% Não 

V7EI 

Meu grupo de trabalho sabe como eu 

estou me sentindo mesmo que eu não 

tenha dito explicitamente. 

4,5% 12,7% 42,1% 33,0% 7,6% Não 

V8EI 
Eu quero que meu grupo de trabalho 

tenha sucesso. 
0,0% 0,0% 0,6% 3,9% 95,5% Não 

V9EI 
Minhas ideias influenciam as decisões 

do meu Grupo de trabalho. 
0,9% 6,4% 37,7% 45,9% 9,1% Sim 

V10EI 

Minhas contribuições são altamente 

Valorizadas pelo meu grupo de 

trabalho. 

0,0% 2,7% 26,4% 52,9% 17,9% Não 

V11EI 
Eu sou completamente respeitado pelos 

membros do meu grupo de trabalho. 
0,3% 0,9% 8,5% 40,7% 49,5% Não 

V12EI 

Quando eu interajo com os membros 

do grupo, posso ser genuíno(a) e 

autêntico(a). 

0,3% 0,9% 10,9% 40,9% 47% Não 

V13EI* 

 

Eu me sinto um estranho (um peixe 

fora d’água)  no meu grupo de 

trabalho. 

69,7% 18,3% 7,6% 3,7% 0,6% Não 

V14EI 

No trabalho eu sou tratado(a) da 

maneira como gostaria de ser 

tratado(a). 

0,9% 2,8% 11,7% 47,5% 37,1% Não 

V15EI 

Meu grupo de trabalho administra (ou 

trabalha) as discordâncias e situações 

difíceis. 

0,9% 4,6% 24,3% 56,2% 19,5% Não 

V16EI 

Eu acredito que as pessoas no meu 

trabalho se importam com o meu bem-

estar e meus sentimentos. 

0,6% 7,0% 20,7% 46,8% 24,9% Não 

V17EI 
Eu gosto de estar com o meu grupo de 

trabalho. 
0,0% 0,6% 9,7% 44,1% 45,6% Não 

V18EI 
Os membros do meu grupo de trabalho 

Confiam em mim. 
0,0% 1,2% 8,2% 46,3% 44,2% Não 

V19EI 
Sinto que posso ser completamente eu 

mesmo(a) no meu grupo de trabalho. 
0,6% 1,2% 13,3% 43,9% 40,9% Sim 

V20EI 
Sinto que eu sei tudo que está 

acontecendo no meu grupo de trabalho. 
2,1% 5,8% 36,0% 46,6% 9,5% Não 

V21EI 
No trabalho, eu posso me orgulhar dos 

vários grupos aos quais pertenço. 
0,6% 1,2% 13,9% 46,4% 37,9% Não 

V22EI 

Minha identidade como membro de 

vários grupos é reconhecida, utilizada e 

valorizada pelos meus colegas de 

trabalho. 

0,9% 3,0% 18,5% 53,6% 23,9% Não 

(continuar)
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(continuação) 

 Escala Experiência de Inclusão Nunca 
Rara- 

mente 

Algum

as 

Vezes 

Freque

nte- 

mente 

Sempre 

≠ em 

Gênero 

signific

ante? 

V23EI* 

 

No trabalho as pessoas tendem a me 

ver como um estereótipo dos meus 

grupos. 

11,0% 13,5% 43,6% 26,7% 5,2% Não 

V24EI Eu acredito que sou tratado(a) de 

maneira justa no trabalho, sem 

discriminação 

baseada na minha religião, raça, sexo, 

orientação sexual, cultura, 

nacionalidade 

e idade. 

1,2% 1,8% 4,0% 29,6% 63,4% Não 

* Variáveis invertidas 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

A maioria das variáveis foram respondidas entre “frequentemente” e “sempre”, e as 

variáveis invertidas entre “nunca” e “raramente”. Entretanto, algumas variáveis como as V3, 

V7 e V23 tiveram o maior percentual de respostas na coluna “algumas vezes”. Quanto à V23, 

há a possibilidade de os respondentes não terem entendido a redação da questão. Além de ser 

uma variável invertida, a redação contém a palavra “estereótipo”, o que pode ter dificultado a 

interpretação e o entendimento dos respondentes.  

Para todas as variáveis da escala de “Experiência de Inclusão” foi feito o teste do qui-

quadrado com a variável gênero. As variáveis V9 e V19 demonstraram diferenças de 

proporção nas respostas dos funcionários do sexo masculino, e as respondentes do sexo 

feminino, sendo a probabilidade de significância de ambos inferior a 0,05.  

Observou-se na V9, onde se lê, “minhas ideias influenciam as decisões do meu grupo 

de trabalho”, que 10,74% das mulheres, contra 4,02% dos homens, responderam que raramente 

suas ideias influenciam as decisões de seu grupo de trabalho, convergindo com os 50,25% de 

homens contra os 38,84% de mulheres que responderam “frequentemente” para a mesma 

questão, ou seja, mais homens do que mulheres percebem que suas ideias influenciam as 

decisões do grupo de trabalho.  

Na V19, “sinto que posso ser completamente eu mesmo no meu grupo de trabalho”, 

houve respostas controversas, pois mais mulheres do que homens responderam 

“frequentemente”, e mais homens do que mulheres responderam “sempre”, resultando em uma 

proporção diferente entre homens e mulheres, mas com resultados efetivos de que ambos 

“frequentemente” ou “sempre” sentem-se eles mesmos no grupo de trabalho.  
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5.3.2 Análise de Frequência das Variáveis da Escala de Comportamento de Inclusão  

 

 

A distribuição de frequência da segunda escala foi dividida em três partes: Indivíduo, 

grupo e políticas e procedimentos organizacionais.  

 

 Frequência das Variáveis da Escala de Comportamento de Inclusão – Indivíduo  

 

A Tabela 12 apresenta a frequência de variáveis em relação ao indivíduo. Observa-se 

que somente a V4 teve a maior parte das respostas na coluna “algumas vezes”, enquanto que as 

demais variáveis tiveram suas respostas entre “frequentemente” e “sempre”. 

 

Tabela 12 – Frequência das variáveis de comportamento inclusivo nível individual  

 

 
Escala Comportamento de Inclusão 

– Indivíduo 
Nunca 

Rara- 

mente 

Algumas 

Vezes 

Frequen- 

temente 
Sempre 

≠ em Gênero 

significante? 

V1CI 
No meu trabalho, eu me apresento as 

pessoas que não conheço. 
0,6% 2,1% 10,3% 38,8% 48,2% Não 

V2CI 

Eu sou explícito(a) e direto(a) sobre 
meus desejos, sentimentos e 

necessidades com os membros do 

meu grupo de trabalho. 

0,0% 3,0% 18,8% 49,7% 28,5% Não 

V3CI 
Eu peço opiniões (feedback) dos 
membros do meu grupo. 

0,6% 1,8% 14,6% 49,4% 33,5% Não 

V4CI * 

(inv.) 

Eu fico em silêncio quando discordo 

da decisão do meu grupo de trabalho. 
12,8% 39,8% 41,6% 4,9% 0,9% Sim 

V5CI 

No meu grupo de trabalho, eu sou 

pró-ativo e compartilho prontamente 
informação e recursos. 

0,0% 0,6% 6,4% 47,0% 46,7% Não 

V6CI 

Eu falo com meu supervisor sobre as 

questões que são importantes para 

mim. 

0,3% 0,3% 7,9% 37,1% 54,4% Não 

V7CI 
Eu falo abertamente e honestamente 
Sobre assuntos que são importantes 

para o meu grupo de trabalho. 

0,0% 0,6% 10,6% 33,3% 55,5% Não 

V8CI 
Eu elogio meus colegas quando eles 

fazem um bom trabalho. 
0,0% 0,6% 4,6% 34,3% 60,5% SIM 

V9CI 

Eu procuro chances para trabalhar 
com pessoas que são diferentes de 

mim no que diz respeito a gênero, 

raça, idade e/ ou orientação sexual. 

1,2% 5,2% 18,2% 39,5% 35,9% Não 

V10CI 
Eu demonstro interesse nos meus 
colegas de Trabalho e em suas vidas 

de forma ativa e sincera. 

0,0% 2,4% 16,4% 41,9% 39,2% Não 

V11CI 

Eu faço questão de me envolver 

quando decisões importantes são 
tomadas. 

0,0% 1,5% 10,9% 42,7% 44,8% Não 

V12CI 

No meu grupo de trabalho eu lido 

diretamente com o conflito quando 

ele aparece. 

0,0% 3,6% 16,1% 41,6% 38,6% Não 

* Variável Invertida       
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No teste do qui-quadrado, a mesma variável V4 também teve uma relação significativa 

com a variável gênero, com coeficiente inferior a 0,05. Enquanto que 16,58% dos homens 

responderam que “nunca” ficariam em silêncio quando discordam da decisão do grupo de 
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trabalho, apenas 7,44% das respondentes mulheres teriam a mesma atitude. Na V8, há mais 

homens do que mulheres que “frequentemente” elogiam seus colegas de trabalho, mas, mais 

mulheres do que homens que “sempre” elogiam. Apesar das proporções serem diferentes entre 

homens e mulheres, os resultados são efetivos de que ambos “frequentemente” ou 

“sempre”elogiam seus colegas de trabalho.   

 

Frequência das Variáveis da Escala de Comportamento de Inclusão – Grupo  

 

A Tabela 13 apresenta a frequência de variáveis em relação ao grupo. Observa-se que 

somente a V13 teve a maior parte das respostas na coluna “algumas vezes”, enquanto que as 

demais variáveis tiveram suas respostas entre “frequentemente” e “sempre”, o que pode sugerir 

que a prática de feedback na empresa seja feita através de outros meios, como avaliações 

periódicas por exemplo, ou, que a prática de feedback não seja freqüente dentro desta 

organização.  

 

Tabela 13 – Frequência de variáveis do comportamento inclusivo nível grupal 

 
Escala Comportamento de Inclusão – 

Grupo 
Nunca 

Rara- 
mente 

Algumas 
Vezes 

Frequen- 
temente 

Sempre 
≠ em Gênero 
significante? 

V13CI 

Os membros da minha equipe me 

procuram pessoalmente, ou me enviam 

e-mails, para me oferecer opiniões 
(feedback) sobre meu desempenho. 

4,8% 15,8% 39,4% 29,1% 10,9% 
 

Não 

V14CI

* 
 

As pessoas no  meu grupo menosprezam 

ou Ridicularizam outras pessoas do 
próprio grupo. 

64,5% 23,6% 7,9% 3,3% 0,6% 
 

Não 

V15CI 

Os membros do meu grupo se encorajam 

mutuamente com o objetivo de realizar 

um bom trabalho. 

0,3% 3,3% 13,1% 44,7% 38,6% 
 

Não 

V16CI 

Os membros do meu grupo são flexíveis 

com o meu horário e/ou carga horária de 

trabalho para adequar os meus 
compromissos (e feriados) religiosos. 

4,3% 9,1% 17,7% 40,2% 28,7% 
 

Não 

V17CI 
Membros do meu grupo me cumprimentam 

quando me vêem. 
0,3% 0,3% 3,0% 12,8% 83,6% 

 

Não 

V18CI 

Os membros do meu grupo reconhecem e 
aceitam as diferenças de estilo de 

aprendizagem das pessoas no trabalho 

(diferenças no modo que as pessoas 

aprendem o trabalho). 

0,0% 0,9% 15,2% 47,3% 36,7% 
 

Não 

V19CI 

Os membros do meu grupo reconhecem e 

aceitam as diferenças entre os hábitos de 

trabalho das pessoas. 

0,3% 1,2% 17,3% 52,6% 28,6% 
 

Não 

V20CI 

As pessoas do meu grupo de trabalho 

perguntam a opinião de todos os outros 

membros antes de tomarem alguma 
decisão. 

1,8% 10,9% 30,6% 37,9% 18,8% 
 

Não 

V21CI 

Os membros do meu grupo de trabalho 

dizem “muito obrigado” uns para os 
outros. 

0,0% 2,4% 12,4% 38,2% 47,0% 
 

Não 

V22CI 

Meu grupo de trabalho desenvolve regras 

comuns para assegurar um espaço seguro 

para “demonstrar” sentimentos, 
necessidades ou diferenças. 

1,5% 8,2% 32,6% 41,8% 15,9% 
 

Não 

(continuar)
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(continuação) 

 
Escala Comportamento de Inclusão – 

Grupo 
Nunca 

Rara- 

mente 

Algumas 

Vezes 

Frequen- 

temente 
Sempre 

≠ em Gênero 

significante? 

V23CI 
Os membros do meu grupo de trabalho se 
auxiliam caso alguém atrase na sua tarefa. 

0,3% 6,7% 21,6% 41,2% 30,2% 
 

Não 

V24CI 

Meu grupo de trabalho é flexível comigo 

quando eu tenho compromissos pessoais 

(ex.: compromissos religiosos, familiares, 
sociais etc.). 

1,5% 4,0% 17,5% 40,5% 36,5% 
 

Não 

V25CI 

Os membros do meu grupo de trabalho 

reservam um tempo durante e depois das 

reuniões, para discussões entre eles. 

0,0% 1,8% 17,6% 52,0% 28,6% 
 

Não 

V26CI 

As pessoas na minha equipe opinam 

abertamente a Respeito de soluções 
alternativas para os problemas. 

0,0% 2,1% 12,5% 45,6% 39,8% 
 

Não 

V27CI 

Os membros do meu grupo de trabalho 

me dão toda a informação necessária para 
que eu desempenhe o meu trabalho bem. 

0,6% 2,4% 14,9% 46,8% 35,3% 
 

Não 

V28CI 
No meu grupo de trabalho nós falamos 
abertamente sobre como nós trabalhamos, 

e não apenas sobre o quê nós produzimos. 

1,2% 4,8% 14,8% 45,5% 33,6% 
 

Não 

V29CI 
Meu grupo de trabalho encoraja a 
participação de todos. 

0,6% 2,7% 14,0% 40,9% 41,8% 
 

Não 

V30CI 
Os membros do meu grupo se auxiliam 

para desenvolver as ideias uns dos outros. 
0,6% 3,7% 17,4% 45,4% 32,9% 

 

Sim 

* Variável Invertida                                             
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No teste do qui-quadrado somente a V30 demonstrou diferenças significativas 

estatisticamente entre os grupos de homens e mulheres. Para os homens, a percepção de que os 

membros do grupo de trabalho se auxiliam para desenvolver as ideias uns dos outros é maior 

do que para as mulheres.  

 

Frequência das Variáveis da Escala de Comportamento de Inclusão – Organização  

 

A Tabela 14 apresenta a frequência de variáveis em relação às políticas e aos 

procedimentos organizacionais. Observa-se que em todas as variáveis o maior percentual de 

respostas está posicionado nas colunas “frequentemente” e “sempre”, exceto a variável V31, 

onde as respostas ficaram entre as colunas “algumas vezes” e “frequentemente”.  

Esse resultado corrobora o resultado da pesquisa em relação ao treinamento em 

diversidade, onde 62,2% dos respondentes ainda não fizeram treinamento em diversidade, mas 

é incoerente com as políticas de incentivo à diversidade declaradas explicitamente pela 

diretoria de Recursos Humanos, que alega, como um dos fatores, que o fato de a empresa 

possuir tantos prêmios e reconhecimentos se deve aos programas de incentivos à diversidade e 

à inclusão.  

No teste do qui-quadrado não foram encontrados resultados estatísticos significantes 

que demonstrassem associação de nenhuma das variáveis em questão com a variável gênero. 
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Tabela 14 – Frequência das variáveis do comportamento inclusivo, nível organizacional 

 
Escala Comportamento de 

Inclusão – Organização 
Nunca 

Rara- 

mente 

Algumas 

Vezes 

Frequen- 

temente 
Sempre 

≠ em Gênero 

significante? 

V31CI 

Minha organização oferece oficinas ou outros 

eventos de treinamento para ajudar que os 

empregados aprendam a lidar com conflitos e 
diferenças. 

6,1% 10,3% 28,8% 33,3% 21,5% 

 

Não 

V32CI 

Meu supervisor assegura políticas e 
procedimentos organizacionais sobre assédio 

sexual de acordo com o código de conduta e 

ética da astrazeneca. 

2,4% 5,2% 7,3% 22,5% 62,6% 

 
Não 

V33CI 

Meu supervisor assegura políticas e 

procedimentos organizacionais sobre 
discriminação de acordo com o código de 

conduta e ética da astrazeneca. 

1,5% 4,5% 7,0% 22,4% 64,5% 

 

 
Não 

V34CI 

Meu supervisor assegura políticas e 

procedimentos organizacionais sobre 
diversidade de acordo com o código de 

conduta e ética da astrazeneca. 

1,8% 3,9% 8,2% 20,9% 65,2% 

 

 
Não 

V35CI 

Minha organização emprega uma grande 
diversidade de pessoas (negros, mulheres, 

deficientes, idosos etc.) em todos os níveis 

organizacionais. 

0,9% 4,9% 20,1% 30,8% 43,3% 

 
 

Não 

V36CI 

Quando minha organização realiza eventos 
sociais (festas de fim de ano, gincanas etc.), 

os empregados são encorajados a trazerem 

seus companheiros e/ou famílias. 

0,3% 3,0% 9,1% 25,0% 62,5% 

 
 

Não 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Transformação dos Dados 
 

 

A transformação dos dados é o processo de modificação da forma original dos dados 

para um novo formato (HAIR, 2005).  

As variáveis consideradas invertidas tiveram suas respostas alteradas em termos de 

escala, onde o “nunca” correspondeu ao “sempre”, e o “ raramente” ao “frequentemente”. Nas 

Tabelas 11, 12 e 13 as variáveis invertidas possuem, entre parênteses, a observação de inversão 

“inv.” para que possam ser devidamente identificadas. 

 

5.4 Validação do instrumento de pesquisa 

 

Foi feita uma validação psicométrica das escalas (“Comportamento Inclusivo” e 

“Experiência de Inclusão”), seguindo os três passos de Borges e Andrade (2004), a saber: 

 

1. Verificação da fatorabilidade da matriz; 

2. Definição do número de fatores; 

3. Extração, rotação dos fatores e interpretação dos fatores. 
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A verificação da fatorabilidade da matriz gerou alguns índices que forneceram 

informações sobre a indicação ou não da solução fatorial. Para isso foram feitas as análises 

dos seguintes indicadores:  

- Tamanho da amostra: As regras comumente utilizadas pelos estudiosos indicam a 

necessidade de sete a dez sujeitos por item. Neste caso, como a amostra foi de 370, sendo 330 

respondentes válidos, e a maior escala, que é a de comportamento de inclusão possui 36 itens, 

este item foi plenamente atendido.  

- Matriz de correlação, que verificou a correlação entre as variáveis: KMO, que indica 

se o banco de dados é adequado para este tipo de tratamento de dados (PASQUALI, 2004);  

- Teste de esfericidade Barlett, que é o teste estatístico da significância geral de todas as 

correlações da matriz de correlação (HAIR et al , 2005); 

- Matriz anti-imagem, que apresentará as correlações existentes entre os resíduos 

depois de retirada a covariância, sendo que o quadrado das correlações múltiplas, expresso na 

diagonal da matriz, indicará se existirá uma relação satisfatória entre as variáveis, apontando a 

adequação da análise. 

Considerar-se-á o número de magnitude das correlações existentes acima de 0,30 

como uma matriz favorável.  

Quanto às cargas fatoriais, de acordo com Hair et al (2005), tamanhos de amostras 

superiores a 350 respondentes podem considerar cargas fatoriais acima de 0,30 como 

satisfatórios. 

Para o segundo passo da validação psicométrica, será definido o número de fatores. A 

estimativa do número possível de fatores será feita mediante análise dos componentes 

principais, da importância do fator, e da observação do gráfico scree plot. Para análise dos 

componentes principais foi utilizado o critério dos eigenvalues (valores próprios) maiores ou 

iguais a um, conforme proposto por Kaiser (1960), citado por Pasquali (2004). A análise visual 

do scree plot indicará a existência dos fatores. 

Depois da rotação, interpretar-se-á os fatores, comparando com os resultados obtidos 

por Ferdman et al (2009), com o intuito de verificar se as validações são diferentes com 

amostras de países diferentes culturalmente. 
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5.4.1 Verificação da Fatorabilidade da Escala de Experiência de Inclusão  

 

Antes de realizar a extração de fatores com a análise de componentes principais, com o 

objetivo de verificar a existência de fatores subjacentes aos 24 itens da escala de “Experiência 

de Inclusão”, observaram-se alguns índices que fornecem informações sobre a indicação ou não 

da solução fatorial. Para isso, fez-se a análise dos seguintes indicadores: 

(a) Tamanho da amostra. De acordo com Hair (2005) a regra seria de 5 a 10 sujeitos por 

item. Nesse caso, seriam necessários de 120 a 240 respondentes, já que a escala de 

“Experiência de Inclusão” é composta por 24 itens, sendo esta um item plenamente atendido. 

(b) Matriz de correlação. A matriz de correlação calcula a correlação entre todas as 

variáveis. Das 276 correlações obtiveram-se 167 correlações acima de 0,3, ou seja, 60,51% dos 

casos. Esse resultado é estatisticamente significativo de acordo com Hair (2005), que entende 

como fatorável uma matriz que possua no mínimo 30% das correlações acima de 0,3. Ainda, 

260 de 276 índices de significância ficaram abaixo de 0,05, ou seja, 94,20% das correlações são 

significantes a 5%.  

(c) KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) é a medida de adequação da amostra, e o resultado foi 

de 0,926. Segundo Hair et al (1998), valores de KMO superiores a 0,50 permitem a aplicação 

da análise fatorial de forma apropriada, e quanto mais próximo de 1 maior a comunalidade 

entre as variáveis, melhor é a fatorabilidade do conjunto.  

(d) O teste de esfericidade de Bartlett resultou no valor de 0,000. A esfericidade de 

Bartlett leva à não-aceitação da hipótese de correlação nula entre as variáveis, indicando que 

essas são significativamente relacionadas. O valor estatístico menor que 0,001 é considerado 

altamente significativo, indicando a possibilidade de prosseguir com a análise.  

(e) Matriz anti-imagem. Apresenta as correlações existentes entre os resíduos depois de 

retirada a covariância, sendo que o quadrado das correlações múltiplas, expressa na diagonal da 

matriz, indica que existe satisfatória relação entre as variáveis (acima de 0,5), apontando 

também a adequação da análise. As relações entre as variáveis variaram de 0,511 a 0,959.  
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Tabela 15 - Testes de adequação amostral da escala de experiência de inclusão  

 

Testes KMO e Bartlett 

 

Medida de Adequação de Kaiser-Meyer Olkin      0,926 

Teste de Esfericidade de Bartlett  

Aprox. Qui Quadrado          3,346 

Significância            0,000  
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Conforme os critérios mencionados, e analisando os resultados obtidos, especialmente o 

valor do KMO, pode-se considerar a escala de “Experiência de Inclusão” uma matriz fatorável.  
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Tabela 16 – Correlação Escala de Experiência de Inclusão  
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5.4.2 Definição do Número de Fatores da Escala de Experiência de Inclusão  

 

 

A estimativa do número possível de fatores foi feita pelo método de extração dos 

componentes principais e observação do gráfico scree plot.   

A análise dos componentes principais sem rotação indicou a existência de 5 fatores para 

a escala de “Experiência de Inclusão”.  

O critério do eingenvalues, ou autovalor, indicou 5 fatores que explicavam 57,75% da 

variância total explicada; cada um dos fatores individualmente explicou mais do que 3% da 

variância total, como sugerido por Harman (1976).  

 

Tabela 17 – Total de Variância Explicada – Escala de Experiência de Inclusão  

Fatores  % de Variância % Acumulado de Variância 

Fator 1  25.402 25.402 

Fator 2 10.243 35.645 

Fator 3 9.790 45.435 

Fator 4 7.348 52.783 

Fator 5 4.972 57.755 

Método de Extração: Análise dos Componentes Principais. 

 

A análise visual do gráfico do scree plot e pesquisa anterior feita pelo autor do 

questionário (Ferdman et al, 2009) mostraram como foi adequada a retenção de dois fatores na 

escala de experiência de inclusão.  

 

Gráfico 1 – Scree plot da escala de experiência de inclusão 
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Com a análise do scree plot e a dos componentes principais indicando número de 

fatores diferentes, levou-se em consideração várias possibilidades quanto ao número de fatores. 

As possibilidades estão descritas no próximo tópico.  

 

5.4.3 Extração, Rotação e Interpretação dos Fatores da Escala de Experiência de Inclusão 

 

Em pesquisas anteriores (Ferdman et al, 2009), conceitualmente, foram descritos dois 

fatores para a escala de experiência de inclusão. As extrações pelos métodos dos componentes 

principais e scree plot mostraram divergências, e os dados foram reanalisados por meio de dois 

métodos distintos: O PC (Principal Components) e o PAF (Principal Axis Factoring), 

considerando a solução para dois fatores e, posteriormente, para um fator somente. Além disso, 

foram testados dois tipos de rotação com cada um dos métodos, a Varimax e a Promax.  

As análises fatoriais por meio de métodos rotacionados permitem maior concentração 

das cargas fatoriais, tornando o número de cargas elevadas o maior possível, e obtendo também 

fatores correlacionados. A rotação ortogonal Varimax é um método de rotação que minimiza o 

número de variáveis que cada agrupamento terá, ou seja, ele simplifica o número de fatores.  

O método de rotação oblíquo Promax permite que os fatores possam mostrar mais 

corretamente grupos de variáveis inter-correlacionadas. Como a “Experiência de Inclusão” 

trata-se de um construto de caráter psicológico, pressupondo a correlação entre os fatores, esse 

tipo de análise pode deixar os resultados mais próximos da realidade.   

O objetivo dessas extrações foi investigar qual solução seria mais apropriada. Salienta-

se que os objetivos da extração dos fatores diferem daqueles associados à rotação. A técnica de 

extração é projetada para maximizar fontes independentes de variância na matriz de 

correlações. Já o objetivo da rotação consiste em delinear os fatores de tal modo a que eles 

correspondam a agrupamentos de variáveis inter-relacionadas, ou seja, os fatores são rodados 

até que correspondam a uma dimensão separada do construto sendo investigado.  

Foi utilizada a carga fatorial mínima de 0,35. 

Seguem os resultados dos dois métodos com cada tipo de rotação. Em todas as 

tentativas foram considerados dois fatores como descritos conceitualmente pelo autor do 

questionário. 

Foi analisado o total da variância explicada, que mostra a proporção de variância total 

de cada variável, que é explicada pelo conjunto dos fatores e pela confiabilidade, medida pelo 

Alfa de Cronbach. O alfa de Cronbach é uma técnica utilizada quando a resposta ao item pode 

assumir mais de duas alternativas. Seu resultado é um indicador sumário da consistência 
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interna da escala analisada e, consequentemente, dos itens que a compõem. A vantagem da 

utilização desta técnica é a possibilidade de se obter uma medida tão confiável e tão válida 

quanto possível, utilizando o menor número de itens, isto é, seleciona-se itens que contribuam 

ao máximo para a confiabilidade e validade. 

 

Tabela 18 -  Resumo da análise fatorial da escala de experiência de inclusão com dois 

fatores 

Método de Componentes Principais com Rotação Varimax 

Número de Rodadas Variância Total Explicada 

Alfa de Cronbach 

encontrado em cada fator 

da "'ultima rodada" 

Total de variáveis 

4 46,192 
Fator 1 - 0,910 

Fator 2 – 0,793 
22 

Método de Componentes Principais com Rotação Promax 

Número de Rodadas Variância Total Explicada 

Alfa de Cronbach 

encontrado em cada fator 

da "'ultima rodada" 

Total de variáveis 

5 50,87 
Fator 1 - 0,913 

Fator 2 – 0,739 
18 

Método PAF com Rotação Varimax 

Número de Rodadas Variância Total Explicada 

Alfa de Cronbach 

encontrado em cada fator 

da "'ultima rodada" 

Total de variáveis 

4 43,24 
Fator 1 - 0,917 

Fator 2 – 0,739 
20 

Método PAF com Rotação Promax 

Número de Rodadas Variância Total Explicada 

Alfa de Cronbach 

encontrado em cada fator 

da "'ultima rodada" 

Total de variáveis 

4 43,308 
Fator 1 - 0,911 

Fator 2 – 0,746 
18 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

 

No método de extração dos “Componentes Principais” com rotação Varimax foram 

efetuadas 4 rodadas, mas a última não foi levada em consideração porque a rodada 3 obteve 

melhores resultados. Antes de considerar dois fatores, as variáveis ficaram agrupadas em 4 

fatores com um total de variância explicada de 56,251.  

 Na última rodada, considerando dois fatores, restaram 22 variáveis, ou seja, somente 

duas variáveis foram excluídas, a variável V23 que ficou sozinha no fator 5 na primeira rodada,  

e a variável V13 que, se excluída, aumentaria o Alpha do fator 1. O total de variância explicada 

foi de 46,190, e o Alfa de Cronbach foi de 0,92. 

 Ficaram agrupadas no fator 1 as variáveis: V11, V14, V19, V18, V17, V16, V21, V5, 

V12, V24, V22, V15, V2, V8, e no Fator 2,V9, V7, V10, V6, V1, V3, V20, V4. 
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 No método de extração dos “Componentes Principais” com rotação Promax foram 

efetuadas 5 rodadas. Antes de considerar dois fatores as variáveis ficaram agrupadas em 3 

fatores com Variância total explicada de 56,526.  

 Na última rodada, considerando dois fatores, restaram 18 variáveis, ou seja, foram 

excluídas as seguintes variáveis:  

 

 V6, porque não teve carga fatorial acima de 0,35 na primeira rodada; 

 V23, ficou sozinha no fator 5 na primeira rodada; 

 V13, se excluída aumentaria o Alfa do Fator 1 (identificado na rodada 1); 

 V7, se excluída aumentaria o Alfa do Fator 3 (identificado na rodada 1); 

 V8, se excluída aumentaria o Alfa do Fator 2 (identificado na rodada 2); 

 V1, se excluída aumentaria o Alfa do Fator 3 (identificado na rodada 3); 

 

O total de variância explicada foi de 50,870, e o Alfa de Cronbach de 0,922. Ficaram 

agrupadas no fator 1 as variáveis V17, V5, V14, V11, V18, V19, V16, V12, V21, V15, V24, 

V22, V2, e no Fator 2, V9, V10, V20, V4, V3. 

No método de extração PAF (Principal Axis Factoring) com rotação Varimax foram 

efetuadas 4 rodadas. Antes de considerar dois fatores, as variáveis ficaram agrupadas em 4 

fatores com variância total explicada de 48,159.  

Na última rodada, considerando dois fatores, restaram 20 variáveis. Foram excluídas as 

seguintes variáveis:  

 

 V4, depois de forçar 2 fatores na rodada 3, essa variável foi “sugerida” para ser 

excluída com o intuito de aumentar o Alfa do fator 1 – isso feito, aumentou o Alfa do 

fator 1 e a variância total também;  

 V13, se excluída aumentaria o Alfa do Fator 1, que é o fator de maior percentual de 

explicação de variância; 

 V8, não tiveram carga mínima de 0,35 na primeira rodada; 

 V23, não tiveram carga mínima de 0,35 na primeira rodada. 

  O total de variância explicada foi de 43,240, e o Alfa de Cronbach de 0,922. Ficaram 

agrupadas no fator 1 as variáveis V14, V11, V19, V16, V18, V17, V21, V12, V22, V24, V5, 

V15, V20, V2, e no Fator 2 as variáveis V9, V10, V7, V6, V1, V3.  
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 No método de extração PAF (Principal Axis Factoring) com rotação Promax foram 

efetuadas 4 rodadas. Antes de considerar dois fatores, as variáveis ficaram agrupadas em 3 

fatores com variância total explicada de 45,903. 

 Na última rodada ficaram 18 variáveis. Foram excluídas as variáveis a seguir:  

 

 V10/V8/V 23, cargas menores que 0,35 na primeira rodada; 

 V1, sozinha no fator 4 na primeira rodada; 

 V13, se excluída aumentará o Alpha do fator 1 na primeira rodada; 

 V2, após forçar 2 fatores na rodada 3, esta variável apareceu com carga inferior a 0,35.  

 

A “Variância Total” explicada neste método com este tipo de rotação foi de 43,308, e o 

Alfa de Cronbach de 0,913. Ficaram agrupadas no Fator 1 as variáveis V11, V14, V18, V17, 

V19, V21, V5, V22, V24, V12, V16, V15, e no Fator 2 as variáveis V7, V9, V3, V20, V6, V4.  

Em resumo, dos dois métodos testados, com os dois tipos de rotação, observou-se que a 

maior variância total explicada foi do Método de Componentes Principais com Rotação 

Promax, com 50,870. No entanto, neste método foi excluído o maior número de variáveis, 

permanecendo apenas 18 variáveis, o que não é positivo nesse caso porque queremos validar a 

escala. Neste método as variáveis que fizeram parte do fator 1 foram V17, V5, V14, V11, V18, 

V19, V16, V12, V21, V15, V24, V22, V2, e do fator 2 foram V9, V10, V20, V4, V3. 

Em pesquisa anterior, feita pelo autor do questionário (FERDMAN et al, 2009), foram 

separados dois fatores para a escala de “Experiência de Inclusão”, nomeando-os de 

conexão/similaridade com o grupo de trabalho, e autenticidade/diferenças, onde o indivíduo se 

vê como distinto e genuíno para o grupo.  

Para Ferdman et al (2009) a experiência de inclusão dentro de um grupo de trabalho é a 

percepção dos indivíduos em relação à confiança, segurança, aceitação, respeito, apoio, valor, 

engajamento e autenticidade em seus ambientes de trabalho, não só como indivíduos, mas 

também como membros de um grupo. 

Ainda, para o autor, as variáveis que compõem a escala de “Experiência de Inclusão” 

devem estar identificadas dentro de um ou mais dos 5 componentes conceituaiss seguintes: 

comprometimento, influência no poder de decisão, sentir-se valorizado, autenticidade e 

reconhecimento/honrar a diversidade.  



      

93 
 

Tabela 19 – Matriz com dois fatores da escala de experiência de inclusão  

Matriz Padrão  

 Fator 1  Fator 2 

V17 - Eu gosto de estar com o meu grupo de trabalho. .813  

V5 - Sinto-me incompreendido no meu grupo de trabalho. .811  

V14 - No trabalho eu sou tratado(a) da maneira como gostaria de ser tratado(a). .781  

V11 - Eu sou completamente respeitado pelos membros do meu grupo de trabalho. .773  

V18 – Os membros do meu grupo de trabalho confiam em mim. .736  

V19 - Sinto que posso ser completamente eu mesmo(a) no meu grupo de trabalho. .710  

V16 - Eu acredito que as pessoas no meu trabalho se importam com o meu bem-estar e meus sentimentos. .638  

V12 - Quando eu interajo com os membros do grupo, posso ser genuíno(a) e autêntico(a). .583  

V21 - No trabalho, eu posso me orgulhar dos vários grupos aos quais pertenço. .569  

V15 - Meu grupo de trabalho administra (ou trabalha) as discordâncias e situações difíceis. .568  

V24 - Eu acredito que sou tratado(a) de maneira justa no trabalho, sem discriminação baseada na minha religião, 
raça, sexo, orientação sexual, cultura, nacionalidade e idade. 

.567  

V22 - Minha identidade como membro de vários grupos é reconhecida, utilizada e valorizada pelos meus colegas 

de trabalho. 
.490  

V2 – Para conseguir realizar meu trabalho corretamente, eu posso contar com as pessoas do meu grupo de 
trabalho. 

.436  

Alpha de Cronbach  0,913  

V9 -Minhas ideias influenciam as decisões do meu grupo de trabalho. -.387 1.001 

V10 - Minhas contribuições são altamente valorizadas pelo meu grupo de trabalho.  .657 

V20 - Sinto que eu sei tudo que está acontecendo no meu grupo de trabalho.  .570 

V4 - No trabalho posso expressar abertamente minha religião, crenças espirituais e/ ou práticas espirituais e 
religiosas sem temer ridicularização ou hostilidade. 

 .529 

V3 - Eu me sinto a vontade para falar coisas particulares minhas no meu trabalho.  .509 

Alpha de Cronbach   0,739 

Método de Extração : Análise de Componentes Principais   
Método de rotação : Promax. 

 

No entanto, na análise fatorial efetuada considerando-se dois fatores, as variáveis que 

compuseram cada fator não foram separadas conceitualmente dos dois fatores encontrados 

pelo autor do questionário (conexão/similaridade e autenticidade/diferenças). Encontrou-se no 

fator 1 tanto variáveis de conexão como de diferenças simultaneamente, e o mesmo deu-se 

para o fator 2.  

Diante desse fato, optou-se por considerar a análise fatorial dessa escala em somente 

um fator. Foram testados novamente os métodos de extração dos componentes principais e de 

PAF (Principal Axis Factoring).   

O melhor resultado foi encontrado no método de extração dos “Componentes 

Principais”.  A variância total explicada foi de 45,093. A V3 foi excluída por não ter tido 

carga mínima de 0,35, totalizando 17 variáveis em um único fator. 
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Tabela 20 -  Resumo das análises fatoriais da escala de experiência de inclusão com um 

fator 

Método Componentes Principais  

Variância Explicada Total de Variáveis Alfa de Cronbach 

39,615 21 0,922 

Método Componentes Principais  

Variância Explicada Total de Variáveis Alfa de Cronbach 

45,093 17 0,92 

Método PAF 

Variância Explicada Total de Variáveis Alfa de Cronbach 

38,809 20 0,922 

Método PAF  

Variância Explicada Total de Variáveis Alfa de Cronbach 

39,247 18 0,913 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Tabela 21 -  Matriz com um fator da escala de experiência de inclusão  

Matriz de Componentes 

 Fator 1 

V16 – Eu acredito que as pessoas no meu trabalho se importam com o meu bem-estar e meus sentimentos. .797 

V19 - Sinto que posso ser completamente eu mesmo(a) no meu grupo de trabalho. .749 

V11 – Eu sou completamente respeitado pelos membros do meu grupo de trabalho. .747 

V14 – No trabalho eu sou tratado(a) da maneira como gostaria de ser tratado(a). .744 

V18 – Os membros do meu grupo de trabalho confiam em mim. .720 

V22 - Minha identidade como membro de vários grupos é reconhecida, utilizada e valorizada pelos meus 

colegas de trabalho. 
.719 

V21 – No trabalho, eu posso me orgulhar dos vários grupos aos quais pertenço. .714 

V17 – Eu gosto de estar com o meu grupo de trabalho. .702 

V10 - Minhas contribuições são altamente valorizadas pelo meu grupo de trabalho. .688 

V12 - Quando eu interajo com os membros do grupo, posso ser genuíno(a) e autêntico(a). .686 

V20 - Sinto que eu sei tudo que está acontecendo no meu grupo de trabalho. .663 

V24 – Eu acredito que sou tratado(a) de maneira justa no trabalho, sem discriminação baseada na minha 

religião, raça, sexo, orientação sexual, cultura, nacionalidade e idade. 
.662 

V15 - Meu grupo de trabalho administra (ou trabalha) as discordâncias e situações difíceis. .601 

V2 – Para conseguir realizar meu trabalho corretamente, eu posso contar com as pessoas do meu grupo de 

trabalho. 
.594 

V5 – Sinto-me incompreendido no meu grupo de trabalho. .570 

V4 - No trabalho posso expressar abertamente minha religião, crenças espirituais e/ ou práticas espirituais e 

religiosas sem temer ridicularização ou hostilidade. 
.533 

V9 -Minhas ideias influenciam as decisões do meu grupo de trabalho. .420 

Método de Extração: Análise de Componentes Principais 

a. 1 components extracted. 
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5.4.4 Verificação da Fatorabilidade da Escala de Comportamento de Inclusão 

 

Antes de realizar a análise de componentes principais, com o objetivo de verificar a 

existência de fatores subjacentes aos 36 itens da escala de comportamento de inclusão, 

observaram-se alguns índices que fornecem informações sobre a indicação ou não da solução 

fatorial. Para isso fez-se a análise dos seguintes indicadores: 

 

(a) Tamanho da amostra: De acordo com Hair (2005) a regra seria de 5 a 10 sujeitos por 

item. Nesse caso, seria necessário ter de 180 a 360 respondentes, já que a maior escala é 

composta por 36 itens de “Comportamento de Inclusão”, sendo este item plenamente atendido. 

(b) Matriz de correlação. A matriz de correlação calcula a correlação entre todas as 

variáveis, logo é uma matriz simétrica, e na diagonal sempre terá o valor 1, uma vez que se 

trata da correlação da variável com ela mesma. As correlações mais próximas a zero sugerem 

baixa correlação entre as variáveis. Para Hair (2005), uma escala atenderá o pressuposto de 

correlação entre as variáveis quando mais de 30% das correlações forem superiores a 0,3. No 

caso, de 648 correlações, 258 ficaram acima de 0,3, ou seja, 49,81%, atendendo, assim, a esse 

pressuposto.  

(c) KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) é a medida de adequação da amostra, e o resultado foi 

0,919. Segundo Hair et al (1998), valores de KMO superiores a 0,50 para cada variável ou para 

a matriz completa permitem a aplicação da análise fatorial de forma apropriada, e quanto mais 

próximo de 1 maior a comunalidade entre as variáveis, melhor é a fatorabilidade do conjunto.  

(d) O teste de esfericidade de Bartlett resultou no valor de 0,000. A esfericidade de 

Bartlett leva à não-aceitação da hipótese de correlação nula entre as variáveis, indicando que 

essas são significativamente relacionadas. O valor estatístico menor que 0,001 é considerado 

altamente significativo, indicando a possibilidade de prosseguir com a análise. 

(e) A matriz anti-imagem apresenta as correlações existentes entre os resíduos depois de 

retirada a covariância, sendo que o quadrado das correlações múltiplas, expressa na diagonal da 

matriz, indica que existe satisfatória relação entre as variáveis (acima de 0,5), apontando 

também a adequação da análise. As relações entre as variáveis variaram entre 0,812 a 0,963.   
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Tabela 22 – Matriz de correlação da escala de comportamento de inclusão  
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Tabela 23 - Testes de adequação amostral da escala de comportamento de inclusão 

 

 

Testes KMO e Bartlett 

 

 

Medida de Adequação de Kaiser-Meyer       0,919 

Teste de Esfericidade de Bartlett  

Aprox. Qui Quadrado                             6,320 

Significância            0,000  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Conforme os critérios mencionados, e analisando-se os resultados obtidos, 

especialmente o valor do KMO, pode-se considerar a escala de “Comportamento Inclusivo” 

uma matriz fatorável.  

 

5.4.5 Definição do Número de Fatores da Escala de Comportamento Inclusivo  

 

A verificação da fatorabilidade da escala de “Comportamento de Inclusão” foi feita 

anteriormente em conjunto com a escala de “Experiência de Inclusão”, e ambas foram 

consideradas como fatoráveis.  

A estimativa do número possível de fatores foi feita pela extração dos componentes 

principais e pela observação do gráfico scree plot.   

A extração dos componentes principais sem rotação indicou a existência de 8 fatores 

para a escala de “Comportamento Inclusivo”. 

O critério do eingenvalues, ou autovalor, indicou 8 fatores que explicavam 63,52% da 

variância total, e seis dos oito fatores individualmente explicam mais do que 3% da variância 

total como sugerido por Harman (1976).  
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Tabela 24 – Total de variância explicada – escala de comportamento de inclusão  

 

Total de Variância Explicada 

Fatores Total % de Variância % de Variância Acumulada 

Fator 1 11,702 32,504 32,504 

Fator 2 2,569 7,137 39,641 

Fator 3 2,428 6,745 46,386 

Fator 4 1,618 4,496 50,882 

Fator 5 1,281 3,557 54,439 

Fator 6 1,166 3,239 57,678 

Fator 7 1,069 2,970 60,648 

Fator 8 1,037 2,881 63,529 

Método de Extração  - Análise de Componentes Principais. 

 

A análise visual do gráfico do scree plot e pesquisa anterior feita pelo autor do 

questionário, Ferdman et al (2009), mostraram como sendo adequada a retenção de três fatores 

na escala de comportamento de inclusão. 

 

Gráfico 2 – Scree plot da escala de comportamento de inclusão 

 

Com a análise do scree plot e a da extração dos componentes principais indicando 

número de fatores diferentes, levou-se em consideração várias possibilidades quanto ao número 

de fatores. As possibilidades estão descritas no próximo tópico.  
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5.4.6 Extração, Rotação e Interpretação dos Fatores da Escala de Comportamento de 

Inclusão 

 

Em pesquisas anteriores (Ferdman et al, 2009), conceitualmente, descreveu três fatores 

para a escala de comportamento de inclusão: Comportamento inclusivo do grupo de trabalho, 

comportamento inclusivo individual, e comportamento inclusivo organizacional (políticas e 

práticas organizacionais). As análises de componentes principais e scree plot mostraram 

divergências, e os dados foram reanalisados por meio de dois métodos distintos: O PC 

(Principal Components) e o PAF (Principal Axis Factoring), forçando a solução para três 

fatores. Além disso, foram testados dois tipos de rotação com cada um dos métodos, a Varimax 

e a Promax, da mesma maneira como foi feito para a escala de “Experiência de Inclusão”.  

Foram utilizados a carga fatorial mínima de 0,35. 

Seguem os resultados dos dois métodos com cada tipo de rotação. Em todas as 

tentativas foram considerados três fatores como descritos conceitualmente pelo autor do 

questionário. 

 

Tabela 25 – Resumo das análises fatoriais escala de comportamento de inclusão  

Método Componentes Principais com Rotação Varimax 

Rodadas Total de Variáveis Variância Total Explicada Alpha de Cronbach 

6 26 53,851 

Fator 1 - 0,932 

Fator 2 – 0,851 

Fator 3 – 0,789 

Método Componentes Principais com Rotação Promax 

Rodadas Total de Variáveis Variância Total Explicada Alpha de Cronbach 

6 26 53,851 

Fator 1 - 0,932 

Fator 2 – 0,851 

Fator 3 – 0,764 

Método PAF com Rotação Varimax 

Rodadas Total de Variáveis Variância Total Explicada Alpha de Cronbach 

5 26 49,052 

Fator 1 - 0,932 

Fator 2 – 0,851 

Fator 3 - 0,789 

Método PAF com Rotação Promax 

Rodadas Total de Variáveis Variância Total Explicada Alpha de Cronbach 

6 24 49,78 

Fator 1 - 0,931 

Fator 2 – 0,817 

Fator 3 - 0,789 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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No método de extração dos Componentes Principais com Rotação Varimax foram 

efetuadas 6 rodadas. Antes de considerar três fatores, as variáveis ficaram agrupadas em 6 

fatores com a variância total explicada de 61,454. 

 Na última rodada, forçando três fatores, restaram 26 variáveis, ou seja, dez foram 

excluídas, a saber:  

 

 V14: Aumentará o Alfa do Fator 1 (identificado na rodada1); 

 V32: Aumentará o Alfa do Fator 3 (identificado na rodada 1); 

 V4:  Ficou sozinha no fator 8 (identificado na rodada 1 ); 

 V17: Aumentará o Alfa do Fator 1 (identificado na rodada 2); 

 V31: Aumentará o Alfa do F4 (identificado na rodada 2); 

 V13:  Ficou sozinha no Fator 6. (identificado na rodada 2); 

 V16: Aumentará o Alfa do Fator 1 (identificado na rodada 4, após forçarmos 3 fatores); 

 V36: Aumentará o Alfa do Fator 3 (identificado na rodada 4, após forçarmos 3 fatores); 

 V24: Aumentará o Alfa do fator 1 (identificado na rodada 5, após forçarmos 3 fatores); 

 V35: Aumentará o Alfa do fator 3 (identificado na rodada 5, após forçarmos 3 fatores); 

 

O total de variância explicada foi de 53,851, e o Alfa de Cronbach de 0,932. Ficaram 

agrupadas no fator 1 as variáveis V30, V29, V27, V15, V28, V26, V23, V18, V25, V19, V21, 

V22, V20, no Fator 2, V11, V3, V8, V12, V10, V5, V7, V1, V9, V2 e V6,  e no Fator 3 as 

variáveis V33 e V34. 

No método de extração dos “Componentes Principais” com rotação Promax foram 

efetuadas 6 rodadas. Antes de considerar três fatores, as variáveis ficaram agrupadas em 7 

fatores com variância total explicada de 63,154.  

Na última rodada, considerando três fatores, restaram 26 variáveis, ou seja, foram excluídas 

as seguintes variáveis:  

 

 V4: Ficou sozinha no fator 8 (identificada na rodada 1);  

 V14: Aumentará o Alfa do fator 1 (identificada na rodada 1); 

 V32: Aumentará o Alfa do fator 3 (identificada na rodada 1); 

 V17: Aumentará o Alfa do fator 1 (identificada na rodada 2); 

 V16 e V13: Não atingiram a carga mínima de 0,35 quando forçados 3 fatores. 

(identificadas na rodada 4 );  
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 V36: Aumentará o Alfa do fator 3 (identificadas na rodada 4 ); 

 V24: Aumentará  o Alfa do fator 1 (identificadas na rodada 4 ); 

 V31 e V35: Aumentarão o Alfa do fator 3 (identificadas na rodada 5 ). 

 

O total de variância explicada foi de 53,851, e o Alfa de Cronbach de 0,932. Ficaram 

agrupadas no fator 1 as variáveis V30, V29, V27, V15, V28, V26, V23, V18, V25, V19, V21, 

V22, V20, no Fator 2, V11, V3, V8, V12, V10, V5, V7, V1, V9, V2 e V6,  e no Fator 3 as 

variáveis V33 e V34. 

No método PAF (Principal Axis Factoring) com rotação Varimax foram efetuadas 5 

rodadas. Antes de considerar três fatores, as variáveis ficaram agrupadas em 5 fatores com a 

variância total explicada de 52,950.  

Na última rodada, considerando três fatores, restaram 26 variáveis. Foram excluídas as 

seguintes:  

 

 V36: Não obteve carga mínima de 0,35 (na rodada 1 ); 

 V31: Aumentará  o Alfa do Fator 2 (na rodada 1 ); 

 V14: Aumentará o Alfa do Fator 1 (na rodada 1 ); 

 V13/ V35 /V 4, porque ficaram sozinhas nos fatores F6/ F7 e F8, 

respectivamente (na rodada 1 ); 

 V32: Aumentará o Alfa do Fator 3 (na rodada 3 ); 

 V17: Ficou sem carga na rodada 3 (na rodada 4 ); 

 V16: Aumentará o Alfa do Fator 1 (na rodada 4 ); 

 V24: Aumentará o Alfa do fator 1 (na rodada 5 ).  

 

O total de variância explicada foi de 49,052, e o Alfa de Cronbach de 0,93. Ficaram 

agrupadas no fator 1 as variáveis V30, V29, V27, V15, V28, V26, V23, V18, V25, V19, V21, 

V22, V20, no Fator 2, V11, V3, V8, V12, V10, V5, V7, V1, V9, V2 e V6,  e no Fator 3 as 

variáveis V33 e V34. 

No método PAF (Principal Axis Factoring) com rotação Promax foram efetuadas 6 

rodadas. Antes de considerar 3 fatores, as variáveis ficaram em 5 fatores com variância total 

explicada de 54.034.  

 Na última rodada, considerando os 3 fatores, restaram  24 variáveis. Foram excluídas as 

seguintes:  
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 V12/ V7 e V31, não tiveram carga mínima de 0,35 (rodada 1 ); 

 V4, ficou sozinha no fator 8 (rodada 1 ); 

 V13, ficou sozinha no fator 6 (rodada 1 ); 

 V14, aumentará o Alfa do fator 1 (rodada 1 ); 

 V32, aumentará o Alfa do fator 2 (rodada 1 ); 

 V36 e V17, não tiveram carga mínima na ( rodada 2 ); 

 V35, aumentará o Alfa do fator 3 ( rodada 2 ); 

 V16, aumentará o Alfa do fator 1 (rodada 5); 

 V 24, aumentará o Alfa do F1 (rodada 6). 

 

A Variância Total explicada foi de 49,780. O Alfa de Cronbach foi de 0,931. 

Ficaram agrupadas no fator 1 as variáveis V30, V29, V27, V15, V28, V26, V23, V18, 

V25, V19, V21, V22, V20, no Fator 2, V11, V3, V8, V10, V5, V1, V9, V2 e V6,  e no 

Fator 3 as variáveis V33 e V34. 

Em resumo, dos dois métodos testados, com os dois tipos de rotação observou-se 

que a maior variância total explicada foi a do Método de Extração dos Componentes 

Principais com Rotação Promax, com 53,851, assim como foi encontrado na escala de 

“Experiência de Inclusão”. A Tabela 26 mostra as variáveis em cada fator e suas 

respectivas cargas fatoriais no método de melhor resultado. 

Observa-se claramente, assim como encontrado pelo autor do questionário 

(FERDMAN et al, 2009) e abordado conceitualmente, as variáveis de “Comportamento 

Inclusivo’ do grupo de trabalho agrupadas no fator 1, as de comportamento inclusivo 

individual agrupadas no fator 2, e as de comportamento inclusivo organizacional agrupadas 

no fator 3.  
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Tabela 26 - Definição do número de fatores pelo método componentes principais com 

rotação Promax  da escala de comportamento de inclusão  

 

 

Matriz Padrão 

 

 

Fator 1- CI 

do grupo de 

trabalho 

Fator 2 – CI 

individual 

Fator 3 – CI 

organziacional 

V29 CI- Meu grupo de trabalho encoraja a participação de todos. .852   

V30 CI- Os membros do meu grupo se auxiliam para desenvolver as ideias uns dos outros. .851   

V15 CI- Os membros do meu grupo se encorajam mutuamente com o objetivo de realizar um 

bom trabalho. 
.800   

V27 CI- Os membros do meu grupo de trabalho me dão toda a informação necessária para que 

eu desempenhe o meu trabalho bem. 
.786   

V23 CI- Os membros do meu grupo de trabalho se auxiliam caso alguém atrase na sua tarefa. .750   

V28 CI- No meu grupo de trabalho nós falamos abertamente sobre como nós trabalhamos, e não 

apenas sobre o quê nós produzimos. 
.742   

V18 CI- Os membros do meu grupo reconhecem e aceitam as diferenças de estilo de 

aprendizagem das pessoas no trabalho (diferenças no modo que as pessoas aprendem o trabalho). 
.740   

V26 CI- As pessoas na minha equipe opinam abertamente a respeito de soluções alternativas 

para os problemas. 
.702   

V21 CI- Os membros do meu grupo de trabalho dizem “muito obrigado” uns para os outros. .696   

V20 CI- As pessoas do meu grupo de trabalho perguntam a opinião de todos os outros membros 

antes de tomarem alguma decisão. 
.687   

V19 CI- Os membros do meu grupo reconhecem e aceitam as diferenças entre os hábitos de 

trabalho das pessoas. 
.660   

V25 CI- Os membros do meu grupo de trabalho reservam um tempo durante e depois das 

reuniões, para discussões entre eles. 
.660   

V22 CI- Meu grupo de trabalho desenvolve regras comuns para assegurar um espaço seguro para 

“demonstrar” sentimentos, necessidades ou diferenças. 
.613   

Alpha de Cronbach  0,932   

V11 CI- Eu faço questão de me envolver quando decisões importantes são tomadas.  .747  

V3 CI – Eu peço opiniões (feedback) dos membros do meu grupo.  .686  

V12 CI- No meu grupo de trabalho eu lido diretamente com o conflito quando ele aparece.  .663  

V8 CI- Eu elogio meus colegas quando eles fazem um bom trabalho.  .661  

V1CI – No meu trabalho, eu me apresento as pessoas que não conheço.  .650  

V5 CI- No meu grupo de trabalho, eu sou pró-ativo e compartilho prontamente informação e 

recursos. 
 .609  

V10 CI- Eu demonstro interesse nos meus colegas de trabalho e em suas vidas de forma ativa e 

sincera. 
 .608  

V9 CI- Eu procuro chances para trabalhar com pessoas que são diferentes de mim no que diz 

respeito a gênero, raça, idade e/ ou orientação sexual. 
 .604  

(continua) 
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(continuação) 

 

 

Matriz Padrão 

 

 

Fator 1- CI 

do grupo de 

trabalho 

Fator 2 – CI 

individual 

Fator 3 – CI 

organziacional 

V7 CI- Eu falo abertamente e honestamente sobre assuntos que são importantes para o meu 

grupo de trabalho. 
 .588  

V2CI - Eu sou explícito(a) e direto(a) sobre meus desejos, sentimentos e necessidades com os 

membros do meu grupo de trabalho. 
 .508  

V6 CI- Eu falo com meu supervisor sobre as questões que são importantes para mim.  .486 .360 

Alpha de Cronbach   0,851  

V34 CI- Meu supervisor assegura políticas e procedimentos organizacionais sobre diversidade de 

acordo com o código de conduta e ética da astrazeneca. 
  .926 

V33 CI- Meu supervisor assegura políticas e procedimentos organizacionais sobre discriminação 

de acordo com o código de conduta e ética da astrazeneca. 
  .913 

Método de Extração: Análise de Componentes Principais.  

Método de Rotação: Promax 
  

 

6. ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA  

 

 

A estatística é usada para determinar se há associação ou ligação entre variáveis. A 

correlação e a regressão são técnicas associativas que nos ajudam a determinar se há uma 

relação coerente e sistemática entre duas ou mais variáveis (HAIR, 2005). 

A correlação examina a associação entre duas variáveis métricas. A força da associação 

é medida pelo coeficiente de correlação.  

A regressão é uma técnica estatística que pode ser usada para analisar a relação entre 

uma variável, dita dependente, e uma ou mais variáveis, ditas independentes ou preditoras. O 

objetivo da análise de regressão é prever as mudanças na variável dependente como resposta a 

mudanças nas variáveis independentes por meio da regra estatística dos mínimos quadrados. A 

regressão múltipla também pode ser usada para comparar dois ou mais conjuntos de variáveis 

para avaliar seu poder preditivo, comparando, assim, dois ou mais modelos alternativos ou 

concorrentes. Esta técnica pode ser aplicada em duas classes de problema de pesquisa: 

Previsão e explicação (HAIR et al., 2005). 

Conclui-se, portanto, que a análise de regressão linear é adequada para este estudo, uma 

vez que ele tem por objetivo explicar se a variável dependente “Experiência de Inclusão” está 

positivamente relacionada com as variáveis independentes (comportamento de inclusão do 
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indivíduo, comportamento de inclusão do grupo de trabalho, e comportamento de inclusão 

organizacional).   

Ainda, a técnica de regressão não é somente linear mas também múltipla, já que há uma 

única variável dependente métrica, a “Experiência de Inclusão” e três variáveis independentes 

de “Comportamento Inclusivo”. O método de regressão utilizado foi o ENTER, que é o método 

mais usado e onde todas as variáveis entram obrigatoriamente no modelo.  

Nesta pesquisa, a correlação e a regressão verificarão se existe uma relação entre a 

variável dependente “experiência de inclusão” e as três variáveis independentes (grupo, 

indivíduo e organizacional) que compõem o comportamento inclusivo.  

Foi feito o agrupamento dos fatores das variáveis independentes de comportamento de 

inclusão e da variável dependente de experiência de inclusão pelo “score”, disponível na versão 

17.0 do SPSS e pela “escala somada”. Não houve diferenças significativas nos resultados entre 

os dois tipos de agrupamento dos fatores, mas optou-se por utilizar os fatores agrupados da 

escala somada.  

Há quatro conceitos básicos a respeito das relações entre variáveis: 

 

1. Presença: Baseia-se nos conceitos de significância estatística para determinar se 

uma relação está presente. Dizemos que o comportamento de uma ou mais variáveis 

possibilita prever o comportamento de uma outra variável. No caso, as variáveis 

dependentes de comportamento de inclusão possibilitam prever o comportamento da 

variável independente de experiência de inclusão.  

2. Natureza das relações : O modo como as variáveis se relacionam umas com as 

outras. Essa relação pode ser linear ou não linear.    

3. Direção: Se existe uma relação, precisamos conhecer a direção que pode ser 

negativa ou positiva.  

4. Força de associação: Categoriza-se uma força de associação como leve, pequena, 

mas definida, moderada, alta, ou muito forte.  

 

Para ser feita a análise de regressão é necessário adotar um procedimento para verificar 

a possibilidade e a confiabilidade da análise.  Esse procedimento é a verificação dos dados da 

amostra, se atendem a quatro pressupostos necessários para a utilização desse modelo 

estatístico, isto é:  

 

a. Multicolinearidade; 
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b. Linearidade; 

c. Normalidade; 

d. Homocedasticidade 

 

Verificação dos pressupostos para a utilização da regressão  

Multicolinearidade  

 

Pressupõe que as variáveis independentes (no caso os fatores de comportamento de 

inclusão) tenham valores independentes, ou seja, que elas não sejam relacionadas com qualquer 

outra previsão ou sejam sequenciadas por qualquer outra variável (HAIR, 2005).  

Duas ou mais variáveis são colineares se possuem relação exata, ou seja, se um dos 

vetores é uma combinação linear dos outros (como se fossem retas paralelas). A correlação 

exata raramente ocorre, mas correlações fortes (coeficiente r acima de 0.8) já são perigosas. 

Apenas a correlação entre variáveis independentes é problemática. A relação forte de cada uma 

das variáveis independentes com a variável dependente é desejável. Quando existem mais de 

duas variáveis independentes relacionadas fortemente fala-se em "multicolinearidade".  

A multicolinearidade afeta significativamente os coeficientes da equação de regressão, 

alterando o valor e até o sinal em relação ao que ocorreria se não houvesse este problema. Na 

presença de correlação alta, os coeficientes de regressão estimados tendem a ser imprecisos e as 

estimativas dos coeficientes variam bastante de uma amostra para outra. Outro efeito da 

colinearidade é que torna-se difícil obter interpretações sobre o efeito isolado de cada uma das 

variáveis.  

A verificação da existência de colinearidade é realizada através do exame da "matriz de 

colinearidade", relacionando todas as variáveis da análise. É também feito o teste de tolerância 

e FIV. O teste de tolerância é a quantidade de variância em uma variável independente que não 

é explicada pelas outras variáveis independentes, ou seja, se as outras variáveis independentes 

explicam boa parte da variância de uma determinada variável independente há um problema de 

colinearidade. Pequenos valores para tolerância indicam problemas de colinearidade. O valor 

mínimo é normalmente 0,20, isto é, o valor de tolerância deverá ser menor que 0,20 para 

indicar um problema de multicolinearidade. A Tabela 27 mostra que os valores de tolerância 

foram superiores a 0,20, atendendo a esse pressuposto.   

O FIV (fator de inflação de variância) mede o quanto a variância dos coeficientes de 

regressão estão afetados por problemas de multicolinearidade. Se o FIV é igual à zero não há 
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correlação entre as medidas independentes. O valor máximo aceitável do FIV é 5,0 (HAIR, 

2005). 

 

Tabela 27 – Colinearidade experiência de inclusão x comportamento de inclusão  

 

Variáveis Independentes 

Tolerância Estatísticas de Colinearidade 

 FIV 

 
Comportamento de Inclusão do Grupo de Trabalho  0,639 1,565 

Comportamento de Inclusão Individual  0,679 1,473 

Comportamento de Inclusão Organizacional  0,823 1,215 

Variável Dependente: Experiência de Inclusao  

 

A Tabela 27 mostra que os índices referentes ao FIV não apresentaram problemas de 

multicolinearidade do modelo, pois todas as variáveis independentes apresentaram valores 

inferiores ao valor máximo de 5,0 aceitável por Hair (2005). 

 

Linearidade  

 

É a relação que representa o grau em que a variável dependente é associada às 

variáveis independentes. É examinada por meio de gráficos de dispersão. Se forem 

detectadas tendências, deve-se linearizar a relação, usando-se transformações nas 

variáveis, tais como logaritmos, inversas ou potências. Pelos resultados obtidos nos 

gráficos 3, 4, 5 e 6 nenhum padrão não-linear foi apresentado atendendo, assim, a 

suposição de linearidade da variável dependente “experiência de inclusão” diante de 

cada uma das variáveis independentes.  

 

Gráfico 3 – Diagrama de dispersão de experiência de inclusão e comportamento de inclusão do grupo de trabalho 
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Gráfico 4 – Diagrama de dispersão de experiência de inclusão e comportamento de inclusão organizacional 

 

Gráfico 5 – Diagrama de dispersão de experiência de inclusão e comportamento de inclusão individual 

 

Normalidade 

 

A análise de regressão baseia-se na hipótese de que os erros seguem uma distribuição 

“Normal” (distribuição de Gauss). A condição de normalidade dos resíduos não é necessária 

para a obtenção dos estimadores de mínimos quadrados, mas é fundamental para a definição de 

intervalos de confiança e testes de significância. Ou seja, na falta de normalidade, os 

estimadores são não-tendenciosos, mas os testes não têm validade, principalmente em amostras 

pequenas. Entretanto, pequenas fugas da normalidade não causam grandes problemas. A não-

normalidade dos resíduos pode ser causada por violações de outras condições básicas, tais 

como a heterocedasticidade (variância não constante dos erros) ou a escolha de um modelo 

incorreto para a equação (HAIR, 2005).  
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O teste mais simples e rápido é o teste gráfico, comparando a frequência acumulada dos 

resíduos padronizados com a curva “Normal”. O aspecto do gráfico varia de acordo com o 

software estatístico, mas sempre existe uma linha-base, representando a curva “Normal”, e os 

resíduos acumulados do modelo ajustado devem aproximar-se desta linha. Fugas significativas 

são indicadoras de não-normalidade dos resíduos, e o modelo deve ser descartado, buscando-se 

outra configuração para a equação. 

 

Gráfico 6 – Histograma da distribuição de experiência de inclusão 

 

Verifica-se no Gráfico 7 a normalidade do termo de erro da variável experiência de 

inclusão.  Os valores estão posicionados ao longo da diagonal, sem desvios substanciais ou 

sistemáticos, que, de acordo com Hair (2005b), são considerados resíduos representativos de 

uma distribuição normal. Portanto, a variável dependente “experiência de inclusão” satisfaz a 

suposição de normalidade. 
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Gráfico 7 - Probabilidade normal de resíduos de experiência de inclusão 

 

Homocedasticidade   

 

Consiste em verificar se há variância desiguais (heteroscedasticidade). O diagnóstico é 

feito pelo gráfico de resíduos versus os valores dependentes previstos. Os resultados não podem 

dar acima de 3 ou abaixo de -3, o que demonstrará a inexistência de “outliers” multivariados. A 

maioria dos pontos estão concentrados ao meio, entre 3 e -3, o que confirma a homogeneidade 

das variâncias. 

 
Gráfico 8 – Variância constante de termos de erro 
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 Ante o exposto, os quatro pressupostos para a análise de regressão foram atendidos, não 

restando dúvida que os métodos para análise e verificação das hipóteses são condizentes.   

 

 

7 ANÁLISE DAS HIPÓTESES 

 

 

H1- O comportamento inclusivo individual, grupal e organizacional estão positivamente 

relacionados à experiência de inclusão. 

 

Para verificar essa hipótese um foi realizada a análise de regressão linear múltipla, pelo 

método ENTER. Primeiramente, verificou-se a correlação entre as variáveis.  

As variáveis estão associadas quando existe covariação. A covariação existe quando 

uma variável coerente e sistematica muda em relação a outra variável. O coeficiente de 

correlação é usado para avaliar essa associação. Quanto maior o coeficiente, maior a relação/ 

associação. Assim, o coeficiente de correlação mede o grau de covariação entre suas variáveis.  

A Correlação de Pearson mensura a associação linear entre duas variáveis métricas. O 

coeficiente de correlação varia de menos 1,00 a mais 1,00.  

A Tabela 28 mostra a correlação entre a variável dependente “Experiência de 

Inclusão” e as três variáveis independentes (comportamento de inclusão do grupo de trabalho, 

comportamento de inclusão individual e comportamento de inclusão organizacional). Nota-se 

que o comportamento inclusivo do grupo em que o indivíduo trabalha é o que apresenta maior 

coeficiente (0,766), seguido do comportamento inclusivo do indivíduo (0,585) e do 

organizacional (0,449). 

 

Tabela 28 – Correlação experiência de inclusão x comportamento de inclusão  

Correlação 

  Exp de Inclusão CI Grupal CI Individual CI Organizacional 

Correlação de Pearson 

Exp de Inclusao 1,000 ,766 ,585 ,449 

CI Grupal ,766** 1,000 ,555 ,400 

CI Individual ,585** ,555 1,000 ,328 

CI Organizacional ,449** ,400 ,328 1,000 

**Correlação significante ao nível de 0,01  
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No  modelo de regressão, o coeficiente de determinação representa a quantidade de 

variação explicada em uma variável dependente por uma ou mais das outras variáveis 

independentes (HAIR, 2005). Esse coeficiente é representado pelo R² e varia de 0 a +1, 

apresentando a quantidade de variação na variável dependente explicada pelas variáveis 

independentes combinadas.  

Observa-se pela Tabela 29, que o coeficiente de determinação foi de 0,631. Isso quer 

dizer que o comportamento inclusivo grupal, individual e organizacional predizem a 

experiência de inclusão em 63,1%, ou, que 63,1% da experiência de inclusão dos indivíduos 

dentro desta organização são provenientes do comportamento inclusivo do seu grupo de 

trabalho, dos indivíduos e das políticas e práticas organizacionais.  

 

Tabela 29 – Modelo de regressão experiência de inclusão x comportamento de inclusão  

Tabela Resumo 

Modelo R R² R² Ajustado 
Padrão de Erro de 

Estimativa 

1 ,797a ,635 ,631 ,31554 

Variáveis Independentes ou Preditoras : Comportamento de Inclusão Individual, Comportamento de Inclusão 

Organizacional, Comportamento de Inclusão do Grupo de Trabalho 

Variável Dependente : Experiência de Inclusão  

 

Um dos passos para verificar se o modelo de regressão é estatísticamente significativo é 

a estatística F. No presente estudo, a significância estatística ocorre quando o valor de F for 

inferior a 0,05, ou seja, deve haver probabilidade inferior a 0,05 de os resultados serem obra do 

acaso. Na Tabela 30 observa-se que o valor de significância foi de 0,000, o que indica que o 

modelo de regressão é estatisticamente significante.  

 

Tabela 30 – ANOVA  

 
ANOVAb 

Modelo 
Soma dos 

quadradros 
df Média F Sig. 

1 

Regressão 56,389 3 18,796 188,786 ,000a 

Resíduo 32,458 326 ,100   

Total 88,848 329    

Variáveis Independentes ou Preditoras : Comportamento de Inclusão Individual, Comportamento de Inclusão 

Organizacional, Comportamento de Inclusão do Grupo de Trabalho 

Variável Dependente : Experiência de Inclusão  
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O coeficiente beta é o coeficiente de regressão padronizado que permite uma 

comparação direta entre coeficientes e seus poderes relativos de explicação da variável 

dependente, e indicam qual variável independente tem maior impacto na variável dependente 

(HAIR, 2005). 

Observa-se na Tabela 31 que a variável independente “comportamento de inclusão do 

grupo de trabalho” é a que tem maior impacto na variável dependente “experiência de 

inclusão” (60,0%), seguida da variável “comportamento inclusivo individual” (22,5%), e da 

variável “comportamento inclusivo organizacional” (9,10%). 

 

Tabela 31 – Coeficientes beta padronizado 

Coeficiente Beta 

Modelo 

Coeficientes não padronizados 
Coeficientes 

Padronizados t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

1 

(Constant) ,742 ,163  4,552 ,000 

Comportamento de 

Inclusão Organizacional 
,052 ,021 ,091 2,474 ,014 

Comportamento de 

Inclusão Individual 
,246 ,045 ,225 5,441 ,000 

Comportamento de 

Inclusão do Grupo de 

Trabalho 

,513 ,037 ,600 13,911 ,000 

Variável Dependente : Experiência de Inclusão  

 

 

De acordo com os resultados encontrados, a hipótese um foi estatisticamente 

corroborada. A discussão sobre os resultados encontrados serão abordadas no próximo 

capítulo.  
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H2 – A influência do comportamento Inclusivo (Individual, Grupal e Organizacional) em 

relação à Experiência de Inclusão difere entre homens e mulheres.   

 

Primeiramente foi feita a análise de correlação para a amostra de homens e mulheres 

separadamente.  

Nas Tabelas 32 e 33 nota-se que as variáveis independentes de comportamento de 

inclusão estão correlacionadas com a experiência de inclusão dos homens e das mulheres. No 

entanto, todas as variáveis independentes de comportamento de inclusão estão mais 

correlacionadas com a experiência de inclusão masculina do que com a feminina. Para ambos 

os sexos o comportamento de inclusão do grupo de trabalho foi o de maior correlação com a 

experiência de inclusão, seguido pelo comportamento de inclusão individual e 

organizacional.  

 

Tabela 32 - Correlações de experiência de inclusão de homens x comportamento 

inclusivo 

Correlações 

  
Comportamento de 

Inclusão Organizacional 

Comportamento de 

Inclusão Individual 

Comportamento de 

Inclusão do Grupo de 

Trabalho 

Experiência de 

Inclusão 

Comportamento de 

Inclusão Organizacional 

Correlação de 

Pearson 
1 ,395** ,469** ,493** 

Comportamento de 

Inclusão Individual 

Pearson 

Correlation 
,395** 1 ,613** ,631** 

Comportamento de 

Inclusão do Grupo de 

Trabalho 

Pearson 

Correlation 
,469** ,613** 1 ,804** 

Experiência de Inclusão 
Pearson 

Correlation 
,493** ,631** ,804** 1 

**Correlação significante ao nível de 0,01  

GENERO masculino 

 



      

115 
 

Tabela 33 - Correlações de experiência de iclusão de mulheres x  comportamento 

inclusivo 

Correlações 

  CI_O_SOM CI_I_SOM 

Comportamento de 

Inclusão do Grupo 

de Trabalho 

Experiência de 

Inclusão 

Comportamento de Inclusão 

Organizacional 
Correlação de Pearson 1 ,169 ,313** ,246** 

Comportamento de Inclusão 

Individual 
Correlação de Pearson ,169 1 ,506** ,573** 

Comportamento de Inclusão 

do Grupo de Trabalho 
Correlação de Pearson ,313** ,506** 1 ,712** 

Experiência de Inclusão Correlação de Pearson ,246** ,573** ,712** 1 

**Correlação significante ao nível de 0,01  

GENERO feminino 

 

A seguir, foi realizada a análise de regressão múltipla pelo método ENTER. 

Comparando-se homens e mulheres, o comportamento inclusivo está mais 

positivamente relacionado à experiência de inclusão dos homens. Na Tabela 35 o 

comportamento de inclusão explica 55,75% da experiência de inclusão de mulheres, enquanto 

que na Tabela 34 observa-se que a experiência de inclusão dos homens é explicada em 68,3%  

pelo comportamento inclusivo.  

 

Tabela 34 – Regressão experiência de inclusão de homens x comportamento de inclusão 

Resumo 

R 
R² R² Ajustado Padrão de Erro de Estimativa 

GÊNERO  masculino GÊNERO  masculino 

,830a ,720 ,688 ,683 ,31754 

Variáveis independentes ou preditoras: Comportamento de Inclusão do Grupo de Trabalho, Comportamento de 

Inclusào Individual e Comportamento de Inclusão Organizacional. 

As estatísticas foram baseadas somente em casos do GÊNERO MASCULINO.  

Variável Dependente : Experiência de Inclusão  
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Tabela 35 – Regressão experiência de inclusão de mulheres x comportamento de 

inclusão 

 

Resumob,c 

R 
R² R² Ajustado Padrão de Erro de Estimativa 

GÊNERO  feminino GÊNERO  feminino 

,754a ,809 ,568 ,557 ,29465 

Variáveis independentes ou preditoras: Comportamento de Inclusão do Grupo de Trabalho, Comportamento de 

Inclusào Individual e Comportamento de Inclusão Organizacional. 

As estatísticas foram baseadas somente em casos do GÊNERO FEMININO. 

Variável Dependente : Experiência de inclusão  

 

Para verificar se o modelo de regressão é estatisticamente significativo as Tabelas 36 

e 37 (ANOVA ) mostram que os níveis de significância foram de 0,000, ou seja, as variáveis 

independentes de comportamento de inclusão (grupo, individual e organizacional) preveem a 

probabilidade de afetarem a experiência de inclusão.  

 

Tabela 36 – ANOVA – Experiência de inclusão gênero masculino  

ANOVAb,c 

Modelo 
Soma dos 

quadrados 
df Média F Sig. 

1 

Regressão 43,372 3 14,457 143,386 ,000a 

Resíduos 19,662 195 ,101   

Total 63,034 198    

Variáveis independentes ou preditoras: Comportamento de Inclusão do Grupo de Trabalho, Comportamento de 

Inclusão Individual e Comportamento de Inclusão Organizacional. 

GÊNERO = masculino 

Variável Dependente : Experiência de Inclusão  

 

Por meio da análise dos coeficientes de regressão padronizados chamados de beta, 

observa-se como cada variável independente de comportamento de inclusão (individual, grupal 

e organizacional) explica a variável dependente de experiência de inclusão para homens e 

mulheres de forma diferente (Tabelas 38 e 39). 
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Tabela 37 – ANOVA – Experiência de inclusão gênero feminino  

ANOVAb,c 

Modelo 
Soma dos 

quadrados 
df Média F Sig. 

1 

Regressão 13,344 3 4,448 51,233 ,000a 

Resíduos 10,158 117 ,087   

Total 23,502 120    

Variáveis independentes ou preditoras: Comportamento de Inclusão do Grupo de Trabalho, Comportamento de 

Inclusão Individual e Comportamento de Inclusão Organizacional. 

GÊNERO = feminino  

Variável Dependente : Experiência de Inclusão  

 

 Para as mulheres, o comportamento de inclusão organizacional não é estatisticamente 

significante a 5% para influenciar a experiência de inclusão, enquanto que para os homens o 

resultado é estatisticamente significante (Tabela 39).  

 

Tabela 38 – Coeficiente padronizado gênero feminino  

Coeficientes 

Modelo 
Coeficientes não- padronizados 

Coeficientes 

Padronizados t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

1 

(Constanet) 1,058 ,276  3,833 ,000 

Comportamento de 

Inclusão 

Organizacional 

,011 ,032 ,023 ,355 ,723 

Comportamento de 

Inclusão Individual 
,278 ,068 ,286 4,060 ,000 

Comportamento de 

Inclusão do Grupo 

de Trabalho 

,448 ,058 ,560 7,657 ,000 

GÊNERO = feminino  

Variável Dependente : Experiência de Inclusão  
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Tabela 39 – Coeficiente padronizado gênero masculino  

Coefficientesa,b 

Modelo 
Coeficientes não- padronizados 

Coeficientes 

Padronizados 
Coeficientes 

não- 

padronizados 
Sig. 

B Erro Padrão B 

1 

(Constante) ,557 ,203  2,745 ,007 

Comportamento de 

Inclusão 

Organizacional 

,074 ,028 ,121 2,636 ,009 

Comportamento de 

Inclusão Individual 
,234 ,059 ,202 3,936 ,000 

Comportamento de 

Inclusão do Grupo 

de Trabalho 

,547 ,047 ,624 11,702 ,000 

GÊNERO = masculino  

Variável Dependente : Experiência de Inclusão  

 

De acordo com os resultados apresentados a hipótese dois foi corroborada, e também 

será discutida posteriormente.  

 

H3 - A experiência de inclusão de mulheres está positivamente relacionada à diversidade em 

gênero do seu grupo de trabalho e à percepção de similaridade em gênero no seu grupo de 

trabalho.   

 

Para verificar a hipótese três foi realizada uma análise de correlação entre a variável 

“Dependente Experiência de Inclusão” e as variáveis diversidade em gênero no grupo de 

trabalho, e percepção da similaridade em gênero do seu grupo de trabalho.    

A diversidade em gênero no grupo de trabalho refere-se a quão diverso em gênero os 

respondentes da pesquisa caracterizam o seu grupo de trabalho.  

No caso dos respondentes serem mulheres, e se a questão era a de avaliar o quão 

diverso era o grupo de trabalho em relação à gênero, isso quer dizer que quanto mais diverso 

esse grupo for em relação à gênero, há mais mulheres no grupo de trabalho, o que 

corresponderá à um grupo homogêneo em relação ao gênero feminino.   

Essa variável foi invertida antes da análise de correlação, já que a hipótese era de que 

a experiência de inclusão de mulheres está positivamente associada à diversidade em gênero 

no grupo de trabalho, ou seja, quanto mais mulheres há no grupo de trabalho (maior 

homogeneidade), mais positivamente estará associada à experiência de inclusão de outras 

mulheres que fazem parte desse mesmo grupo.   
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As respostas para a questão de diversidade em gênero no grupo de trabalho eram:  

 

1. Extremamente diverso (igual à grupos mistos de homens e mulheres);  

2. Diverso de Alguma Forma;  

3. Não é diverso (correspondente à grupos que possuem mais mulheres).  

 

A inversão deu-se porque as questões das duas escalas (Experiência de Inclusão e 

Comportamento de Inclusão) variaram de 1, que corresponde a “sempre”, até 5, que 

corresponde a “nunca”. Na questão da diversidade do grupo de trabalho foi o contrário, já 

que a resposta 3, “não é diverso”, significava grupos mais diversos em gênero feminino pela 

respondente.   

Foi realizado o mesmo processo de inversão para a variável de percepção de 

similaridade em gênero no grupo de trabalho. Essa variável refere-se à relação do 

respondente e seu grupo de trabalho no que se refere a gênero, ou seja, quanto maior a 

percepção de similaridade em gênero, mais homogêneo é o grupo de trabalho do 

respondente.  

Observa-se na Tabela 40 que as correlações entre as variáveis diversidade em gênero 

no grupo de trabalho e a percepção de similaridade em gênero não foram altas nem 

significantes dentro do nível de 0,05 para o gênero feminino. 

 

Tabela 40 – Correlação da diversidade em gênero e percepção de similaridade em 

gênero no grupo de trabalho x Experiência de inclusão de mulheres  

Correlações 

 
Diversidade em 

Gênero 

Experiência de 

Inclusão 

Similaridade em 

gênero 

Diversidade em 

Gênero 

Correlação de Pearson 1 -,016 -,161 

Sig. (2-tailed)  ,861 ,079 

N 119 119 119 

Experiência de 

Inclusão 

Correlação de Pearson -,016 1 ,014 

Sig. (2-tailed) ,861  ,879 

N 119 121 121 

Similaridade em 

gênero 

Correlação de Pearson -,161 ,014 1 

Sig. (2-tailed) ,079 ,879  

N 119 121 121 

GÊNERO = feminino 
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Para mulheres, o fato de se trabalhar em um grupo diverso em gênero, ou seja, com um 

número maior de mulheres, não está positivamente relacionada à experiência de inclusão, e o 

fato de perceber-se como similar aos outros integrantes do seu grupo de trabalho também não. 

Portanto, a hipótese três não foi corroborada.  

 

H4 - A variável diversidade no grupo de trabalho atua como moderadora na relação entre 

comportamento de inclusão e experiência de inclusão.  

 

A variável moderadora, segundo Abbad e Torres (2002) é aquela que não prediz 

diretamente a variável dependente, mas influencia a relação de uma variável independente 

com a variável dependente.  

Com os resultados obtidos na hipótese, onde a mesma não foi corroborada porque não 

houve correlação entre a variável diversidade no grupo de trabalho em gênero, a experiência 

de inclusão de mulheres, não há subsídios estatísticos para testar a variável de diversidade no 

grupo de trabalho como moderadora da relação entre as variáveis independentes de 

comportamento de inclusão e a variável dependente de experiência de inclusão.  

 

 

8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O trabalho teve como objetivo geral analisar a relação entre as dimensões do 

comportamento de inclusão (grupo, indivíduo e organização) e a experiência de inclusão para 

mulheres em uma organização da indústria farmacêutica.  

A intenção nessa análise foi a de responder: O comportamento de inclusão (nos níveis 

do indivíduo, do grupo e da organização) está positivamente relacionado à experiência de 

inclusão? E essa relação difere entre homens e mulheres? 

Na hipótese um, o comportamento inclusivo individual, grupal e organizacional estão 

positivamente relacionados à experiência de inclusão, assim como em pesquisa feita 

anteriomente por Ferdman et al (2009) essa hipótese foi corroborada. O autor teve como 

resultado que o comportamento de inclusão está positivamente associado com a Experiência 

de Inclusão em 84%. Neste estudo o resultado foi de 63,1%. Em ambos os casos o 

comportamento de inclusão do grupo de trabalho é o que mais está positivamente associado 

com a experiência de inclusão, seguido pelo comportamento de inclusão individual e o 

comportamento de inclusão organizacional.  
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Em relação ao comportamento de inclusão organizacional, apesar de ser a variável 

independente que menos está positivamente associada com a experiência de inclusão, a 

mesma é importante visto que há a necessidade das empresas em demonstrar como as 

políticas e práticas que favoreçam e apóiem a diversidade e a inclusão no ambiente de 

trabalho afetam o comportamento de seus funcionários. No questionário desenvolvido por 

Ferdman et al (2009), o comportamento inclusivo organizacional foi composto por seis 

assertivas que tinham como objetivo identificar o quão importante era, para o respondente, a 

organização e o supervisor assegurarem as práticas e políticas de diversidade na empresa 

pesquisada.  

Cox (1991) classificou as organizações em três tipos (monolíticas, plurais e 

multiculturais), enfatizou que as organizações multiculturais não apenas possuem 

diversidade, mas as valorizam, e podem ser caracterizadas por políticas e práticas que 

facilitem a total utilização dos recursos humanos e reforcem a habilidade dos empregados 

para contribuírem com o seu máximo potencial. Muitas visões de organizações multiculturais 

focam na inclusão como um aspecto chave para alavancar a diversidade (DAVIDSON e 

FERDMAN, 2001).   

A segunda hipótese mostrou que a influência do comportamento de inclusão sobre a 

experiência de inclusão difere entre homens e mulheres. Apesar de pequena, mas 

estatisticamente significativa, o comportamento de inclusão gera mais experiência de inclusão 

em homens do que em mulheres. Ainda, para as mulheres, o comportamento de inclusão do 

grupo de trabalho e o comportamento de inclusão individual estão associados com a 

experiência de inclusão de mulheres enquanto que o comportamento de inclusão 

organizacional, o que se refere às práticas e políticas da empresa, não.   

Esse resultado vem de encontro com o que Torres e Pérez-Nebra (2004) diz sobre 

“criar a diversidade não é suficiente”. As mulheres, que vêm de um histórico de discriminação 

dentro das organizações, não se sentem incluídas somente porque são grande parte da 

demografia de algumas organizações nos dias de hoje, ou porque as empresas possuem 

práticas ou políticas de diversidade, mas sim se sentirem-se valorizadas, se tiverem voz, se 

forem reconhecidas e se forem representadas em cargos gerenciais dentro das empresas 

acreditando que os aspectos de sua identidade são aceitos e respeitados pela organização. 

(FERDMAN et al, 2009)  

Ainda sobre a hipótese dois, o comportamento de inclusão do grupo de trabalho 

também está menos associado à experiência de inclusão de mulheres do que de homens. A 

análise descritiva dessa pesquisa mostrou que mais homens do que mulheres percebem que 
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suas idéias influenciam nas decisões do grupo de trabalho. Os resultados mostram que 50,25% 

de homens contra 38,84% de mulheres responderam que “frequentemente” suas idéias 

influenciam as decisões de seu grupo de trabalho.  

Para Ferdman et al (2009), autor do questionário utilizado na pesquisa, um dos cinco 

componentes da experiência de inclusão é a influência no poder de decisão, onde os 

empregados sentem que podem afetar as decisões de seu grupo de trabalho, sendo ouvido, ou 

colocando suas opiniões, seus sentimentos, e que esses serão levados em consideração.  

Outro componente da experiência de inclusão é o comprometimento e o engajamento 

do grupo de trabalho, onde inclui a participação dos indivíduos em seus trabalhos, ter acesso 

às informações e recursos. Se as mulheres sentem que possuem menos influência no poder de 

decisão dentro de seu grupo de trabalho é natural que o comportamento de inclusão do grupo 

de trabalho traga menores experiências de inclusão para as mesmas dentro dessa empresa.  

Outro resultado encontrado na análise descritiva que corrobora com o resultado da 

hipótese dois é a percepção de que os membros do grupo de trabalho se auxiliam para 

desenvolver idéias uns dos outros ser maior para os homens do que para as mulheres. Na 

literatura, Ferdman et al (2009), defende que a autenticidade, ou seja, a possibilidade de se ter 

conversas honestas com outros colegas de trabalho, tendo a liberdade de “pensar fora da 

caixa” é um dos componentes da experiência de inclusão. Se o sentimento de autenticidade da 

mulher é menor do que o do homem, é natural que as mulheres sintam-se menos incluídas.  

Quanto à hipótese três, a mesma não foi corroborada. A experiência de inclusão de 

mulheres não mostrou resultados estatísticos de que está positivamente relacionada com a 

diversidade em gênero do seu grupo de trabalho e da percepção de similaridade em gênero no 

seu grupo de trabalho, ou seja, o fato das mulheres trabalharem em um grupo de trabalho mais 

diverso em gênero e com maior número de mulheres não traz experiência de inclusão para as 

mesmas.  

Quando Mor Barak (2005) conceituou a diversidade em categorias simples, ampla e 

conceitual, a categoria simples limitava-se às diferenças demográficas, como gênero, a 

categoria ampla, possibilita a distinção da diversidade visível e invisível, onde a dimensão 

visível também está relacionada às características que são rapidamente observáveis como 

gênero, categoria conceitual é a cultura, símbolos, valores e normas que estão enraizados na 

visão comum de mundo e nos comportamentos dos membros que fazem parte de uma 

determinada sociedade. 

Com os resultados da hipótese três que não foi corroborada, podemos concluir que as 

mulheres não percebem diferença ou não associam como inclusivo ter mais mulheres no seu 
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grupo de trabalho. Isso quer dizer que necessitam de uma mudança na categoria conceitual de 

diversidade, já que ter um grupo de trabalho mais diverso em gênero não lhe traz uma relação 

positiva com a experiência e o comportamento de inclusão.  

Quando defende-se um ambiente de trabalho diverso, além do foco na justiça e ética, 

há o foco na eficiência organizacional. Presume-se que quanto mais diverso esse ambiente é, 

maior será a probabilidade daqueles que são diversos sentirem-se a vontade, sentirem-se 

valorizados.  No entanto, esse resultado mostra que a variável de diversidade no grupo de 

trabalho não é estatisticamente importante para a questão da experiência e do comportamento 

de inclusão porque ela não traz mudanças conceituais, mas somente demográficas. 

Novamente, a distinção e separação dos conceitos de diversidade e inclusão 

mencionados por Ferdman et al (2009), são demonstrados por estes resultados e são de 

extrema relevância para estudos posteriores.  

Uma das contribuições que esse trabalho traz é ressaltar a distinção entre a diversidade 

e a inclusão. Mais especificamente, a diversidade, não se resume apenas ao cumprimento de 

cotas e/ou um quadro de funcionários demograficamente diverso, mas sim o engajamento 

direto com as diferenças e a criação de uma cultura de inclusão (DAVIDSON e FERDMAN, 

2007) 

Com os resultados obtidos na hipótese três, a hipótese quatro também não foi testada. 

A hipótese era de que a variável diversidade no grupo de trabalho atuava como moderadora 

na relação entre comportamento de inclusão e experiência de inclusão. Como não obteve-se 

correlação entre essas variáveis, e a moderação seria um passo subseqüente à correlação, não 

houve teste para esta hipótese.  

 

 

9. CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo teve como objetivo validar o instrumento de pesquisa no Brasil. A 

análise fatorial mostrou algumas diferenças encontradas em comparação com a validação do 

instrumento feita pelo autor do questionário. (FERDMAN et al, 2009)  

A amostra do autor foi de 985 respondentes, onde 2/3 trabalhavam em empresas que 

possuiam algum tipo de iniciativa de diversidade enquanto que no presente estudo, a amostra 

de 370 respondentes foi proveniente de uma única empresa do ramo da indústria 

farmacêutica, que possui políticas de incentivo à diversidade.  
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Para o autor foram encontrados dois fatores dentro da escala de experiência de 

inclusão, nomeados de “similaridade / conexão”e “autenticidade / diferença” enquanto que no 

presente estudo foi encontrado somente um fator para a mesma escala. Na escala de 

comportamento de inclusão obtiveram-se os mesmos resultados de Ferdman et al (2009).  

Nos estudos de Ferdman et al (2009) e no presente estudo foram encontrados maior 

associação entre o comportamento inclusivo do grupo de trabalho à experiência de inclusão, 

seguido pelo comportamento inclusivo individual e depois o organizacional.  

Ainda, os resultados do presente estudo indicaram que há relação entre 

comportamento inclusivo e experiência de inclusão, e que essa relação difere entre homens e 

mulheres. No entanto, não foi associado a diversidade em gênero no grupo de trabaho e a 

percepção de similaridade em gênero no grupo de trabalho com o comportamento e a 

experiência de inclusão de mulheres dentro desta organização. 

O fato de se trabalhar em um grupo de trabalho diverso em gênero não está 

positivamente relacionado com a experiência e o comportamento de inclusão. O fato de 

mulheres trabalharem em grupos de trabalho onde há mais mulheres não faz com que as 

mesmas tenham maior experiência ou comportamento de inclusão. Será que a aceitação deve 

partir do outro sexo? Do sexo masculino? Será que o fato de se ter mais mulheres trabalhando 

dentro do mesmo grupo a competitividade aumenta a ponto de influenciar no comportamento 

de inclusão e por conseqüência na experiência de inclusão? Ou a mudança, como descrita 

anteriormente, deve estar na categoria conceitual de diversidade e esta ocorreu na categoria 

simples e ampla inicialmente? São questionamentos que deixarei como estímulos para futuras 

pesquisas.  

Ressalta-se que esta pesquisa deu-se em somente uma organização da indústria 

farmacêutica e que os resultados podem ser diferentes em outro ramo de atividade / segmento 

de mercado. Esta limitação gera a oportunidade de pesquisas futuras serem direcionadas para 

outros segmentos e para investigar os fatores que compõem cada tipo de comportamento 

inclusivo que mais afetam a experiência de inclusão de mulheres dentro das organizações. 
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Anexo 1: Instrumento de Pesquisa - Descrição do grupo de trabalho: 

 

Ao longo da pesquisa você será solicitado a responder as questões pensando em seu 

grupo de trabalho. Por GRUPO DE TRABALHO, por favor, entenda a equipe formal 

da qual você faz parte. Por exemplo, se você trabalha na Gerência de Treinamento e 

Desenvolvimento , da Diretoria  de RH, então todas as questões que referem-se ao 

grupo de trabalho, tenha em mente a Gerência de Treinamento e Desenvolvimento para 

responder a questão. 

NÃO ESCREVA seu nome no questionário! 

 

 

1. Assinale com um X a área na qual trabalha e opcionalmente complete com o nome da 

gerência a qual pertence.    
 

Área  

1. Recursos Humanos   

2. Cuidados Primários  
3. Operações  
4. Cuidados Especiais  
5. Divisão Médica  
6. Suporte ao Negócio  
7. Assuntos Corporativos   
8. Presidência  
9. Finanças  
 

2. Quantas pessoas compõem o seu grupo de trabalho? (incluindo você) 

 

  

3. Qual é sua relação principal com o grupo de trabalho? 

a) colega   b) gestor 

 

4. Pensando em uma semana típica de trabalho, qual proporção de tempo gasta em contato 

direto com os membros do seu grupo de trabalho (face a face, reuniões, e-mail, vídeo 

conferência, telefone, etc.). 

a) menos de 25%  

b) 25%-49% 

c) 50%-74% 

d) 75% ou mais 

 

5. Há quanto tempo você trabalha no seu atual grupo de trabalho? 

 

6. Avalie o quão diverso é o seu grupo de trabalho no que se refere a: 

Gênero (masculino ou 

feminino) 

( )Extremamente 

diverso 

( ) Diverso de alguma 

forma 

( ) Não é 

diverso 

Orientação Sexual ( )Extremamente 

diverso 

( ) Diverso de alguma 

forma 

( ) Não é 

diverso 

Raça ou Etnia ( )Extremamente 

diverso 

( ) Diverso de alguma 

forma 

( ) Não é 

diverso 

Nacionalidade ( )Extremamente 

diverso 

( ) Diverso de alguma 

forma 

( ) Não é 

diverso 

Idade ( )Extremamente ( ) Diverso de alguma ( ) Não é 
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diverso forma diverso 

PCD (Pessoas Com 

Deficiência) 

( )Extremamente 

diverso 

( ) Diverso de alguma 

forma 

( ) Não é 

diverso 

 

 

 Características Individuais: 

 

 

7. Você já participou de algum treinamento em diversidade? 

a) sim b) não 

8. Qual é sua idade? 

9. Qual a relação entre você e o seu grupo de trabalho no que se refere à idade? 

a) muitas ou a maioria das pessoas são similares a mim quanto à idade 

b) existem algumas pessoas similares a mim quanto à idade 

c) muito poucas pessoas ou ninguém similar a mim quanto à idade 

 

10. Qual é o seu gênero? 

a) Masculino b) Feminino 

11. Qual a relação entre você e o seu grupo de trabalho no que se refere a gênero? 

a) a maioria das pessoas é do meu gênero 

b) meu grupo é dividido igualmente entre homens e mulheres 

c) a maior parte do meu grupo é do outro gênero 

12. Qual é a sua raça/etnia? (Ex. Negro, Branco, Pardo, Asiático, Indígena): 

 

13. Qual a relação entre você e o seu grupo de trabalho no que se refere à raça/etnia? 

a) muitas ou a maioria das pessoas é similar a mim quanto à raça/etnia 

b) há algumas pessoas similares a mim quanto à raça/etnia 

c) existem poucas pessoas ou ninguém similar a mim quanto à raça/etnia 

14. Qual é a sua orientação sexual? 

a) Heterossexual 

b) Homossexual 

c) Bissexual 

e) Não estou certo (a) 

f) Prefiro não responder 

15. Qual a relação entre você e o seu grupo de trabalho no que se refere à orientação sexual? 

a) muitas ou a maioria das pessoas é similar a mim quanto à orientação sexual 

b) algumas pessoas são similares a mim quanto à orientação sexual 

c) há muito poucas pessoas ou ninguém similar a mim quanto à orientação sexual 

d) não sei 

16. Qual é a sua religião?  

17. Qual a relação entre você e o seu grupo de trabalho no que se refere à religião? 

a) muitas ou a maior parte das pessoas é similar a mim quanto à religião 

b) há algumas pessoas similares a mim quanto à religião 

c) Há muito poucas pessoas ou ninguém similar a mim quanto à religião 

d) não sei 

18.  Você entrou na empresa por conta da lei sobre Pessoas Com Deficiência (PCD)?  

a) Sim                                                                 b) Não 

Somente se você assinalou  Sim, responda a pergunta a seguir.  

19. Qual a relação entre você e o seu grupo de trabalho no que se refere a ser uma PCD – Pessoa 

Com Deficiência? 

a) muitas ou a maior parte das pessoas é similar a mim quanto ao fato de ser uma PCD – Pessoa 
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Com Deficiência 

b) há algumas pessoas similares a mim quanto ao fato de ser uma PPD 

c) tem muito poucas pessoas ou ninguém similar a mim quanto ao fato de ser uma PCD 

 

Seção 1: 

 

Agora, por favor, leia atentamente as frases abaixo, respondendo com um “X” de 

acordo com a escala. Novamente, por “Grupo de Trabalho”, por favor entenda o grupo 

formal ou equipe imediata formal com a qual você trabalha e respondeu a questão 1. 

Lembre-se de que este questionário não é uma avaliação, não existem respostas certas ou 

erradas! O que nos interessa é sua opinião! 

 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQÜENTEMENTE SEMPRE 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. Eu me importo com o meu grupo de trabalho      

2. Para conseguir realizar meu trabalho corretamente, eu posso contar com as 

pessoas do meu grupo de trabalho. 

     

3. Eu me sinto a vontade para falar coisas particulares minhas no meu trabalho.      

4. No trabalho posso expressar abertamente minha religião, crenças espirituais e/ 

ou práticas espirituais e religiosas sem temer ridicularização ou hostilidade. 

     

5. Sinto-me incompreendido no meu grupo de trabalho.      

6. Tenho liberdade para colaborar com os outros no meu grupo de trabalho.      

7. Meu grupo de trabalho sabe como eu estou me sentindo mesmo que eu não 

tenha dito explicitamente. 

     

8. Eu quero que meu grupo de trabalho tenha sucesso.      

9. Minhas idéias influenciam as decisões do meu grupo de trabalho.      

10. Minhas contribuições são altamente valorizadas pelo meu grupo de trabalho.      

11. Eu sou completamente respeitado pelos membros do meu grupo de trabalho.      

12. Quando eu interajo com os membros do grupo, posso ser genuíno(a) e 

autêntico(a). 

     

13. Eu me sinto um estranho (um peixe fora d’água) no meu grupo de trabalho.      

14.  No trabalho eu sou tratado(a) da maneira como gostaria de ser tratado(a).      

15. Meu grupo de trabalho administra (ou trabalha) as discordâncias e situações 

difíceis. 

     

16. Eu acredito que as pessoas no meu trabalho se importam com o meu bem-

estar e meus sentimentos. 

     

17. Eu gosto de estar com o meu grupo de trabalho.      

18. Os membros do meu grupo de trabalho confiam em mim.      

19. Sinto que posso ser completamente eu mesmo(a) no meu grupo de trabalho.      

20. Sinto que eu sei tudo que está acontecendo no meu grupo de trabalho.      
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Seção 2: 

 

Ao responder os itens que se seguem, por favor, pense nos grupos dos quais você 

faz parte (ex.: gênero, etnia, raça, idade, orientação sexual, religião, cultura, nacionalidade 

etc.). 
 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQÜENTEMENTE SEMPRE 

 

 

1 

 

2 3 4 5 

21. No trabalho, eu posso me orgulhar dos vários grupos aos quais pertenço.      

22. Minha identidade como membro de vários grupos é reconhecida, utilizada e 

valorizada pelos meus colegas de trabalho. 

     

23. No trabalho as pessoas tendem a me ver como um estereótipo dos meus 

grupos. 

     

24. Eu acredito que sou tratado(a) de maneira justa no trabalho, sem 

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

nacionalidade e idade. 

     

 

Seção 3: 

 

Nesta seção, por favor, indique a freqüência com que você  se comporta conforme 

descrito nas alternativas. Tenha em mente a sua posição no seu grupo de trabalho atual.  

 
 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQÜENTEMENTE SEMPRE 

 

1 2 3 4 5 

1. No meu trabalho, eu me apresento as pessoas que não conheço.      

2. Eu sou explícito(a) e direto(a) sobre meus desejos, sentimentos e necessidades 

com os membros do meu grupo de trabalho. 

     

3. Eu peço opiniões (feedback) dos membros do meu grupo.      

4. Eu fico em silêncio quando discordo da decisão do meu grupo de trabalho.      

5. No meu grupo de trabalho, eu sou pró-ativo e compartilho prontamente 

informação e recursos. 

     

6. Eu falo com meu supervisor sobre as questões que são importantes para mim.      

7. Eu falo abertamente e honestamente sobre assuntos que são importantes para o 

meu grupo de trabalho. 

     

8. Eu elogio meus colegas quando eles fazem um bom trabalho.      

9. Quando surge oportunidade, procuro trabalhar com pessoas que são diferentes 

de mim no que diz respeito a gênero, raça, idade e/ ou orientação sexual. 
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10. Eu demonstro interesse nos meus colegas de trabalho e em suas vidas de 

forma ativa e sincera. 

     

11. Eu faço questão de me envolver quando decisões importantes são tomadas.      

12. No meu grupo de trabalho eu lido diretamente com o conflito quando ele 

aparece. 

     

 

 

Seção 4: 

 

Nesta seção, por favor, indique a freqüência com que seu grupo de trabalho  se 

comporta conforme descrito nas alternativas. Como “grupo de trabalho”, pense na sua 

equipe ou grupo de trabalho atual.  

 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQÜENTEMENTE SEMPRE 

 

 

1 

 

2 3 4 5 

13. Os membros da minha equipe me procuram pessoalmente, ou me enviam e-

mails, para me oferecer opiniões (feedback) sobre meu desempenho. 

     

14. As pessoas no  meu grupo menosprezam ou ridicularizam outras pessoas do 

próprio grupo. 

     

15. Os membros do meu grupo se encorajam mutuamente com o objetivo de 

realizar um bom trabalho. 

     

16. Os membros do meu grupo são flexíveis com o meu horário e/ou carga 

horária de trabalho para adequar os meus compromissos (e feriados) religiosos. 

     

17. Membros do meu grupo me cumprimentam quando me vêem.      

18. Os membros do meu grupo reconhecem e aceitam as diferenças de estilo de 

aprendizagem das pessoas no trabalho (diferenças no modo que as pessoas 

aprendem o trabalho). 

     

19. Os membros do meu grupo reconhecem e aceitam as diferenças entre os 

hábitos de trabalho das pessoas. 

     

20. As pessoas do meu grupo de trabalho perguntam a opinião de todos os outros 

membros antes de tomarem alguma decisão. 

     

21. Os membros do meu grupo de trabalho dizem “muito obrigado” uns para os 

outros. 

     

22.  Meu grupo de trabalho desenvolve regras comuns para assegurar um espaço 

seguro para “demonstrar” sentimentos, necessidades ou diferenças.  

     

23. Os membros do meu grupo de trabalho se auxiliam caso alguém atrase na sua 

tarefa. 

     

24. Meu grupo de trabalho é flexível comigo quando eu tenho compromissos 

pessoais (ex.: compromissos religiosos, familiares, sociais etc.).  

     

25. Os membros do meu grupo de trabalho, durante as reuniões, solicitam e 

consideram variadas perspectivas e opiniões. 

     

26. As pessoas na minha equipe opinam abertamente a respeito de soluções 

alternativas para os problemas.  

     

27. Os membros do meu grupo de trabalho me dão toda a informação necessária 

para que eu desempenhe o meu trabalho bem. 

     

28. No meu grupo de trabalho nós falamos abertamente sobre como nós 

trabalhamos, e não apenas sobre o quê nós produzimos. 
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29. Meu grupo de trabalho encoraja a participação de todos.      

30. Os membros do meu grupo se auxiliam para desenvolver as idéias uns dos 

outros. 

     

 

 

Seção 5: 

 

Nessa seção, por favor, indique a freqüência com que os comportamentos 

listados abaixo são demonstrados na sua organização como um todo. Por favor, 

mantenha em mente o seu trabalho atual. 

 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQÜENTEMENTE SEMPRE 

 

 

1 

 

2 3 4 5 

31. Minha organização oferece oficinas ou outros eventos de treinamento para 

ajudar que os empregados aprendam a lidar com conflitos e diferenças. 

     

32. Meu GESTOR supervisor assegura políticas e procedimentos 

organizacionais sobre assédio sexual de acordo com o código de conduta da 

empresa Alpha do Brasil  

     

33. Meu gestor assegura políticas e procedimentos organizacionais sobre 

discriminação de acordo com o código de conduta da empresa Alpha do Brasil  

     

34. Meu gestor assegura políticas e procedimentos organizacionais sobre 

diversidade de acordo com o código de conduta da empresa Alpha do Brasil 

     

35. Minha organização emprega uma grande diversidade de pessoas (negros, 

mulheres, deficientes, idosos etc.) em todos os níveis organizacionais. 

     

36. Quando minha organização realiza eventos sociais (festas de fim de ano, 

gincanas etc.), os empregados são encorajados a trazerem seus companheiros 

e/ou famílias. 

     

 

 

Muito obrigado por sua Colaboração! 

 


