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Resumo 
ww 

No campo do comportamento organizacional vem crescendo a importância dos 

grupos para as organizações, também têm crescido os problemas relacionados à motivação, à 

coordenação e aos conflitos. Nesse sentido, este estudo visa estudar e entender o conflito 

intragrupal em situações de trabalho e seus antecedentes na ótica dos funcionários. Buscam-se 

os prováveis determinantes das diferenças significativas nos graus de conflito de unidades 

organizacionais, a fim de subsidiar programas de treinamento junto às chefias. 

Com base nessa problemática, optou-se por uma abordagem multimétodo. Este 

estudo é também um estudo comparativo de casos e cross-sectional. O campo de estudo eleito, 

satisfazendo as condições básicas deste trabalho, foi a Rede Globo de Recife Ltda. 

Os resultados mostram, por meio de testes F e T e ANOVA, que oito variáveis são 

fortes candidatas a antecedentes: motivação (necessidade de autonomia e necessidade de 

dominação), diversidade demográfica (religião e tempo de serviço), liderança, mudança 

organizacional (mudança em pessoas e em tecnologia), estrutura de tarefa (tipo de tarefa), 

pensamento grupal, tamanho do grupo e efeitos do conflito. Por outro lado, três variáveis não 

podem ser consideradas antecedentes do conflito intragrupal: atitudes (discriminação em relação a 

gênero e a raça), auto-estima e similaridade de objetivos. Por fim, três variáveis não puderam ser 

classificadas e devem ser analisadas em outros estudos: personalidade, estrutura de tarefa 

(interdependência de tarefas) e ameaças externas. 
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Abstract 
Ww 

In the field of the organizacional behavior it comes growing the importance of the 

groups for the organizations, also have grown the problems related to the motivation, the 

coordination and the conflicts.  In this direction, this study aims at to study and to understand 

the intragroup conflict in situations of work and its antecedents in the perception of the 

employees.  The probable determinative ones of the significant differences in the degrees of 

conflict of organizacionais units are searched, in order to subsidize programs training to chiefs. 

With base in this problematic one, a multimethod approach was opted.  This study is 

also a comparative study of cases and cross-sectional.  The field of elect study, satisfying the 

conditions basic of this work, was the Rede Globo de Recife Ltda. 

The results show, by means of tests F and T and ANOVA, that eight variables are 

strong candidates to be the antecedents: motivation (necessity of autonomy and necessity of 

domination), demographic diversity (religion and time of service), leadership, organizacional 

change (change in people and technology), structure of task (type of task), groupthinking, size of 

the group and effect of the conflict. On the other hand, three variables cannot be considered 

antecedents of the intragroup conflict:  attitudes (discrimination in relation the gender and the race), 

auto-esteem and similarity of objectives.  Finally, three variables could not have been classified and 

must be analyzed in other studies:  personality, structure of task (interdependence of tasks) and 

external threats. 
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1               
Introdução 
O presente estudo é pertinente ao campo do Comportamento Humano nas 

Organizações e busca entender o conflito intragrupal em situações de trabalho e seus  

antecedentes na percepção dos empregados. Este capítulo apresenta o Campo de Estudo, os 

Propósitos do Estudo, a Pergunta de Pesquisa e a Relevância do Estudo. 

Os resultados poderão ser utilizados para maximizar a eficácia na condução de 

grupos de trabalho e no melhor entendimento de seus antecedentes. Isso pode minimizar os 

atritos existentes dentro daqueles, criando um clima favorável ao desempenho das 

atividades por seus participantes. 

 

 

 

 

1.1  O campo de estudo 

As organizações são consideradas um foco essencial para estudos sociais. 

Apesar de existir um montante considerável de conhecimento acumulado no campo das 

organizações, ele é ainda novo quando comparado com outras áreas bem estabelecidas de 

investigação científica (Szilagyi & Wallace, 1990). 
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O estudo do comportamento dos indivíduos nas organizações e o comportamento 

das próprias organizações têm se constituído um distinto campo de investigação - o 

comportamento organizacional. Dentro desse campo do conhecimento tem crescido cada vez 

mais a investigação científica sobre as relações interdependentes entre os indivíduos e entre 

estes e o trabalho que executam. Estas são abordadas de uma forma abrangente, envolvendo 

desde a sociologia, a psicologia e outras ciências sociais e humanas (Kanaane, 1995). 

No que tange ao atual contexto empresarial em especial, observa-se que as 

equipes de trabalho estão se tornando uma parte crescentemente importante da vida 

organizacional. Muitas empresas fazem um esforço deliberado para utilizar equipes na 

realização de trabalho como uma alternativa a abordagens mais tradicionais de definir 

ocupações e gerenciar empregados (Guzzo & Shea, 1992). Essas mudanças são conduzidas 

por forças sociais, ideológicas e técnicas. Conceitos como melhoria contínua de qualidade 

(kaizen) e gerenciamento da qualidade total, que colocam ênfase no trabalho em equipe, 

estão sendo cada vez mais empregados numa ampla variedade de organizações 

(Lichtenstein et ali, 1997). 

Estamos vivenciando uma época marcada por um grande dinamismo 

econômico. Segundo Naisbitt (1994; 1982), as profundas e aceleradas transformações que 

marcam este final de século têm caracterizado a emergência de uma sociedade pós-

industrial. Nesse ritmo há uma diversidade de experimentações e de caminhos percorridos 

pelas empresas para se ajustarem e interferirem no novo contexto que se delineia. 

Percebe-se, como frisa Naisbitt (1982), que as mudanças ocorrem em 

freqüência cada vez mais elevada. Vivemos num mundo mais turbulento em todos os seus 

setores, inclusive o de negócios. Com o avanço tecnológico existente na sociedade e, mais 

especificamente, no mundo dos negócios em que a internacionalização dos mercados vai 
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imprimindo suas marcas em todos os setores econômicos, as transformações em níveis 

individual, grupal e organizacional têm sido imperiosas. 

A pesquisa científica em administração tem evidenciado que as organizações 

são verdadeiramente sistemas abertos, tendo uma necessidade de responder rapidamente às 

demandas do seu ambiente. Por isso mesmo a capacidade de reinventar-se, para poder 

enfrentar o inesperado e capitalizar novas oportunidades mais rápido do que a concorrência, é 

considerada uma habilidade muito importante para as organizações (Band,1997). 

De acordo com esse autor, apenas recentemente muitas organizações assumiram 

um grau elevado de tecnologia e organizaram seus recursos tangíveis - capital humano e 

físico - para produzir bens ou serviços com menor custo possível. Agora um crescente 

número de organizações vê a si mesmos como criadores, organizadores e desbravadores de 

conhecimento fortemente focado na aprendizagem, inovação e melhoria contínua de produtos. 

Diante de tudo isso, percebe-se, com clareza, que a maior mudança na 

condução dos negócios dar-se-á em nível de relacionamento entre os colaboradores e 

parceiros do negócio. O foco é o trabalho em equipe e sua gerência, no sentido de uma 

maior eficácia. O indivíduo passa a ter outro papel a partir do momento em que este tem 

papel fundamental no processo produtivo das organizações. Estes passam a ser 

responsáveis pela definição de diretrizes e pelo processo de trabalho. 

Os mais variados gestores já conseguiram chegar a uma consciência da 

importância dos seus colaboradores internos – funcionários ou mesmo recursos humanos, 

como muitos ainda os classificam. Esta conscientização está sendo imposta também pela 

tecnologia, que, mesmo chegando aos níveis de sofisticação que já alcançou, não parece 

render o esperado quando os seus operadores e gestores não conseguem manter o padrão 

necessário de exigências físicas, de suprimento, de integração dos sistemas. (Band, 1997). 
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O que está ficando cada dia mais claro é que de pouco adiantam tantos 

investimentos tecnológicos quando cuidados humanos são esquecidos, o que termina por 

comprometer todo o processo. Os membros de uma organização não são mais vistos como 

peças de uma máquina, mas como pessoas íntegras e completas, que podem contribuir para 

o alcance dos objetivos organizacionais. 

Da mesma forma que vem aumentando a importância dos grupos para as 

organizações, também têm crescido os problemas comportamentais, em especial aqueles 

relacionados à motivação, à coordenação e aos conflitos. Isso se explica em parte pelo 

aumento de diversidade entre os membros dos grupos e das exigências operacionais (Jehn, 

1999; 1995).  

Trabalhar em grupos significa que um indivíduo não pode apenas preocupar-se 

com o seu próprio trabalho, mas também com o que os outros estão fazendo. Destes pode 

depender o resultado do seu próprio trabalho e vice-versa. Portanto, o trabalho grupal, em 

geral, possui um alto grau de interdependência entre os membros de um mesmo grupo e 

entre este e outros grupos. Enfim, a manutenção de bons relacionamentos torna-se 

fundamental às organizações. 

Nesse sentido, a administração de conflitos é um tópico cada vez de maior 

destaque na disciplina comportamento organizacional. Isso se deve especialmente ao uso 

crescente de desenhos de trabalho baseados em equipes e à ciência de que uma 

percentagem significante do tempo do administrador é gasto em tratamento de conflitos 

(Meyer, Gemmel & Irving, 1997; Thomas, 1992; Daves & Holland, 1989). 

Corroborando com essa linha de pensamento, O’Donnell (1997) afirma que o 

que rouba a capacidade de uma organização de crescer, superar a estagnação, assim como a 

recessão, é o estado dos relacionamentos internos da empresa. O apego ao passado, a 

arrogância, os jogos de poder e os conflitos interdepartamentais e interpessoais estão entre 
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os fatores inerentemente humanos que acontecem nas organizações e contribuem para 

destruí-las. Somente através de um estado de espírito positivo é que se abrem as portas para 

que o trabalho árduo seja reconhecido e para que se estabeleça o sentimento de que todos 

são parte integrante da empresa (Long, 1997). 

Por fim, Handy (1978) afirma que a atividade de harmonização dos diversos 

interesses é tarefa global da gerência e que, assim como a política, a administração consiste 

em alto grau no manejo das diferenças. Para ele, a chave para o tratamento dos conflitos e 

conseqüente formação de um grupo eficaz está em atacar suas causas e não seus sintomas. 

 

 

 

 

1.2  Propósitos do estudo 

Para que seja possível, de alguma forma, intervir adequadamente no processo, 

é prioritário que se detenha um conhecimento profundo sobre o problema do conflito – no 

caso em particular, do conflito intragrupal. Verificamos que os grupos de trabalho estão se 

tornando cada vez mais importantes para as organizações. Primeiro, como discutido 

anteriormente, tem havido uma crescente utilização de estratégias de trabalho baseados em 

equipes. Segundo, porque o trabalho grupal demanda um maior grau de interação entre os 

indivíduos, aumentando os problemas comportamentais. Dessa forma, conhecer as 

condições percebidas como determinantes dos conflitos intragrupais dentro de uma 

organização pode auxiliar a condução eficaz de grupos de trabalho. Muito pouco se tem 

estudado sobre o assunto no Brasil, o que faz com que esta pesquisa tenha um caráter 

inovador no que tange ao tema em tela. 

Desse modo, podemos assim sumariar os nossos objetivos de pesquisa: 
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1.2.1  Geral 

Estudar e entender o conflito intragrupal em situações de trabalho e seus 

antecedentes na percepção dos funcionários. Buscam-se, dessa forma, os prováveis 

determinantes das diferenças significativas nos graus de conflito de unidades 

organizacionais, no intuito de oferecer subsídios balizadores para a elaboração de 

programas de treinamento e desenvolvimento juntos às chefias. 

 

 

 

1.2.2  Específicos 

I. Identificar e analisar a atual situação de conflito intragrupal nas duas unidades 

departamentais com graus de conflito substancialmente diferentes escolhidas. 

 

II. Identificar e listar as condições percebidas como determinantes mais relevantes e 

que estariam influenciando nas diferenças significativas nos graus de conflito 

das unidades departamentais estudadas. 

 

III. Apontar contribuições úteis para a disciplina comportamento organizacional e 

para a prática empresarial. Com relação a este, pode-se elaborar futuras 

intervenções e informações para o desenvolvimento de executivos eficazes 

quanto à gerência dos conflitos dentro de seus equipes de trabalho, de modo a 

reduzir os seus efeitos negativos. 

 



 13

1.3  Pergunta de pesquisa 

Trivinos (1992) afirma que a pergunta de pesquisa representa o que a pesquisa 

deseja esclarecer, orientando o trabalho de investigação. Dessa forma, tomando em 

consideração a importância do conflito intragrupal, o contexto que o cerca e os objetivos 

desse estudo, a questão de pesquisa fica assim estabelecida: 

 

“Quais os prováveis determinantes da diferença significativa no grau de conflito 

intragrupal em duas unidades departamentais da Rede Globo de Recife Ltda, com 

base na percepção dos empregados?” 

 

 

 

 

1.4  Relevância do estudo 

O tema em estudo apresenta-se como de utilidade para cientistas de 

administração, da área comportamental em especial, e para dirigentes de organizações. 

Contribui teórica e empiricamente com as áreas de Comportamento 

Organizacional e de Gestão de Pessoas, nos seguintes aspectos: 

 

a) Agrega informações ao tema estudado, ampliando o conhecimento científico. É 

um estudo novo em termos de cultura brasileira. Apesar de estudos haverem sido 

feitos nos Estados Unidos, desconhece-se algo nessa linha no Brasil. 

 

b) Pode fornecer subsídios balizadores para a elaboração de intervenções e 

informações para o desenvolvimento de executivos eficazes. Isso será útil no que 
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tange à gerência dos conflitos de modo a, junto às equipes de trabalho, 

minimizar os atritos existentes dentro dessas, criando um clima favorável ao 

desempenho das atividades por seus participantes. 

 

c) Permite revisão de mecanismos estratégicos da Gestão de Conflitos, orientando 

intervenções no sentido de estimular indivíduos para uma melhor relação com 

seus pares e a organização, com vantagens para esta e para o indivíduo, tais 

como: queda na rotatividade de pessoal, resultando na redução de custos de 

desligamento, de substituição e de treinamento, desempenho qualificado por 

parte do colaborador e, conseqüentemente, contribuição organizacional efetiva. 

 

No Capítulo 2, desenvolveremos a fundamentação teórica, onde o tema conflito 

será abordado como construto, revisitando-o dentro da evolução dos estudos 

organizacionais e definindo-o através de diversos autores; ainda, serão revisados os 

antecedentes do conflito. Isso levará às hipóteses de pesquisa. 

O Capítulo 3 está reservado à metodologia de pesquisa. Neste, serão explicitadas 

as hipóteses, o desenho da pesquisa, o locus da investigação, o plano de amostragem, o método 

de coleta de dados, a instrumentação das variáveis e a análise de dados a ser aplicada. 

A dissertação ainda é composta pelo Capítulo 4, no qual os dados coletados 

serão analisados e confrontados com a literatura. Tenta-se, neste capítulo, responder à 

pergunta de pesquisa formulada para este estudo. 

Por fim, temos o capítulo 5, que contemplará algumas conclusões e 

recomendações com base nos resultados analisados e interpretados no capítulo anterior. 



 15

 

 

 

 

 

2              
Fundamentação teórica 
Este capítulo apresenta a fundamentação teórica pertinente ao estudo, incluindo 

os conceitos e os conteúdos que dão embasamento às hipóteses, enquanto respostas 

tentativas à pergunta da pesquisa, e ao desenho do estudo. Focaliza o conflito nos seguintes 

aspectos: (1) sua natureza como construto e (2) seus antecedentes. 

 

 

 

 

2.1  O construto “conflito organizacional” 

Desde que o indivíduo nasce já é um membro participante de organizações. A 

família é o primeiro contato do ser humano com o mundo e já começa influenciando suas 

percepções em relação ao ambiente que o rodeia. Mais tarde, na escola, no trabalho e em 

qualquer tipo de organização, não será diferente. As atividades dos indivíduos são 

fortemente influenciadas pelos grupos sociais com os quais convivem. Vários hábitos e 

atividades são adquiridos nesses grupos informais, onde cada indivíduo tem um ou mais 

papéis a desempenhar. O indivíduo estará sempre numa dinâmica de relações interpessoais. 

Seu convívio com outras pessoas apontará a necessidade de adoção de certos padrões de 

comportamento considerados aceitos no grupo. Se não o faz, o ser humano entra em conflito 

com o grupo (Harris, 1999; Martin & Bergman, 1996; Likert & Likert, 1980). 
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Segundo esses autores um dos aspectos importantes da história do ser humano 

tem sido a luta contínua para aprender o modo de viver e trabalhar com outros de forma 

produtiva e construtiva. E o conflito é um resultado natural da interação humana, qualquer 

que seja o ambiente. 

Os conflitos estão sempre presentes em nossas vidas. Nos campos de batalha, 

no campo de futebol, na família, no ambiente de trabalho. Na área da psicologia aplicada o 

conflito é um fenômeno bastante estudado, principalmente nos Estados Unidos. Também, 

diversos são as definições apresentadas e o tratamento dado pelos estudiosos do assunto, 

bem como a sua conceituação nas escolas e teorias administrativas, como veremos a seguir. 

 

 

 

2.1.1  O conflito na evolução dos estudos organizacionais 

A evolução dos estudos organizacionais pode ser observada através da 

produção da Teoria Geral da Administração. Da mesma forma, podemos enfocar o conflito 

dentro dessa evolução; ou seja, dentro de contextos suficientemente organizados para 

permitir uma melhor compreensão de sua forma e conteúdo. A Administração, como 

atividade relacionada com a cooperação humana, sempre existiu. Historicamente, contudo, 

a administração foi estudada em todos os tempos, embora com percepções, intensidade e 

métodos variados. O estudo da Administração é um desdobramento da história das 

transformações econômicas, sociais e políticas de várias culturas, necessidades que o 

homem tem em sua natureza que precisam ser satisfeitas através de esforços organizados. 

Assim, quando os antigos sumérios procuravam a melhor maneira de resolver seus problemas 

estavam, na realidade, exercitando a arte de administrar. Também se destacam os egípcios, 
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na era ptoloméica, e os chineses, em 500 a.C., com sua preocupação em dimensionar uma 

administração pública sistemática e organizada (Maximiano, 2000). 

Apontam-se outras raízes históricas. As instituições otomanas refletiam um 

sistema altamente aperfeiçoado de administração. Pode-se inferir, graças à expansão 

atingida pelo seu império e à forma como eram administrados seus grandes feudos, que os 

romanos souberam manipular uma complexa máquina administrativa (Maximiano, 2000). 

Na história da administração, duas instituições merecem ser mencionadas: a Igreja 

católica romana e as organizações militares. A primeira pode ser considerada a organização formal 

mais eficiente da civilização ocidental. Tem atravessado séculos e sua forma sofreu poucas 

alterações, apoiada não só na força de atração de seus objetivos, mas também na eficácia de 

suas técnicas organizacionais e administrativas. Sua rede administrativa espalha-se por todo o 

mundo e exerce grande influência, inclusive, sobre o comportamento dos fiéis (Maximiano, 2000). 

O exército aparece nos tempos modernos como o primeiro sistema administrativo 

organizado. Substituiu as displicentes ordens de cavaleiros medievais e, posteriormente, os 

exércitos mercenários que proliferaram nos sécs. XVII e XVIII. O exército moderno se caracteriza 

não só por uma hierarquia de poder consistente como também pela adoção de princípios e  

práticas administrativas comuns a todas as empresas modernas (Maximiano, 2000). 

O estudo científico da administração, porém, é bem mais recente. Embora 

sempre tenha havido maneiras de se administrar organizações, idéias e teorias a respeito de 

gerenciamento, os primeiros estudos reconhecidamente importantes nesse campo datam do 

início do século XX, com a preocupação de encontrar caminhos para o aumento da 

produtividade das organizações. 

A Abordagem Clássica da Administração surge nesse contexto de crescimento 

acelerado e desorganizado das empresas, fruto da Revolução Industrial iniciado no final do 

século XVIII, ocasionando uma gradativa complexidade na sua administração. Havia 
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necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações, no sentido de 

obter o melhor rendimento possível de seus recursos e fazer face à concorrência e à 

competição que se avolumavam (Maximiano, 2000). 

Os seguidores da Abordagem Clássica, liderados por Henry Fayol e Frederick 

Taylor, estavam preocupados em aumentar a eficiência da empresa por meio da sua 

organização e da aplicação de princípios gerais de administração em bases científicas. Para 

Varella Filho (1993), a Abordagem Clássica preocupava-se fundamentalmente com a forma 

ideal de se estruturar a organização, não a vendo como um sistema social. 

Nessa perspectiva, o fenômeno do conflito era considerado uma falha que poderia ser 

sanada facilmente com uma boa organização. O conflito seria uma anomalia causada pelas chefias, 

incapazes de transmitir instruções de forma correta aos empregados (Bastos & Seidel, 1992). 

Ela poderia ser corrigida simplesmente pelo correto funcionamento da distribuição hierárquica de 

funções na empresa. Isso significa dizer que, sendo o trabalho e a sua compatível remuneração 

passíveis de serem “cientificamente” determinados, não poderia haver espaço para conflitos. 

A partir do final da década de 30, como conseqüência das conclusões da 

Experiência de Hawthorne, desenvolvida por Elton Mayo e colaboradores, a teoria 

administrativa passa por uma revolução conceitual: a transferência da ênfase antes colocada na 

tarefa e na estrutura organizacional para a ênfase nas pessoas que trabalham ou que participam 

nas organizações. Essa abordagem representa um movimento de reação e oposição à 

Abordagem Clássica da Administração. A Escola das Relações Humanas faz com que a 

preocupação com a máquina e com o método de trabalho e a preocupação com a organização 

formal e os princípios de Administração cedam prioridade para a preocupação com as pessoas 

e os grupos sociais – dos aspectos técnicos e formais para os psicológicos e sociológicos. 

De acordo com Varella Filho (1993), a Escola das Relações Humanas 

considerava o conflito indesejável, “um sintoma de mal estar social”, no dizer de Elton 
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Mayo, numa visão muito semelhante à da Abordagem Clássica. Os distúrbios são vistos 

como desajustes individuais. Por isso mesmo, o tipo de abordagem que traz a Escola de 

Relações Humanas tem um caráter considerado paternalista. 

Após a Segunda Guerra Mundial, aparece a Escola Behaviorista, ou Escola da 

Ciência do Comportamento, que sucede à das Relações Humanas. Ela significou uma nova 

direção e um novo enfoque dentro da teoria administrativa: a abordagem das ciências do 

comportamento, estudando a motivação humana (suas necessidades básicas), definindo estilos 

de administração, caracterizando as organizações como sistemas sociais cooperativos e como 

sistemas de decisões. Também introduz a relatividade na teoria organizacional (Stoner, 1994). 

A Escola da Ciência do Comportamento abandona o limitado enfoque prescritivo 

dado aos estudos organizacionais até então. É reconhecida, finalmente, a possibilidade de 

existência de conflitos na organização. Além disso, o objetivo final seria sempre o equilíbrio, 

através de negociações entre empregados e chefes (Varella Filho, 1993; Thomas, 1992). 

Na década de 50, surge a Teoria Estruturalista. Ela tem como princípio norteador 

uma preocupação com o todo e com o relacionamento das partes na constituição do todo. A 

totalidade, a interdependência das partes e o fato de que o todo é maior do que a simples 

soma das partes são suas características básicas. 

Seu início teve por base o declínio da Escola das Relações Humanas. A 

oposição entre a Abordagem Clássica e a Escola das Relações Humanas criou um impasse 

dentro da Administração que nem a Teoria da Burocracia teve condições de resolver. 

Dessa forma, a Teoria Estruturalista representou um verdadeiro desdobramento da Teoria 

da Burocracia e uma leve aproximação com a Teoria das Relações Humanas. Representa 

também uma visão crítica da organização formal (Maximiano, 2000). 

Os estruturalistas discordam que haja harmonia de interesse entre patrões e 

empregados ou de que essa harmonia deva ser preservada pela administração, por meio de 
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uma atitude compreensiva e terapêutica, nivelando as condutas individuais (como afirmam 

os seguidores da Escola das Relações Humanas). Para eles, os conflitos são os elementos 

geradores de mudanças e do desenvolvimento da organização (Varella Filho, 1993). 

Para Blau & Scott (apud Bastos & Seidel, 1992) existem dois tipos de 

conflitos, em um processo fundamentalmente dinâmico e dialético, importantes do 

desenvolvimento das organizações : 

− o conflito entre a organização informal e a organização formal; 

− o conflito existente na relação entre clientes e organização. 

Para estes dois autores há uma relação de mútua dependência entre conflitos e 

mudanças, pois as mudanças precipitam conflitos e os conflitos geram inovações. 

O conceito de conflito e dilema permite uma compreensão dos processos de 

mudança gerados internamente dentro de uma organização. Enquanto o conflito representa 

um choque de interesses antagônicos, o dilema representa uma situação em que se deseja 

atender a dois interesses inconciliáveis entre si: o atendimento de um dos interesses impede o 

atendimento do outro (Bastos & Seidel, 1992). 

Na década de 70, surge a Abordagem Contingencial. A palavra contingência 

significa algo incerto ou eventual, que pode suceder ou não. Dentro de um aspecto mais 

amplo, a Abordagem Contingencial salienta que não se atinge a eficácia organizacional 

seguindo um único e exclusivo modelo organizacional; ou seja, não existe uma forma 

única que seja melhor para organizar no sentido de alcançar os objetivos altamente 

variados das organizações dentro de um ambiente também altamente variado. 

Os estudos atuais sobre as organizações complexas levaram a uma nova 

perspectiva teórica: a estrutura de uma organização e o seu funcionamento são dependentes 

da interface com o ambiente externo. A mais notável contribuição dos autores da 

abordagem contingencial está na identificação das variáveis que produzem maior impacto 
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sobre a organização, como ambiente e tecnologia, para então predizer as diferenças na 

estrutura e no funcionamento das organizações devidas às diferenças nestas variáveis.A 

Abordagem Contingencial marca uma nova etapa no estudo da Teoria Geral da 

Administração, assumindo uma abordagem eclética, comparando as demais teorias 

administrativas existentes à luz dessas variáveis, aplicando seus diversos princípios em 

cada situação distinta de cada organização. A Teoria da Contingência é um passo além da 

Teoria Estruturalista. A visão contingencial da organização e de sua administração sugere 

que uma organização é um sistema composto de subsistemas e delineado por limites 

identificáveis em relação ao seu supra-sistema ambiental. 

 

 

 

2.1.2  Os benefícios e os prejuízos do conflito 

Os teóricos ainda têm diferido sobre se o conflito é benéfico ou prejudicial às 

organizações. Modernamente, a partir do Estruturalismo e da Teoria dos Sistemas, considera-

se o conflito como fato inevitável em grupos e organizações. Isso se deve à complexidade e 

à interdependência da vida organizacional. Entretanto, esse fenômeno tem possibilidades 

de ser funcional para organizações e indivíduos e o administrador pode tirar proveito dele 

para o desenvolvimento organizacional (Jehn, 1997; Jehn, 1995; Likert & Likert, 1976). 

O conflito é um fenômeno que demanda abordagens sob múltiplos níveis de 

análise – do psicológico ao social e ao político. Nas palavras de Filley (1975, p. 4): 

“conflito, um fenômeno social que toma várias formas e que 
produz alguns resultados, em si, não é bom nem mau. O processo 
de conflito simplesmente leva a alguns resultados e o valor 
atribuído a eles como favoráveis ou não depende da medida 
utilizada, da parte que faz o julgamento e de outros critérios 
subjetivos”. 
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Essa visão atual sobre o conflito diz que este pode produzir conseqüências 

positivas ou negativas. Ele gera energia que, como a fissão nuclear, pode resultar em 

conseqüências boas ou más (Hampton, 1990). 

Algumas vezes as partes em conflito experimentam uma enxurrada de 

sentimentos de dor, antagonismo e hostilidade (Brown, 1983). Tais sentimentos podem 

produzir: emperramento do fluxo comunicacional (horizontal e verticalmente), com 

participantes falando apenas com aqueles de quem gostam e com os que concordam com 

eles; comportamentos de hostilidade, inveja e ciúmes; diminuição do moral, expressa por 

frustrações, desânimo e incredulidade; altos níveis de absenteísmo e turnover; desgastes 

entre as partes envolvidas; custos de desligamento da empresa e custos de contratação e 

treinamento de novo funcionário (Handy, 1978; Rahim & Bonoma, 1979). 

O conflito também tem o seu lado bom. Vistas por um prisma mais abrangente, 

as diferenças individuais podem ser consideradas intrinsecamente desejáveis e valiosas. Um 

nível moderado de estímulo e tensão, em contraste com o enfado num extremo ou o pânico 

no outro, é sempre associado com melhor desempenho e maior satisfação (Thomas, 1992). 

Os resultados positivos de conflito incluem ainda expansão do entendimento 

dos assuntos, mobilização dos recursos e energias das partes, esclarecimento das soluções 

competitivas, busca criativa de alternativas no processo decisório e maior habilidade para 

trabalhar em conjunto no futuro (Brown, 1983; Likert & Likert, 1980). 

Vale ressaltar que é quase consenso entre os teóricos organizacionais que o 

conflito, se administrado de forma adequada, acarretará um aumento na eficácia individual, 

grupal e organizacional. O conflito não deve ser visto, portanto, como um fenômeno 

negativo, mas relacionado a diferenças entre as pessoas. 
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2.1.3  Definição do construto “conflito” 

A palavra conflito nos traz à mente imagens como antagonismo, lutas entre 

partidos, processos de oposição, ameaças à cooperação e assim por diante. A maioria dos 

significados do conflito apenas denota situações desagradáveis. Entretanto, quando consideramos 

conflito nas organizações, precisamos definir o conceito mais claramente porque o significado 

que temos dele e as ações em que a presença do conflito implica fazem uma grande diferença 

em nossa capacidade de sujeitá-lo à habilidade administrativa nas organizações. 

Conflito significa a existência de idéias, sentimentos, atitudes ou interesses 

antagônicos e colidentes que podem se chocar. Sempre que se fala em acordo, aprovação, 

resolução, consentimento deve-se lembrar que essas palavras pressupõem a existência ou a 

iminência de seus opostos, como desacordo, desaprovação, desentendimento, oposição – o 

que significa conflito. O conflito é condição geral do mundo animal (Harris, 1999). 

March & Simon (1979, p.160) definem conflito como um “colapso nos 

mecanismos decisórios normais, em virtude do qual um indivíduo ou grupo experimenta 

dificuldades na escolha de alternativas de ação”. Eles enfatizam em seu conceito de 

conflito três aspectos básicos: em que circunstâncias ele surge, como os indivíduos e ou 

grupos reagem a ele e quais os seus resultados. Ou seja, o conflito é visto como um 

processo, que pode ser visualizado em etapas. 

Segundo Likert & Likert (1980, p. 8), “o conflito é (...) a luta ativa de cada um por 

um resultado desejável para si, o qual, quando alcançado, impede os outros de conseguirem o 

resultado favorável a eles, produzindo, com isto, hostilidade”. Nessa definição, vemos que os 

autores consideram o conflito como algo indesejável. Sabemos que atualmente essas idéias não 

têm mais lugar nos estudos organizacionais, como já abordamos anteriormente. Discordância e 

luta sugerem que nenhuma solução boa é possível e que o conflito prejudica pessoas e interesses. 
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Para Thomas (1992, p.653), “conflito é o processo que começa quando uma 

parte percebe que a outra parte frustrou ou vai frustrar seus interesses”. Esta definição não 

leva em conta que tipo de conflito pode ocorrer com uma pessoa. Com essa definição, o 

autor, ao usar o termo parte, quer dizer que o conflito não ocorre somente entre pessoas. 

Duas ou mais pessoas, dois ou mais grupos, uma pessoa e um ou mais grupos, dois ou mais 

conglomerados de empresas, uma ou mais pessoas ou grupos contra uma ou mais 

organizações são todos possíveis partes de um conflito. 

Esse conceito é mais amplo e mais adequado aos nossos objetivos. Além disso, ele 

é mais coerente com a visão mais atual sobre conflito nas organizações. Por esses motivos, 

esse conceito de conflito organizacional é a que utilizamos como referência neste estudo. 

Por fim, nota-se nessa definição que o conflito é vislumbrado como um processo, 

como já vimos anteriormente na definição de March & Simon (1979). Como tal, ele tem um 

início, que são as causas das situações de conflito. Como já discutido no capítulo 1, o 

tratamento dos conflitos e a conseqüente formação de um grupo eficaz estariam em atacar suas 

causas e não seus sintomas. E é com relação às causas que nos fixaremos na próxima seção. 

 

 

 

 

2.2  Antecedentes do conflito 

As origens e as implicações dos conflitos organizacionais têm sido fonte de 

interesse já há algum tempo para diversos pesquisadores. Dentre os estudos realizados, 

talvez a classificação mais clara de fontes de conflito organizacional seja a de Rahim & 

Bonoma (1979). Eles descrevem os dois pontos primários de conflito organizacional 

(dentro de uma pessoa e entre duas ou mais pessoas) que fundamentaram os trabalhos 
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seguintes de Rahim (1983a, 1986), onde foram encontrados três níveis de conflito 

organizacional: intrapessoal, intragrupal e intergrupal. O conflito intrapessoal ocorre 

quando um membro de uma organização “é requerido a desempenhar certas tarefas, 

atividades ou papéis que não combinam com sua experiência, interesses, metas e valores” 

(Rahim, 1983a, p.1). O conflito intragrupal ocorre como um resultado de discordância ou 

inconsistência entre os membros de um grupo ou entre subgrupos dentro de um grupo. Por 

fim, o conflito intergrupal refere-se à discordância ou às inconsistências entre os membros, 

seus representantes ou líderes de dois ou mais grupos (Rahim, 1983a). 

Segundo Rahim & Bonoma (1979), os antecedentes do conflito ainda podem ser 

classificados em duas categorias: pessoal-cultural e estrutural. A primeira ocorre dentro ou 

entre entidades sociais como um resultado de diferenças percebidas nas personalidades e nas 

experiências culturais de membros organizacionais. Já a segunda refere-se ao ambiente em que 

o indivíduo se encontra, desde as relações sociais até a arquitetura organizacional, incluindo 

papéis, procedimentos e hierarquia. O termo “estrutural” é usado de um modo abrangente, que 

vai além das características individuais. Segundo os mesmos autores essa classificação pode 

ser aplicada nos três níveis: intrapessoal, intragrupal e intergrupal. 

 

 

 

2.2.1  Antecedentes pessoal-culturais 

Em relação aos antecedentes pessoal-culturais de conflito, destacamos os 

estudos de Jehn, Northcraft & Neale (1999), Rahim & Bonoma (1979) e Rewick (1975). 

Segundo esses autores, a diversidade interna dos grupos pode ter influência considerável 

no nível de conflito intragrupal. Se um grupo é composto de indivíduos com estilos 

interpessoais, atitudes, valores e interesses divergentes, os membros terão perspectivas 
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divergentes com relação ao grupo e às metas organizacionais. Nesta situação os membros 

poderão vivenciar um conflito intragrupal indesejável. 

Em um estudo experimental, Rahim (1979) mostrou que o conflito intragrupal era 

menos significante em grupos homogêneos que em grupos heterogêneos. Corroborando 

com isso, Lichtenstein et ali (1997) afirmam que quanto mais diversos os membros do 

grupo, maior a probabilidade de conflito e menor a integração do grupo. 

Esses autores têm enfatizado em sua revisão bibliográfica os seguintes itens: 

personalidade, atitudes, motivação, auto-estima e diversidade demográfica. Nas próximas 

subseções iremos abordar cada item, levantando os seus aspectos mais importantes na 

influência no conflito intragrupal. 

 

 

2.2.1.1  Personalidade 

Com relação à personalidade, Mann (1995) afirma que este é um fator 

fundamental nos comportamentos conflituosos. Podem surgir problemas se uma tarefa não se 

adequar ao perfil de uma pessoa; ou também entre indivíduos de uma forma geral. A maioria 

das pessoas prefere trabalhar com indivíduos cujo tipo de personalidade é similar ao seu. 

Segundo Rahim & Bonoma (1979), se em um grupo existem pessoas de estilos 

interpessoais diferentes, há uma tendência ao conflito entre elas. Cada indivíduo tende a 

atuar de uma forma específica. Ele escolheu essa maneira por entender que é a melhor, 

desconsiderando as demais. É uma situação mais confortável para o indivíduo. Por isso, há 

uma tendência de conflito interpessoal quando o grupo é composto por pessoas de 

personalidade diferente umas das outras. 

Dado o vasto número de traços de personalidade descritos na literatura científica, 

precisamos de algum tipo de esquema de classificação para entender os traços em si e suas 
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inter-relações. Felizmente, dispomos de uma vasta literatura que ajuda esclarecer a estrutura 

dos traços de personalidade. De fato, segundo Hough et al (1990), a maior parte da literatura 

corrente sobre personalidade, sobretudo a que se aplica ao comportamento organizacional, está 

focada nas denominadas “cinco grandes” dimensões da personalidade: extroversão (nível de 

conforto de alguém em relação a relacionamentos), simpatia (propensão de um indivíduo de 

acatar a opinião de outros), consciência (refere-se ao número de objetivos nos quais a pessoa se 

concentra), estabilidade emocional (diz respeito à capacidade de alguém de suportar o estresse) 

e criatividade (aborda a faixa de interesses de uma pessoa – aberta ou fechada). 

Em resumo, o ponto que merece atenção aqui é a diferença de personalidade 

entre pessoas de mesmo grupo. Há uma concordância geral entre os autores de que quando 

indivíduos com tipos de personalidade diferentes entre si são colocados no mesmo grupo 

há uma tendência natural para o conflito intrapessoal. 

 

Hipótese 1: Quanto maior a diferença nas dimensões de personalidade entre 

indivíduos do mesmo grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

 

2.2.1.2  Atitudes 

Rahim & Bonoma (1979) e Rewick (1975) revisaram as principais condições que 

alimentam o conflito intraorganizacional e encontraram que as diferenças em atitudes também 

são importantes na formação do conflito. Assim como no caso de personalidade, se em um 

grupo existem pessoas de atitudes divergentes, há uma tendência ao conflito entre elas. 

Com relação a atitudes, Mann (1995) ressalta que, como partes da essência da 

personalidade, as posturas assumidas são muito resistentes a mudanças, em particular as que 
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envolvem preconceitos. Um empregado que faz observações inoportunas com relação ao 

gênero oposto provavelmente tem posições profundamente arraigadas nessa área. 

A autora ainda afirma que mudanças recentes na oferta de mão-de-obra aumentaram a 

consciência dos gerentes quanto às diferenças individuais. Grande parte do interesse atual 

pela administração da diversidade pode ser remontada a estudos demográficos sugerindo 

que, nos Estados Unidos, por exemplo, até o ano de 2005, 60% dos estreantes no 

contingente de mão-de-obra serão mulheres, minorias ou imigrantes. Essa pesquisa pode 

ser estendida para outras partes do mundo. Esse cenário tem obrigado muitas organizações, 

outrora com cargos ocupados predominantemente masculinos e brancos, a repensarem suas 

políticas, principalmente porque agora precisam gerenciar a diversidade, de modo a não 

gerar um alto grau de conflito entre os indivíduos. 

Devido à diversidade da força de trabalho, percebe-se que essa variável é muito 

importante para lidar com o conflito, já que temos que nos relacionar com pessoas de gêneros 

diferentes e raças diferentes. Em suma, os seguintes aspectos são considerados relevantes no 

que tange ao determinante “atitudes”: discriminação em relação a gênero e a raça. 

 

Hipótese 2: Quanto maior a diferença de atitudes entre indivíduos do 

mesmo grupo, com relação a discriminação de gênero e discriminação de raça, maior 

o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

 

2.2.1.3  Motivação 

Outra variável de destaque, segundo Likert & Likert (1980) e Mann (1995), é a 

motivação. Para eles, quando as necessidades pessoais do indivíduo não são satisfeitas pela 

organização um comportamento de conflito pode ser gerado entre essas partes. 
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Segundo Likert & Likert (1980), as organizações atualmente não estão preparadas 

para atender as expectativas dos seus funcionários. O ambiente externo das organizações tem 

se transformado rapidamente. Isso tem feito com que os problemas comportamentais também 

aumentem, em especial àqueles ligados à motivação, à coordenação e aos conflitos. 

A teoria existente sobre motivação, segundo Steers & Braunstein (1975), inclui 

um grupo de necessidades que funcionam conjuntamente e que determinam um padrão 

característico de comportamento, impelindo um indivíduo à ação. Em seus estudos, esses 

autores consideram que existem quatro grupos de necessidades humanas: Necessidades de 

Realização, de Afiliação, de Autonomia e de Dominação. 

Por fim, Mann (1995) destaca que quando as necessidades do indivíduo 

(especialmente as de realização) não são satisfeitas pela organização, há prejuízo no 

desempenho no seu trabalho, podendo, também, criar conflitos entre esse indivíduo e os 

outros membros do grupo. 

 

Hipótese 3: Quanto maior a diferença de motivação entre indivíduos do 

mesmo grupo, em relação às Necessidade Humanas, e/ou menor a sua motivação 

geral com o seu trabalho, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

 

2.2.1.4  Auto-estima 

Pessoas diferem no grau em que elas gostam ou não de si mesmas. Este traço é 

chamado auto-estima. O modo como os indivíduos vêem a si mesmas influencia suas 

interações no local de trabalho. Segundo Brockner (1988), pessoas com baixa auto-estima 

não têm confiança em si mesmas e quase sempre ficam apreensivas em situações sociais. 

Parecem também ser um pouco retraídas e preocupadas com seus problemas. 



 30

Brockner (1988) oferece algumas reflexões interessantes para o comportamento 

organizacional. Por exemplo, a auto-estima está diretamente relacionada a expectativas para o 

sucesso. Aqueles com auto-estima elevada acreditam que possuem as habilidades que 

necessitam para terem sucesso no trabalho. 

Outro fato que o autor aponta e que nos interessa é que os indivíduos que têm 

baixa auto-estima são mais suscetíveis à influência externa do que os com auto-estima elevada. 

Os que têm baixa auto-estima são dependentes das avaliações positivas dos outros. Em síntese, 

eles são mais propensos a procurar a aprovação de outros e mais inclinados a se ajustarem às 

crenças e comportamentos daqueles que eles respeitam do que os de auto-estima elevada. 

Essas idéias são particularmente importantes no local de trabalho. Mann 

(1995), corroborando com Brockner (1988), cita que a baixa auto-estima pode levar a um 

comportamento conflituoso. Os funcionários querem receber atenção e elogios pelos 

trabalhos de qualidade. Portanto, auto-estima é uma variável também importante no 

desenvolvimento de um comportamento conflitivo. O grau de auto-estima é um possível 

determinante na geração de conflito intragrupal. 

 

Hipótese 4: Quanto maior a diferença de auto-estima entre indivíduos do 

mesmo grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

 

2.2.1.5  Diversidade demográfica 

Por fim, mas não menos importante, está a diversidade demográfica. Jehn, 

Chadwick & Thatcher (1997) e Rahim & Bonoma (1979) chamam a atenção para a 

diversidade. Para eles, a diversidade demográfica interna dos grupos pode ter influência 

considerável no nível de conflito intragrupal. De acordo com Pfeffer (apud Jackson et alli, 

1991), muitos padrões comportamentais são influenciados pela composição demográfica. 
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Dentre as características demográficas destacadas pelo autor estão: idade, tempo de 

serviço, gênero raça, posição sócio-econômica e religião. Estudos sociológicos e pesquisas 

mercadológicas mostram que diferenças em atitudes e valores das pessoas podem estar 

associadas a diferenças em suas características demográficas. No entendimento de Pfeffer, 

isso pode explicar que as composições demográficas das organizações estão provavelmente 

relacionadas a fenômenos internos a estes. Pfeffer (1983 p.348) argumenta que 

“demografia é uma importante variável causal que afeta um número de variáveis 

intervenientes e processos e, além desses, um número de resultados organizacionais”. 

Se um grupo é composto de indivíduos com gênero, idade, religião e nível de 

escolaridade, bastante diferente um do outro, os membros tendem a ter perspectivas 

divergentes com relação às atividades que o grupo desempenha e seu processo decisório. 

Portanto, nesta situação os membros poderão vivenciar um conflito intragrupal indesejável. 

 

Hipótese 5: Quanto maior a diversidade demográfica (em relação a 

gênero, idade, nível de escolaridade, estado civil, religião, número de filhos e tempo de 

serviço na empresa) entre indivíduos do mesmo grupo, maior o grau de conflito entre 

essas mesmas pessoas. 

 

 

 

2.2.2  Antecedentes estruturais 

Na categoria dos antecedentes estruturais de conflito, destacamos os estudos de 

Jehn (1997; 1995), Likert & Likert (1980) e Rahim & Bonoma (1979). Segundo esses autores, 

essa estrutura pode afetar o conflito nos três níveis: intrapessoal, intragrupal e intergrupal. 

Esses autores têm enfatizado em sua revisão bibliográfica os seguintes itens: 

estrutural: liderança, similaridade de objetivos, mudança organizacional, estrutura de 
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tarefa, pensamento grupal, tamanho do grupo, ameaças externas e efeitos do conflito. Nas 

próximas subseções iremos abordar cada item, levantando os seus aspectos mais 

importantes na influência no conflito intragrupal. 

 

 

2.2.2.1  Liderança 

Com relação a este grupo de antecedentes de conflito intragrupal, destacamos 

inicialmente a liderança. Esta desempenha importante papel para o desenvolvimento grupal, 

evitando, minimizando ou mesmo contribuindo para a formação de conflitos dentro de uma 

organização (Rahim & Bonoma, 1979; Likert & Likert, 1980; Mann, 1995). Em qualquer situação 

é o comportamento do líder (superior) que exerce função crucial na determinação dos 

relacionamentos (competitivos ou cooperativos) existentes entre os membros subordinados a ele. 

Da mesma forma, de acordo com Likert & Likert (1980), o comportamento de 

liderança dos subordinados em relação aos seus colegas tende a refletir o comportamento 

do superior. Os subordinados também mostram o mesmo comportamento de liderança ao 

tratarem com seus próprios subordinados. Desta maneira, o comportamento de liderança da 

cúpula é disseminado, e talvez até ampliado, nos sucessivos níveis inferiores da organização. 

Para Rahim & Bonoma (1979), o líder pode influenciar todas as outras 

variáveis que afetam o conflito intragrupal e o modo de lidar com o conflito pelos 

membros do grupo. Segundo eles, enquanto estilos de liderança mais orientados para tarefa 

geram conflito, estilos orientados às relações fornecem sua resolução. 

Segundo Likert & Likert (1980), as organizações seguem quatro padrões ou estilos 

administrativos. Os autores adotaram um modelo comparativo sobre o modo de administração 

das organizações. Para eles, há variações no nível de participação das pessoas em cada 

organização e não há um modelo de administração aplicável a todas as empresas. Os autores 
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classificaram seus sistemas como 1, 2, 3 e 4, respectivamente: organizações autoritário-

exploradoras, autoritário-benevolentes, consultivas e participativas. 

Os quatro sistemas administrativos não são discretos nem descontínuos. Não há 

fronteiras distintas entre eles. Se a administração se aproxima do Sistema Autoritário, 

tende a ser fechada, impessoal, burocratizado e autocrático. Se se aproxima do Sistema 

Participativo, tende a ser aberta, orgânica, participativa e democrática. 

Pesquisas realizadas por Likert & Likert (1980) indicam que as empresas que 

mais se aproximam do sistema 4 são as de melhor desempenho e as que obtêm os melhores 

resultados. Além disso, a maioria dos empregados e dos gerentes considera os estilos mais 

próximos do sistema 4 preferíveis aos mais próximos do sistema 1. A partir desses 

resultados e seguindo a linha de pensamento de Rahim & Bonoma (1979), Likert & Likert 

(1980) argumentam e fornecem algumas evidências empíricas de que um estilo de 

liderança baseado no Sistema 4 pode prover uma  administração de conflitos mais 

funcional que aqueles baseados nos Sistemas 1, 2 ou 3. 

Tendo em vista as evidências discutidas acima, podemos esperar que líderes de 

um grupo que tenham características que se aproximam do Sistema 4, terão, em 

contrapartida, um menor grau de conflito entre as pessoas do seu grupo. 

 

Hipótese 6: Quanto mais próximo do Sistema 4 (participativo) o líder 

formal do grupo estiver, menor o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

 

2.2.2.2  Similaridade de objetivos 

Para Jehn (1997; 1995) e Growen III (1986), os objetivos do grupo são outra 

variável a ser considerada na formação do conflito. Segundo esses autores, as metas comuns 

são de fundamental importância para a realização das tarefas em grupo. Pelas próprias 
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definições de conflito que abordamos anteriormente, verificamos que essa fonte tem grande 

relevância nos seus estudos. Segundo Growen III (1986), quando os objetivos grupais estão 

alinhados com os objetivos individuais há uma possibilidade maior de eficácia grupal. 

Em suma, o aspecto que analisaremos neste trabalho é a similaridade dos 

objetivos dos indivíduos pertencentes ao grupo. Quando as pessoas têm objetivos em 

comum, a tendência é de baixo nível de conflito. 

 

Hipótese 7: Quanto menor a similaridade de objetivos entre indivíduos do 

mesmo grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

 

2.2.2.3  Mudança organizacional 

A mudança organizacional também é citada por Mann (1995) e Likert & Likert 

(1980) como responsável por muitos conflitos existentes nas organizações. As mudanças 

ocorridas fora da organização a influenciam internamente, podendo gerar tensões e conflitos 

entre os seus membros. A pressão para mudar a organização pode não ser acompanhada pelos 

seus funcionários. Essa adaptação ao ambiente externo para acompanhar suas mudanças pode 

não satisfazer as necessidades de alguns funcionários. Esses podem não ter a capacidade para 

cumprir a tarefa ou não desejar aprender novas tarefas. 

Szilagy & Wallace (1990) consideram que as pressões para mudança nas 

organizações podem vir de muitas fontes. Eles categorizam as forças de mudança como externas 

(ou exógenas) e internas (ou endógenas). As forças externas referem-se a necessidade de novas 

tecnologias, mudanças de valores sociais e novas oportunidades de mercado. Já as forças 

endógenas criam necessidade de mudança na estrutura e no comportamento organizacional.  
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O ponto que se destaca é a ocorrência e a intensidade que a mudança 

organizacional, nos seus diversos aspectos (forças endógenas e exógenas), é sentida pelo 

indivíduo em sua capacidade de adaptação ao ambiente da organização. 

 

Hipótese 8: Quanto maior o grau de mudança ocorrida em um grupo, 

maior o grau de conflito entre as pessoas desse grupo. 

 

 

2.2.2.4  Estrutura de tarefa 

Outra fonte a ser considerada como influente no conflito é a estrutura de tarefa 

(Jehn, 1997; Jehn, 1995; Rahim & Bonoma, 1979; House, 1971). A estrutura representa a 

extensão em que a tarefa é simples (rotineira) ou complexa (não-rotineira). Em geral, como 

discutido por House (1971), quando a tarefa é complexa ou não-rotineira há uma 

possibilidade maior de conflito, em especial com o líder do grupo. 

Os estudos de Jehn (1997) revelam que quando uma tarefa é complexa e não 

bem entendida, há uma tendência para um alto grau de conflito entre pessoas de um mesmo 

grupo. Porém, discutir perspectivas concorrentes é essencial para que os membros de um 

grupo identifiquem estratégias de tarefas e aumentem a exatidão de avaliações dos 

membros com relação a uma situação (Jehn, 1995). Tais tarefas complexas requerem 

resolução de problema, têm um alto grau de incerteza e poucos procedimentos padrão, 

enquanto que tarefas rotineiras têm um baixo grau de variabilidade, são repetitivas e, 

geralmente, familiares e feitas do mesmo modo todas as vezes. Da mesma forma, quanto maior 

a interdependência das tarefas dos indivíduos, maior a possibilidade de geração de conflito 

entre as pessoas do mesmo ambiente de trabalho (Van de Vem, Delbecq, and Koenig, 1976).  

Enfim, a estrutura da tarefa, enquanto grau de rotinização e interdependência 

das tarefas a serem desempenhadas pelos participantes do grupo, aparece como importante 
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variável em nossa análise do conflito intragrupal. Ela aparece como importante na 

determinação do nível de conflito intragrupal. 

 

Hipótese 9: Quanto menor a rotinização das tarefas dos indivíduos de um 

grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

Hipótese 10: Quanto maior a interdependência de tarefa do grupo, maior 

o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

 

2.2.2.5  Pensamento grupal 

Outro antecedente que se mostra importante para explicar o nível de conflito 

intragrupal é o pensamento grupal. Segundo Harris (1999) e Rahim & Bonoma (1979), esse 

fenômeno refere-se a pressões do grupo em relação à conformidade que impedem o grupo de 

avaliar criticamente visões incomuns, de minoria ou de não-populares. Os autores afirmam que 

uma das maiores sujeições de um indivíduo em um grupo é aquela em que ele é forçado a se 

conformar ao modo de pensar da maioria do grupo. Isso pode fazer com que aquelas pessoas 

que têm dúvidas ou diferentes pontos de vista procurem evitar desviar-se do que parece ser 

consenso do grupo, mantendo-se em silêncio sobre apreensões. Isso gera insatisfação do 

indivíduo envolvido e pode atrapalhar drasticamente o desempenho do grupo. 

 

Hipótese 11: Quanto maior o pensamento grupal, maior o grau de conflito 

entre as pessoas desse grupo. 
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2.2.2.6  Tamanho do grupo 

Segundo Rahim & Bonoma (1979), é importante destacar o papel do tamanho 

do grupo. Para eles, quanto mais o grupo cresce maior é o potencial de conflito. Um grupo 

grande geralmente encoraja a formação de subgrupos, cada um com seu líder informal. 

Neste estudo, a questão é comparar o tamanho dos departamentos em análise 

como determinante do nível de conflito intragrupal. Esse tamanho é definido como o 

número de funcionários participantes do departamento. 

 

Hipótese 12: Quanto maior o tamanho do grupo, maior o grau de conflito 

entre as pessoas desse grupo. 

 

 

2.2.2.7  Ameaças externas 

Outro antecedente que se mostra importante para explicar o nível de conflito 

intragrupal são as ameaças externas. Segundo Rahim & Bonoma (1979), sob ameaças externas 

membros de grupo temporariamente deixam de lado as diferenças e se unem contra o inimigo 

comum. Um grupo, normalmente, desenvolve estereótipos sobre o outro grupo para justificar o 

conflito e suas causas. O conflito tende a aumentar dentro do grupo se seus membros percebem 

seu grupo estando com menos ou nenhum conflito com outro(s) grupo(s). 

Segundo Harris (1999), na ausência de um inimigo comum ou de uma meta 

que só pode ser atingida se todos se mantêm juntos os grupos tendem a se fragmentar numa 

coleção de indivíduos ou de grupos menores. Para a autora, até mesmo macacos são 

suficientemente inteligentes para usar a ameaça ao inimigo comum como um meio de 

reduzir as tensões dentro do grupo. 

A questão a se destacar é a percepção dos indivíduos quanto a possíveis 

ameaças externas que possam atrapalhar as atividades do grupo do qual eles participam. Se 
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para as pessoas há ameaças externas, mesmo que de fato não existam, então elas se unem 

contra o inimigo comum, minimizando o conflito intragrupal, conseqüentemente. 

 

Hipótese 13: Quanto maior a percepção de ameaças externas para o 

grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

 

2.2.2.8  Efeitos do conflito 

Outro antecedente de igual importância que Rahim & Bonoma (1979) 

demonstram ser importante para a administração do conflito intragrupal é o efeito do 

conflito com outro(s) grupo(s). Em outras palavras, se o resultado percebido para o grupo é 

a vitória ou a derrota perante o(s) outro(s) grupo(s). No caso do grupo vencedor, o conflito 

existente internamente pode ser reduzido e a coesão do grupo pode aumentar. 

 

Hipótese 14: Quanto maior a percepção de resultado negativo em um 

conflito entre um grupo e outros, maior o grau de conflito entre esse mesmo grupo. 

 

Para melhor visualizar as duas categorias com seus respectivos antecedentes do 

conflito intragrupal foi criado um quadro resumo. Nele também são encontradas as 

principais referências bibliográficas de cada antecedente. 
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Quadro 2.1   Antecedentes de conflito 

 Variáveis Autores 

Personalidade 
- Rahim & Bonoma (1979) 

- Mann (1995) 

Atitudes 

- Mann (1995) 

- Rahim & Bonoma (1979) 

- Rewick (1975) 

Motivação 
- Mann (1995) 

- Likert & Likert (1980) 

Auto-estima 
- Mann (1995) 

- Brockner  (1988) 

Antecedentes 
pessoal-culturais

Diversidade demográfica 

- Jehn, Chadwick & Thatcher (1997) 

- Pfeffer (apud Jackson et alli, 1991) 

- Rahim & Bonoma (1979) 

Liderança 

- Mann (1995) 

- Likert & Likert (1980) 

- Rahim & Bonoma (1979) 

Similaridade de objetivos 
- Jehn (1997; 1995) 

- Growen III (1986) 

Mudança organizacional 
- Mann (1995) 

- Likert & Likert (1980) 

Estrutura de tarefa 
- Rahim & Bonoma (1979) 

- House (1971) 

Pensamento grupal - Rahim & Bonoma (1979) 

Tamanho do grupo - Rahim & Bonoma (1979) 

Ameaças externas 
- Harris (1999) 

- Rahim & Bonoma (1979) 

Antecedentes 
estruturais 

Efeitos do conflito  - Rahim & Bonoma (1979) 
 

O capítulo seguinte aborda a metodologia da pesquisa. São apresentadas as 

hipóteses, o desenho da pesquisa, o locus da investigação, o plano de amostragem, o método 

de coleta de dados, a instrumentação das variáveis e a análise estatística a ser aplicada. 
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3           
Metodologia 
A metodologia de uma pesquisa deve ser vista como a estrutura de orientação 

geral de uma investigação que estabelece um modelo de trabalho onde os dados serão 

coletados e analisados (Bryman, 1992). A metodologia fornece a seqüência lógica que liga 

os dados empíricos à questão de pesquisa inicial e aos resultados e conclusões. Tendo em 

vista isso, este capítulo apresenta as Hipóteses, a Estratégia de Pesquisa, a Coleta de 

Dados, o Campo de Pesquisa, a Instrumentação e a Análise dos Dados. É uma pesquisa 

designada para identificar os determinantes da diferença significativa no grau de conflito 

intragrupal em duas unidades departamentais da Rede Globo de Recife Ltda na percepção 

dos seus empregados. 

 

 

 

 

3.1  Hipóteses 

A pesquisa teve como base diversas hipóteses, fundamentadas nas proposições 

acima e nos elementos conceituais apresentados na fundamentação teórica. As hipóteses a 

serem testadas são as seguintes: 
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Hipótese 1: Quanto maior a diferença nas dimensões de personalidade entre 

indivíduos do mesmo grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

Hipótese 2: Quanto maior a diferença de atitudes entre indivíduos do mesmo 

grupo, com relação a discriminação de gênero e discriminação de raça, maior o grau de 

conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

Hipótese 3: Quanto maior a diferença de motivação entre indivíduos do mesmo 

grupo, em relação às necessidade humanas, e/ou menor a sua motivação geral com o seu 

trabalho, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

Hipótese 4: Quanto maior a diferença de auto-estima entre indivíduos do 

mesmo grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

Hipótese 5: Quanto maior a diversidade demográfica (em relação a gênero, idade, 

nível de escolaridade, estado civil, religião, número de filhos e tempo de serviço na empresa) 

entre indivíduos do mesmo grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

Hipótese 6: Quanto mais próximo do Sistema 4 (participativo) o líder formal 

estiver, menor o grau de conflito entre as pessoas do grupo pelo qual ele é responsável. 

 

Hipótese 7: Quanto menor a similaridade de objetivos entre indivíduos do 

mesmo grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

Hipótese 8: Quanto maior o grau de mudança ocorrida no departamento no 

qual as pessoas trabalham, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 
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Hipótese 9: Quanto menor a rotinização das tarefas dos indivíduos de um 

grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

Hipótese 10: Quanto maior a interdependência de tarefa do grupo, maior o grau 

de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

Hipótese 11: Quanto maior o pensamento grupal, maior o grau de conflito entre 

as pessoas do grupo. 

 

Hipótese 12: Quanto maior o tamanho do grupo, maior o grau de conflito entre 

as pessoas desse grupo. 

 

Hipótese 13: Quanto maior a percepção de ameaças externas para o grupo, 

maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. 

 

Hipótese 14: Quanto maior a percepção de resultado negativo em um conflito 

entre um grupo e outro(s) grupo(s), maior o grau de conflito entre pessoas desse mesmo grupo. 

 

 

 

 

3.2  Estratégia de pesquisa 

Para Selltiz, Wrightsman & Cook (1981), o pesquisador deve ser versátil ao 

escolher um método ou métodos à questão que coloca. Não há necessidade de se seguir 

uma única linha metodológica, pois cada método tem seu forte e analisará o problema de 

uma perspectiva diferente. 
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Com base nessas idéias e na problemática deste estudo, optou-se pelo uso de uma 

abordagem multimétodo, isto é, a utilização de mais de uma metodologia de pesquisa. A 

abordagem multimétodo enfoca o princípio de convergência (em inglês, triangulation), 

procedendo-se de modo que os resultados de um mesmo problema de pesquisa, com a 

utilização de métodos diferentes, sejam similares ou até idênticos. (Brewer & Hunter, 1989) 

Tal técnica, também conhecida como triangulação, possibilita um melhor 

controle dos chamados viéses, isto é, a tendência do pesquisador para uma determinada 

interpretação. Brewer & Hunter (1989) ressaltam que as abordagens de cada uma das 

formas de coleta de dados têm seus pontos fortes e fracos e o processo mais eficaz de 

informação engloba uma combinação desses métodos. 

Sendo assim, parte da estratégia de pesquisa adotada neste estudo é qualitativa. 

Este tipo de estratégia tem sido historicamente utilizada em alguns campos de investigação nas 

ciências sociais, notadamente a antropologia, a história e a ciência política. Porém, como 

apontam Miles & Huberman (1994, p. 1), “na década passada mais pesquisas em disciplinas 

básicas e campos aplicados (psicologia, sociologia, lingüística, administração pública, estudos 

da organização, estudos de negócios, atendimento de saúde, planejamento urbano, pesquisa 

educacional, estudos da família,...) têm mudado para um paradigma mais qualitativo”. 

Pesquisa qualitativa é aquela que é na maior parte baseada em palavras e não 

números. Segundo Alasuutari (1995, p.7), análise qualitativa é o “raciocínio e a argumentação 

que não é baseada simplesmente em relações estatísticas entre ‘variáveis’, pelas quais certos 

objetos ou unidades de observação são descritas”. O raciocínio e a argumentação em análise 

qualitativa são baseados numa variedade de técnicas usadas em um meio qualitativo, tal como 

entrevistas formal e informal, técnicas de observação em campo, análise histórica, entre outras. 

Por outro lado, como forma de enriquecer este estudo, também será utilizada 

análise quantitativa para dar suporte às descobertas qualitativas e fornecer uma melhor 



 44

visualização dos resultados. Como Martin (1990, p. 31) argumenta, a pesquisa qualitativa 

versus quantitativa é uma falsa dicotomia. “É essencial conceitualizar a distinção 

qualitativa versus quantitativa não como uma dicotomia, mas como um continuum, com 

métodos mesclados no ponto médio da escala”. 

Esta pesquisa é também caracterizada como do tipo causal, pois visa identificar 

as condições percebidas como determinantes das diferenças significativas entre duas 

unidades departamentais distintas quanto ao grau de conflito intragrupal. De acordo com 

Marshall & Rossman (1995), esse tipo de pesquisa é indicado para explicar as forças que 

causam o fenômeno em questão e identificar redes causais que formam o fenômeno. 

Este trabalho constitui-se em um estudo comparativo de casos (dois 

departamentos) dentro de uma mesma organização. De acordo com Bruyne, Herman & 

Schoutheete (1991) esta opção de pesquisa analisa as semelhanças e dessemelhanças entre 

elementos, objetivando estabelecer relações entre as diferentes variáveis do contexto dos 

elementos pesquisados. “Como modo de investigação, a análise comparativa está centrada 

na realidade concreta e complexa das organizações” (Bruyne, Herman & Schoutheete, 

1991,  p. 228). Considera-se o tipo de delineamento proposto adequado, uma vez que se 

pretende avaliar comparativamente o conflito dentro de unidades departamentais distintas e 

procura explicações das semelhanças e diferenças observadas. 

Segundo os mesmos autores, em um estudo comparativo de casos dois ou mais 

grupos são comparados usando a mesma medida das mesmas variáveis ao mesmo tempo 

ou quase ao mesmo tempo. Esta pesquisa tem as características de um estudo comparativo 

de casos porque compreende uma análise em profundidade dos conceitos e variáveis 

selecionados em dois departamentos específicos uma mesma organização. O fato de a 

análise estar sendo realizada em um momento específico da realidade de ambos 

departamentos também caracteriza a pesquisa como cross-sectional. 
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3.3  Coleta dos dados 

 

 

 

3.3.1  Instrumentos de coleta 

Considerando as características e os objetivos desta pesquisa, as hipóteses traçadas 

anteriormente foram testadas por um sistema de multimétodo, o que exigiu uma variedade de 

métodos de coleta de dados. De acordo com Marshall & Rossman (1995), a combinação de 

métodos é uma alternativa bastante interessante, já que as deficiências de um método são 

reduzidas pela introdução de outro método. Desse modo, foram utilizados: (a) questionário; (b) 

roteiro de entrevista; (c) observação não-participante; (d) pesquisa documental. Nas seções 

abaixo descreveremos cada um dos métodos de coleta de dados que foram usados neste estudo. 

 

 

3.3.1.1  Questionário 

Para a obtenção de dados primários, foi aplicado um questionário estruturado 

disfarçado (Apêndice I), composto de quatro seções: 

- Seção I: antecedentes pessoal-culturais (exceto "diversidade demográfica", que está na Seção IV). 

- Seção II: medição do grau de conflito intragrupal e antecedentes estruturais. 

- Seção III: questão fechada para verificação de consistência do grau de conflito e 

questão aberta para avaliar suas razões. 

- Seção IV: dados demográficos. 

Nas três primeiras seções foi utilizada uma escala do tipo Likert de cinco 

pontos. Dessa forma, temos cinco classes (conjunto, grupo, série ou divisão de objetos que 

apresentam características similares). Laville & Dionne (1999) afirmam que é conveniente 
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que todas as classes tenham a mesma largura ou amplitude, sendo a amplitude das classes 

obtida pela divisão da amplitude total pelo número de classes. Esse tipo de escala é 

bastante utilizada nas pesquisas sociais. Essas seções são justamente aquelas direcionadas 

para medir os antecedentes do conflito e o seu nível em cada departamento. 

A escala adotada para a Seção I é composta de diversas afirmativas que foram 

avaliadas por meio dos seguintes pontos: 1-discordo totalmente; 2-discordo moderadamente; 3-

nem concordo nem discordo; 4-concordo moderadamente; 5-concordo totalmente. 

Já as Seções II e III são compostas de itens que foram avaliados através dos 

seguintes pontos: 1-nenhuma/nada; 2-pouca; 3-regular 4-muita; 5-sempre/demais. Essas 

seções desejam saber com que freqüência ou em que medida determinado item ocorre. 

O questionário usado como instrumento para coleta de dados, compõe-se, 

quase que integralmente, de itens fechados. Os itens foram distribuídos aleatoriamente, 

para não haver a identificação das variáveis abordadas no questionário por parte do 

respondente, em cada seção. Ainda, para disfarçar o conteúdo das questões, não foram 

colocados títulos nelas. Objetivou-se, com isso, respostas mais sinceras aos itens. Quase 

todas as variáveis envolvidas no nosso estudo se converteram em diversos itens, tendo-se 

apoiado largamente em propostas de medidas já desenvolvidas e/ou validadas. Feito o 

levantamento bibliográfico, foi constatado que as medidas encontradas ainda não foram 

validadas no Brasil. Para aumentar a possibilidade de validação das medidas, o 

questionário passou por um pré-teste semântico.  

 

 

3.3.1.2  Roteiro de entrevista 

A entrevista pode ser definida como um processo de interação social entre duas 

pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por 
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parte do outro, o entrevistado. As informações são obtidas através de um roteiro de entrevista 

constando de uma lista de pontos ou tópicos previamente estabelecidos de acordo com uma 

problemática central e que deve ser seguida. É uma técnica importante que permite o 

desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. Laville & Dionne (1999) 

Então, buscando atingir os objetivos desta pesquisa, primeiramente um roteiro 

de entrevista – de cunho semi-estruturado – foi utilizado junto aos funcionários das duas 

unidades departamentais escolhidas, conforme condições propostas anteriormente. Em 

entrevistas semi-estruturadas utilizam-se questões abertas, que permitem ao entrevistador 

entender e captar a perspectiva dos participantes da pesquisa.  

Segundo Laville & Dionne (1999), a entrevista semi-estruturada com membros 

da organização parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e questões 

que interessam ao estudo. Essa técnica tem como objetivo o aprofundamento em 

problemas que em questionários possivelmente não se realizaria. 

 

 

3.3.1.3  Observação não-participante 

As observações foram realizadas de forma livre, não participativa, durante o 

período das entrevistas e nos outros encontros não formais realizados junto ao dirigente 

principal da empresa. Segundo Marshall & Rossman (1995, p. 80), “a observação é um 

método fundamental e crítico em toda investigação qualitativa. Ela é utilizada para 

descobrir interações complexas em ambientes sociais naturais”. Elas serviram para coletar, 

esclarecer ou reforçar dados que não estavam satisfatórios, com os outros instrumentos de 

coleta. O seu registro foi feita de maneira manuscrita e secreta. 

Segundo Marshall & Rossman (1995), a observação não-participante é indicada 

para estudos exploratórios, bem como estudos mais profundos. O investigador atua apenas 
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como espectador, minimizando a influência de seus valores e suas crenças em sua 

observação e conseqüente análise dos dados. 

Para uma melhor observação, foi utilizado uma guia com base em definições 

operacionais feitas para cada uma das variáveis que serão observadas em campo. Para cada 

variável, foram observados determinados aspectos considerados relevantes para este 

estudo. Porém, a guia não foi totalmente fechada, pois fatos importantes não previstos pela 

literatura também eram registrados. 

 

 

3.3.1.4  Pesquisa documental 

Para uma melhor compreensão do fenômeno que estudamos, foram feitas 

pesquisas documentais. Elas, em conjunto com os outros métodos de coleta de dados, 

serviram de base para análise desses. Assim, a pesquisa documental visou a confirmação 

dos dados coletados por meio de outros métodos utilizados neste estudo. 

Esse procedimento se refere à coleta de documentos oficiais da organização, 

incluindo planos, cartas oficiais, projetos, relatórios de consultorias e todos os tipos de 

materiais impressos relacionados com os objetivos deste estudo. A utilização dessa técnica 

forneceu importantes indicações sobre a extensão, especialmente, de mudanças ocorridas 

nos últimos meses na organização. (Laville & Dionne, 1999) 

A pesquisa documental também possibilitou a verificação dos dados 

demográficos coletados por meio dos questionários. Isso nos dará certeza quanto à 

fidedignidade dos dados. 

Da mesma forma que na observação, foi utilizada uma guia contendo aspectos 

a serem observados nos documentos. Informações consideradas importantes, mas que não 

estavam previstas na guia, também foram registrados como dados para análise. 

 



 49

3.3.2  Campo de pesquisa 

O Campo de estudo foi a REDE GLOBO de RECIFE LTDA., empresa do 

ramo de comunicação televisiva, filial da Rede Globo de Televisão, fundada há 30 

anos, no dia 21 de abril de 1972. Junto com as unidades de Belo Horizonte, Brasília e 

São Paulo, é uma das maiores e mais importantes filiais/geradoras da Rede Globo de 

Televisão, que tem 107 emissoras entre Geradoras e Afiliadas registradas. (Rede Globo 

de Recife, 1997) 

No mercado publicitário nacional, a participação da TV Globo corresponde 

a 75% do total de verbas destinadas à mídia de televisão. A empresa é a primeira 

colocada no mercado de comunicação, nacional e regionalmente. (Rede Globo de 

Televisão, 1998) 

A Rede Globo Nordeste, como é conhecida na comunidade, tem suas 

atividades desenvolvidas no Recife e em Olinda (onde ficam todos os departamentos, 

exceto o Comercial). Suas imagens atingem todo o estado de Pernambuco. Na década de 

70 e parte da década de 80, a Rede Globo Nordeste também chegou a atender o Rio Grande 

do Norte e a Paraíba, que hoje são operados respectivamente pelas TVs Cabugi, Cabo 

Branco e Paraíba. (Rede Globo de Recife, 1997) 

A filosofia da Rede Globo Nordeste é a de se manter cada vez mais forte, 

sempre vislumbrando com o que está por vir, através da inovação, que é uma de suas 

principais características e marcas. Além disso, ela tem realizado um trabalho com forte 

apelo regional. Comparada com outras filiais da Rede Globo de Televisão, ela é aquela que 

mais investe em uma programação regional. (Rede Globo de Televisão, 1998) 

Como a maioria das empresas de seu porte, a Rede Globo preocupa-se com a 

produtividade e em se manter líder no que faz, através da criação de ambiente de trabalho 

propício para isso, com incentivos financeiros, plano de saúde, desenvolvimento de 
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pessoal, etc. Porém, apesar desses incentivos e da tentativa de criação de um bom ambiente 

de trabalho, já se tem constatado a algum tempo a existência de conflitos 

intradepartamentais, como em qualquer outra organização. Foi então implantando no ano 

de 1998 um projeto de consultoria no intuito de tentar integrar os membros de equipes de 

trabalho. Observou-se, dentro de uma pesquisa realizada pela equipe participante do 

projeto, que o nível de integração intradepartamental era baixo em alguns departamentos, 

enquanto em outros era alto. 

Isso nos fez crer que tal empresa fosse um ambiente ideal para que o estudo 

fosse realizado, já que dentro dela foram encontrados departamentos distintos o 

suficiente quanto à dimensão “conflito”. Além disso, a empresa apresentou-se acessível 

à realização de um trabalho de pesquisa em profundidade, mesmo considerando a 

delicadeza do fenômeno estudado, o que nos motivou ainda mais a realizar o estudo 

nessa organização. 

A escolha dos dois departamentos que participarão do estudo já foi feita em 

conjunto com o principal executivo da organização1. Tendo como base a definição de 

conflito proposta no capítulo 2 e verificando as características de todos os 

departamentos da empresa em tela (figura 1), chegamos àquele que tem o mais alto e 

àquele que tem o mais baixo grau de conflito dentro da organização: o Departamento 

Comercial (com um grau muito baixo de conflito intragrupal, “quase imperceptível”, 

nas palavras do Diretor Regional) e o Departamento de Engenharia (com um alto grau 

de conflito intragrupal). 

 
 
 

Figura 1   Organograma da Rede Globo de Recife Ltda. 
 

                                                           
1 Entrevista concedida pelo ex-Diretor Regional da Rede Globo de Recife, o Sr. Cleonildes Niceas, em 10 de 

dezembro de 1999. Dados confirmados pelo atual Diretor, Sr. Orlando Marques, em 5 de julho de 2000. 
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3.3.3  Amostragem 

Na aplicação dos questionários, utilizamos todos os funcionários daqueles mesmos 

departamentos. A decisão fundamenta-se no número reduzido de funcionários envolvidos. No 

total, oitenta e nove empregados, conforme dados levantados junto à Coordenação de Recursos 

Humanos em 06/09/2000. O Departamento de Engenharia é formado por 62 funcionários e o 

Departamento Comercial conta com 27, incluindo todas as chefias. 

O questionário foi aplicado pelo próprio autor do estudo, pela facilidade de 

acesso à organização e também pelo profundo conhecimento que tinha do instrumento. 

Esta etapa foi executada no período de 13 a 24 de novembro de 2000, período considerado 

típico entre os funcionários da organização em estudo. Todos os funcionários foram 

convidados a responder o questionário, sendo a sua participação voluntária. O pesquisador 

forneceu as informações necessárias ao preenchimento do questionário e permaneceu o 
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tempo todo no local para responder qualquer dúvida. Foi destacado o caráter estritamente 

acadêmico do trabalho, o anonimato do indivíduo e o sigilo dos dados coletados. 

Nas entrevistas foram colhidos dados com uma amostra intencional de 

funcionários, constituída por aqueles caracterizados como informantes estratégicos, e por 

todas as chefias das duas unidades departamentais eleitas. A amostra daqueles foi 

constituída por pessoas que foram consideradas bastante observadoras e reflexivas, e, ao 

mesmo tempo, presenciaram ou participaram de situações de conflito. A escolha desses 

informantes estratégicos foi feita pelo próprio pesquisador, valendo-se da experiência de 

ter trabalhado intensamente durante seis meses na empresa que serviu de locus do estudo. 

Segundo Sjoberg & Nett (1968), esses informantes estratégicos muitas vezes 

são aqueles que funcionam como mediadores. Em contato mais próximo com grupos ou 

pessoas em competição, eles são fontes primárias de informação especializada sobre a 

situação. Por causa de seu relacionamento com elementos divergentes em um grupo, eles 

adquirem conhecimento que poucas pessoas podem obter. 

Quanto à coleta de documentos oficiais da organização, todos os documentos 

relativos a dados demográficos dos funcionários e relatórios indicando mudanças ocorridas 

nos últimos meses na organização foram objeto deste estudo, constituindo nossos dados 

secundários. Esses documentos, juntamente com os participantes dos questionários e das 

entrevistas, forneceram uma visualização melhor do que está ocorrendo nos dois 

departamentos no tocante ao fenômeno do conflito intragrupal. 
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3.3.4  Instrumentação das variáveis 

Apresentamos nas subseções seguintes as medidas objetivas utilizadas para 

cada variável, as questões do roteiro de entrevista que auxiliaram a instrumentação das 

variáveis de interesse, bem como os aspectos a serem vistos por meio da observação e da 

pesquisa documental. 

Vale ressaltar que um trabalho preliminar foi empreendido na construção do 

questionário, no sentido de detectar, no conjunto de medidas disponíveis para as variáveis 

do estudo, aquelas que mais se adequavam as nossas necessidades. A escolha dessas 

medidas levou em consideração também a sua confiabilidade e validade. 

Conforme Blakeburn (1987), confiabilidade refere-se à consistência da medida. 

Já validade diz respeito a se o estudo está realmente medindo o que ele declara estar 

medindo. Para o autor, medidas de baixa capacidade de replicar resultados semelhantes, 

quando aplicados em situações semelhantes (baixa confiabilidade), provocam a atenuação 

de correlações entre variáveis, perda de poder estatístico e baixa precisão (ou validade). A 

confiabilidade é uma condição necessária, mas não suficiente para estudos científicos. A 

validade é desenvolvida em conjunto com os conceitos de validade de conteúdo, de critério 

e de construção. Espera-se que os métodos (e seus respectivos instrumentos) de medida 

contemplem todas as dimensões do fenômeno ou atributo que se quer medir (validade de 

conteúdo), que as medidas concordem com critérios definidos por outros métodos tomados 

como referência (validade de critério) e que exista uma teoria estabelecida que permita 

correlacionar o conceito que está sendo medido com a medida empírica gerada pelo 

processo de mensuração (validade de construção). Para Blakeburn (1987), esta última é 

particularmente relevante para a escolha e construção de medidas, quando referências para 

validade de critério não estão disponíveis. O processo de validação, nestes casos, equivale 

ao teste da teoria que dá suporte à medida. 
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A análise de confiabilidade é uma forma de avaliar-se as medidas utilizadas, isto 

é, se os itens especificados dizem mesmo respeito ao construto que está sendo mensurado. A 

técnica recomendada por Churchill (1979, 1995) para verificar a consistência interna de um 

conjunto de itens é o coeficiente “alpha de Cronbach”. Este coeficiente é adequado quando 

se deseja investigar a confiabilidade de uma escala que se utiliza de vários itens para 

mensurar uma dimensão. O coeficiente alfa deve ser absolutamente a primeira medida a ser 

calculada para avaliar-se a qualidade do instrumento utilizado na pesquisa. O coeficiente alfa 

varia de 0 a 1. Um índice ideal estaria entre 0,90 e 0,95, de acordo com Churchill (1979). 

Entretanto, Malhotra (1993) afirma que somente valores iguais ou inferiores a 0,6 indicam 

uma consistência interna insatisfatória. 

Optamos também por usar versões mais reduzidas, quando estas estavam 

disponíveis. Essa decisão foi tomada tendo em vista a dimensão final do questionário e o 

elevado número de variáveis que integram este estudo. 

O processo de construção do questionário envolveu um pré-teste semântico. A 

sua primeira versão foi aplicada no dia 8 de agosto de 2000 a um pequeno número de 

voluntários (cinco). O intuito era verificar a compreensão dos entrevistados dos itens 

presentes neste instrumento e das instruções para o seu preenchimento. Além disso, o pré-

teste funcionou para ajuste dos termos empregados na tradução de várias medidas ainda 

não disponíveis na língua portuguesa, além do controle do tempo gasto. 

Vale ressaltar que todas as variáveis envolvidas neste estudo tiveram seus 

dados coletados por meio de questionário. Porém, outros métodos foram utilizados para a 

confrontação desses dados. 
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3.3.4.1  Conflito intragrupal (variável dependente) 

Foi utilizada uma medida de conflito intragrupal para confirmar o montante de 

conflito encontrado nos dois departamentos que são objeto de nosso estudo. Conforme 

detalhado anteriormente, na subseção 3.3.2, o grau de conflito intragrupal dos dois 

departamentos já foi definido em conjunto com o principal executivo da organização de 

maneira subjetiva2. Isso foi feito tendo por base a definição de conflito proposta no capítulo 2. 

A medida utilizada tem oito itens e foi desenvolvida por Jehn (1995), objetivando 

mensurar o montante e o tipo de conflito em unidades de trabalho. A autora utiliza duas categorias 

de conflito: de relacionamento e de tarefa. Em seu estudo, Jehn (1995) relata que os coeficientes 

alpha de Cronbach para as medidas de conflito de relacionamento e conflito de tarefa alcançaram 

0,92 e 0,87, respectivamente. Esses valores são considerados elevados (alpha de Cronbach mínimo 

= 0,60). Mas, até o momento, desconhece-se qualquer validação dessas medidas no Brasil. 

Como complemento, no final do questionário, foi perguntando ao pesquisado que 

grau de conflito ele considera existir em seu departamento. Também foi perguntando as razões 

a que ele atribui a esse grau de conflito. Por fim, mais dois métodos foram utilizados para 

investigar o grau de conflito intragrupal: entrevista e observação não-participante. Os dados 

coletados foram, posteriormente, confrontados com os demais coletados no questionário. 

 

 

3.3.4.2  Antecedentes pessoal-culturais 

 

3.3.4.1.1  Personalidade 

Esta variável foi pesquisada apenas por meio de questionário, por causa da 

dificuldade de coleta desses dados por outros meios. A medida de personalidade que foi 

                                                           
2 Entrevista concedida pelo ex-Diretor Regional da Rede Globo de Recife, o Sr. Cleonildes Niceas, em 10 de 

dezembro de 1999. Dados confirmados pelo atual Diretor, Sr. Orlando Marques, em 5 de julho de 2000. 
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utilizada neste estudo nos forneceu um perfil dos respondentes quanto a esta variável. Com 

os resultados encontrados podemos analisar a diferença de personalidade através de 

comparações entre os perfis individuais. Esse é o objetivo final na utilização dessa medida. 

A medida utilizada tem cinqüenta itens e foi desenvolvida por Goldberg (1999). 

Ela é denominada International Personality Item Pool. O autor utiliza o chamado "Modelo dos 

Cinco Grandes Fatores", que é formado por: extroversão, simpatia, consciência, estabilidade 

emocional e criatividade. Cada um dos fatores está disposto numa escala bipolar, também 

chamada de escala de diferencial semântico, cujos extremos são definidos por um adjetivo ou 

frase adjetivada. O autor da escala relata que sua consistência interna tem alcançado um alpha 

de Cronbach mínimo para cada fator de 0,79. Estes valores são elevados (alpha de Cronbach 

mínimo = 0,60) evidenciando que os itens de cada dimensão medem o mesmo construto, e que 

os itens da medida total também medem o mesmo construto. Também tem sido relatada 

validade convergente (feita por meio da inspeção da correlação de cada item com a medida a 

que pertence) e validade discriminante (resultado da correlação do item com a medida a que 

pertence comparada com a correlação feita com as medidas a que não pertence) para essa 

medida de personalidade. Porém, até o momento, desconhece-se qualquer tentativa de 

validação dessa medida no Brasil. 

 

3.3.4.1.2  Atitudes 

A medida tem dois itens, considerando os dois aspectos levantados como 

importantes atitudes determinantes do conflito intragrupal: gênero e raça. Como não foi 

encontrada nenhuma medida validada na literatura, disponível para uso, optamos por 

elaborar duas afirmativas para verificar atitudes em relação a esses aspectos. Um item 

mediu a percepção de discriminação racial, enquanto que o outro visou mensurar a 

percepção de discriminação de gênero do funcionário na empresa. 
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Os itens que compõem a medida são os seguintes: 

 Não gosto de trabalhar com pessoas de sexo diferente do meu. 

 Não gosto de trabalhar com pessoas de raça diferente da minha. 

Esses dados foram confrontados com os dados fornecidos por meio de observação. 

Os aspectos registrados foram aqueles relativos à comportamento de discriminação racial e de 

discriminação de gênero, incluindo acusações e chacotas. 

 

3.3.4.1.3  Motivação 

A medida utilizada tem cinqüenta itens e foi desenvolvida por Steers & 

Braunstein (1975). Ela é denominada MNQ (Manifest Needs Questionnaire). Os autores 

utilizam quatro categorias de necessidades humanas: realização, afiliação, autonomia e 

dominação. Os autores da medida relatam que sua consistência interna tem alcançado um 

alpha de Cronbach mínimo para cada fator de 0,66. Esse valor é considerado satisfatório 

(alpha de Cronbach mínimo = 0,60). Também tem sido encontrada validade convergente e 

discriminante para essa medida de motivação. No entanto, até o momento, desconhece-se 

qualquer validação dessa medida no Brasil. 

Como complemento, foi perguntando se o pesquisado se sente motivado em 

relação ao trabalho que desempenha. O item foi de percepção da própria motivação do 

respondente. Também foram coletados dados por meio de observação. O que mais se tentou 

observar foi a motivação geral do indivíduo com o trabalho. Fatos como reclamações e elogios 

à empresa e/ou departamento foram importantes no registro dos dados. 

 

3.3.4.1.4  Auto-estima 

A medida tem dez itens e foi originalmente desenvolvida por Rosenberg (1965) 

para medir sentimentos globais dos adolescentes de auto-valorização ou auto-aceitação. 

Contudo, de acordo com Robinson, Shaver & Wrightsman (1991), a escala de Rosenberg tem 
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sido utilizada de modo amplo e é considerada padrão entre as medidas de auto-estima. Na 

revisão da medida, os autores relataram consistência interna nas décadas de 70 e 80. Também 

tem sido encontrada validade convergente e discriminante para essa medida de auto-estima. 

Desconhece-se, porém, até o momento, qualquer validação dessa medida no Brasil. 

Essa medida nos forneceu o nível de auto-estima dos respondentes. Isso está 

congruente com nossos objetivos iniciais de estudo. 

 

3.3.4.1.5  Diversidade demográfica 

A medida tem 7 itens e foi desenvolvida com base em variáveis relacionadas 

por Jehn (1995) como antecedentes do conflito. Ela foi elaborada considerando: gênero, 

idade, nível de escolaridade, estado civil, religião, número de filhos e tempo de serviço na 

empresa. Esses dados foram confrontados com os dados fornecidos por meio de pesquisa 

documental, pelo setor de recursos humanos da empresa, para nos dar certeza quanto à 

fidedignidade dos dados coletados. 

 

 

3.3.4.3  Antecedentes estruturais 

 

3.3.4.2.1  Liderança 

A medida tem vinte e seis itens. Ela foi originalmente desenvolvida por Likert & 

Likert (1980) para avaliar a liderança dentro de quatro sistemas: 1, 2, 3 e 4, como sendo, 

respectivamente, autoritário-exploradora, autoritário-benevolente, consultiva e participativa. Os 

autores não relataram nenhuma avaliação da consistência interna da escala. Contudo, os estudos de 

Likert & Likert sobre liderança são bastante conhecidos. No entanto, também desconhece-se 

qualquer validação da medida no Brasil. Mesmo assim, optamos por utilizar sua medida. 
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Também foram realizadas entrevistas com informantes estratégicos. O item que 

compõe o roteiro de entrevista é: 

 Fale sobre o seu diretor. Como ele se comporta em relação às pessoas que 

trabalham neste departamento? 

Por fim, foram realizadas observações do comportamento do líder que 

responde pelo departamento. Os aspectos que serviram como guia, com base em Likert & 

Likert (1980), são: 

 Apoio: atenção dispensada aos subordinados. 

 Formação de equipes: estímulo aos subordinados para trabalharem em equipe. 

 Ênfase no objetivo: estímulo aos esforços individuais e grupais, para a 

manutenção de elevados padrões. 

 Auxílio no trabalho: demonstração do modo de execução da tarefa; 

participação no processo. 

 

3.3.4.2.2  Similaridade de objetivos 

A medida tem três itens e foi desenvolvida por Jehn (1995). Em seu estudo, a 

autora da escala relata que sua consistência interna alcançou um alpha de Cronbach de 0,83. 

Esse valor é considerado elevado (alpha de Cronbach mínimo = 0,60). Porém, desconhece-se 

qualquer validação dessa medida no Brasil. Essa medida objetivou avaliar a comunhão dos 

objetivos departamentais pelos indivíduos pertencentes ao seu respectivo departamento. 

 

3.3.4.2.3  Mudança organizacional 

A medida tem quatro itens. Como não encontramos nenhuma medida validada na 

literatura disponível para uso, optamos por elaborar quatro afirmativas para verificar a intensidade 

de mudança organizacional. Os itens foram elaborados baseando-se nos estudos de Leavitt (1986 
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apud Szilagy & Wallace, 1990). Segundo o autor, os quatro tipos específicos de mudança são: 

mudança na estrutura; mudança tecnológica; mudança na tarefa; mudança nas pessoas. Essa 

tipologia enfatiza "o quê" mudar. Cada tipo está voltado para uma área da organização. 

Os itens que compõem a medida de mudança são os seguintes: 

 Em que medida tem havido mudanças nas diretrizes formais, processos, 

políticas, organograma, métodos de orçamento, regras e regulamentações no 

seu departamento? 

 Em que medida tem havido mudanças no arranjo do fluxo de trabalho, 

através de novos layouts, equipamentos, métodos e padrões de trabalho em 

seu departamento? 

 Em que medida tem ocorrido mudanças no modo de realizar as tarefas em 

seu departamento? 

 Em que medida tem havido mudanças de pessoas (admissão e/ou demissão) 

em seu departamento? 

Com base nesses mesmos tipos de mudança, também foram feitas pesquisas 

documentais e observações acerca das transformações sofridas pelos dois departamentos nos 

últimos meses. Na verdade, as observações já estavam sendo realizadas desde o início do 

projeto, já que o pesquisador tem freqüentemente visitado os dois departamentos para leitura 

de documentos (em sua maioria, relatórios de consultoria) visando a pesquisa documental. 

A coleta de dados referente à mudança organizacional dos dois departamentos 

também foi feita por meio de entrevistas realizadas com os informantes estratégicos e com 

todas as chefias das duas unidades departamentais eleitas. Como discutimos no item 3.3.3, os 

funcionários são caracterizados como bastante observadores e reflexivos. Além disso, as 

chefias são responsáveis pelas atividades desenvolvidas no departamento. Portanto, elas foram 

escolhidas por terem potencial para relatar as mudanças que vêm ocorrendo na empresa. 
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Os itens que compõem o roteiro de entrevista sobre mudança são os seguintes: 

 Houve alguma mudança (algo novo) no departamento nos últimos dois meses? 

 Algum problema apareceu ou cresceu? Com que intensidade? 

 

3.3.4.2.4  Estrutura de tarefa 

São dois os aspectos avaliados aqui: grau de rotinização da tarefa e 

interdependência da tarefa. Para medir o primeiro utilizamos uma medida que foi 

desenvolvida por Jehn (1995) e é composta de vinte itens. A autora da medida relata que 

sua consistência interna tem alcançado um alpha de Cronbach de 0,88. Esse valor é 

considerado elevado (alpha de Cronbach mínimo = 0,60). No entanto, até o momento, 

desconhece-se qualquer validação dessa medida no Brasil. A medida é uma adaptação e 

uma combinação do índice de rotina de Perrow (1970), da dimensão de variedade de tarefa 

de Van de Ven, Delbecq & Koenig (1976) e da dimensão de variedade de habilidades do 

Job Diagnostic Survey (Hackman & Oldham, 1975). 

Para medir o grau de interdependência de tarefa de cada departamento, 

utilizamos a escala de interdependência de Mohr (1971). Ela tem dois itens e, de acordo 

com Van de Ven, Delbecq & Koenig (1976), tem sido bastante utilizada. Porém, também, 

desconhece-se qualquer validação dessa medida no contexto brasileiro. Na revisão da 

medida, esses autores testaram a validade da escala usando uma medida alternativa de 

interdependência construída por eles e encontraram uma correlação de 0,72 entre as duas 

medidas, demonstrando validade convergente. 

Os itens que compõem o questionário, com base no trabalho de Mohr (1971) 

são os seguintes: 

 Com que freqüência todos os membros de seu departamento se encontram 

para discutir como cada tarefa, caso ou demanda deve ser realizada ou 

tratada para fazer o trabalho em seu departamento? 
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 Com que freqüência as pessoas em seu departamento têm trabalhos de uma 

única pessoa; ou seja, as pessoas podem completar a maioria das tarefas em 

seu domínio, sem ajuda de outros? 

A sua coleta de dados também foi feita através de entrevistas realizadas com os 

informantes estratégicos e com todas as chefias das duas unidades departamentais eleitas. 

Eles foram úteis para nos fornecer tais dados. 

Os itens que compõem o roteiro de entrevista sobre estrutura de tarefa são: 

 Fale sobre como funciona o seu departamento, citando pessoas, 

equipamentos, papéis desempenhados, etc. 

 O que é requerido em seu trabalho (habilidades, materiais, etc.)? 

Nas entrevistas, utilizamos uma medida desenvolvida por Van de Ven, Delbecq 

& Koenig (1976) para confirmar os dados coletados por meio do questionário. A escala 

fornece diagramas descrevendo o fluxo de trabalho dentro de uma unidade, em que a 

pessoa indica o percentual do trabalho total referente a cada opção em seu departamento. 

Por fim, também foram feitas pesquisa documental e observações em que verificamos: 

 Rotinização. 

 Variedade de tarefa. 

 Variedade de habilidades. 

 Interdependência das tarefas dos funcionários / fluxo de trabalho. 

 

3.3.4.2.5 Pensamento grupal 

A medida tem oito itens. Como não encontramos nenhuma medida validada na 

literatura disponível para uso, optamos por elaborar oito afirmativas para verificar a existência 

de sintomas de pensamento grupal. Os itens foram elaborados baseando-se nos estudos de Janis 

(1995). Segundo o autor, os sintomas de pensamento grupal são: ilusão de invulnerabilidade do 
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grupo; dados não confirmatórios razoáveis; crença na moralidade inerente ao grupo; 

competidores estereotipados como fracos e estúpidos; pressão direta aplicada àqueles que se 

desviam dos desejos do grupo; auto censura; ilusão de unanimidade; “proteção mental”. 

Os itens que compõem a medida são os seguintes: 

 Em que medida os membros de seu departamento se sentem acima de qualquer 

crítica? 

 Em que medida os membros de seu departamento recusam aceitar dados 

contraditórios ou considerar outras alternativas para solucionar algum problema? 

 Em que medida os membros de seu departamento se acham “certos” e acima de 

qualquer censura de outras pessoas? 

 Em que medida os membros de seu departamento recusam olhar 

realisticamente outros grupos, sem estereótipos? 

 Em que medida os membros de seu departamento não toleram sugestões de um 

dos membros de que o grupo está errado? 

 Em que medida os membros de seu departamento recusam comunicar 

problemas pessoais para o grupo como um todo? 

 Em que medida os membros de seu departamento chegam a um consenso 

rapidamente, sem verificar com cuidado as alternativas para solução de um 

determinado problema? 

 Em que medida os membros de seu departamento protegem o próprio grupo 

a ouvir idéias inquietantes de pessoas de fora do seu departamento? 

 

3.3.4.2.6  Tamanho do grupo 

A definição do tamanho do grupo (no caso, do departamento) foi realizada por 

meio de pesquisa documental. O setor de recursos humanos da empresa forneceu os dados 

referentes ao número de funcionários em cada departamento. 
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3.3.4.2.7  Ameaças externas 

A escala tem um item. Como não encontramos nenhuma medida validada na 

literatura disponível para uso, optamos por elaborar uma afirmativa para verificar a 

intensidade de conflito interdepartamental. 

O item que compõe a medida de ameaças externas é o seguinte: 

 Com que freqüência têm havido conflitos entre seu departamento e os demais? 

A coleta de dados referente às ameaças externas aos departamentos 

considerados nesta pesquisa também foi feita através de entrevistas realizadas com os 

informantes estratégicos e com todas as chefias das duas unidades departamentais eleitas. 

Eles foram úteis e confiáveis para nos fornecer tais dados. 

O item que compõe o roteiro de entrevista sobre ameaças externas é o seguinte: 

 Seu departamento teve algum conflito com outro(s) departamento(s) nas duas últimas 

semanas? De que forma? 

 

3.3.4.2.8  Efeitos do conflito 

A medida tem um item. Como não encontramos nenhuma medida validada na 

literatura disponível para uso, optamos por elaborar uma afirmativa para verificar a 

intensidade de conflito interdepartamental. 

O item que compõe a medida de ameaças externas é o seguinte: 

 Em que medida você sente que o seu departamento sai perdendo, se existem conflitos 

entre seu departamento e outros? 

A coleta de dados referente aos efeitos do conflito nos dois departamentos foi 

feita também a partir de entrevistas realizadas com os informantes estratégicos e com todas 

as chefias das duas unidades departamentais eleitas. 

São os seguintes itens que compõem o roteiro de entrevista sobre efeitos do conflito: 
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 Quais foram os resultados desse conflito? Foi resolvido? De que modo? Com que intensidade? 

 Você sente que seu departamento saiu perdendo nesse conflito? De que forma? 

 

 

 

 

3.4  Análise dos dados 

Segundo Marshall & Rossman (1995, p. 111), a “análise de dados é o processo de 

ordenar, estruturar e dar significado à massa de dados coletados”. Ou seja, os dados coletados 

deverão ser tratados de forma que se tornem utilizáveis na construção do conhecimento. 

A análise dos dados foi em parte qualitativa, devido à especificidade deste 

estudo, no tocante à mensuração do grau de conflito e também dos seus determinantes. 

Porém, como já discutido anteriormente, uma análise quantitativa também foi necessário, 

com a finalidade de obter uma melhor visualização dos dados e de estabelecer relações de 

causalidade, objetivo maior deste estudo. 

Como dito anteriormente, o nosso trabalho constitui-se em um estudo 

comparativo de casos (dois departamentos) dentro de uma mesma organização. Para isso, 

analisamos as semelhanças e diferenças entre os dois departamentos, em relação a cada 

variável encontrada na teoria, objetivando definir dentre essas variáveis quais são potenciais 

determinantes da diferença detectada no nível de conflito intragrupal (variável dependente). 

A nossa análise foi composta de duas etapas. Na primeira, foi realizada uma 

análise em separado para cada caso. A análise foi realizada a partir dos dados coletados 

através dos diversos meios que utilizamos: questionário, roteiro de entrevista, observação e 

pesquisa documental. Este procedimento é congruente com as características de um estudo 
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comparativo de casos, compreendendo uma análise em profundidade dos conceitos e 

variáveis selecionados em dois departamentos específicos de uma mesma organização. 

Com relação aos questionários, os dados levantados foram codificados, digitados e 

processados eletronicamente, compondo, assim, o banco de dados da pesquisa quantitativa. 

Isso foi realizado com o auxílio do Statistical Packet for the Social Sciences (SPSS). Os itens 

reversed scored, constantes dos instrumentos, foram ajustados (invertidos) para que as 

variáveis pudessem estar alinhados numa mesma direção e possibilitassem, na mesma escala 

de medida, a computação dos seus escores. Somente após esse ajuste iniciamos a computação 

dos escores obtidos pelos indivíduos em cada uma das medidas. 

Nessa primeira fase, foi feita análise estatística descritiva. Foram estimadas: 

média, desvio-padrão, variância e coeficiente de variação, aplicadas à análise de todas as 

variáveis do estudo. 

Na interpretação dos dados das entrevistas semi-estruturadas, da pesquisa 

documental e da observação, respaldados no referencial teórico, utilizou-se uma análise 

simples. Ela consistiu da digitação das respostas das entrevistas, das informações relevantes 

encontradas nos documentos da empresa e no registro das observações. Posteriormente, foi 

realizada uma leitura desses dados, objetivando confrontar os dados obtidos por meio dessas 

técnicas com aqueles do questionário. 

No final da primeira etapa, reunidos e analisados os dados coletados em cada 

departamento, tivemos uma fotografia do que acontece nele em relação às diversas 

variáveis independentes. 

Por fim, na segunda etapa confrontamos as análises realizadas para cada 

departamento. Cada variável independente foi comparada entre eles. Então, o resultado da 

análise da variável X no departamento I foi comparado com o resultado da análise dessa 

mesma variável no departamento II. Havendo diferenças significativas, poderemos dizer 
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que a variável é um possível determinante da diferença significativa no grau de conflito 

intragrupal das duas unidades departamentais que estão sendo avaliadas. Ocorrendo o 

oposto, ou seja, não havendo diferença significativa entre os departamentos com relação à 

variável, então esta será descartada como resposta à nossa pergunta de pesquisa. 

Para cumprir com esse objetivo, foram empregados dois testes de hipótese: o 

teste-T e o teste-F. O primeiro tem a finalidade de calcular o p-value das duas amostras 

utilizadas, verificando a diferença de médias. Isso foi feito para inferir a diferença entre 

elas, verificando, especificamente, sua significância quanto às variáveis estruturais 

utilizadas no questionário, entre os membros de cada departamento. O segundo teste 

comparou as variâncias das variáveis pessoal-culturais dos dois departamentos. Ele 

determinou se os resultados de cada variável têm diferença em variância entre as duas 

amostras. Com isso, alcançaremos o objetivo de verificar a diversidade de perfis dos dois 

grupos (antecedentes pessoal-culturais). 

Outra técnica que foi empregada é a ANOVA. Esta ferramenta de análise 

executa a análise de variância simples (anova) para testar a hipótese de que médias de duas 

ou mais amostras são iguais (tiradas de populações com a mesma média). Ela objetivou 

analisar as possíveis dependências existentes entre as variáveis. 

Para melhor compreensão da análise comparativa, foi elaborado um quadro-

resumo com as conclusões. Isso foi feito por variável e por departamento. As diferenças 

significativas encontradas entre os dois departamentos, por variável, responderão à nossa 

pergunta de pesquisa. 
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4              
Análise dos Dados 
Neste capítulo são analisados os dados obtidos através de questionário, de 

entrevistas semi-estruturadas, de observações e de pesquisa documental. Procura-se, neste 

capítulo, responder à pergunta de pesquisa formulada para este estudo: quais os prováveis 

determinantes da diferença significativa no grau de conflito intragrupal em duas unidades 

departamentais da Rede Globo de Recife Ltda, com base na percepção dos empregados? 

Este capítulo está dividido em três grandes seções. A primeira é dedicada à 

análise da variável “conflito intragrupal”. A segunda apresenta uma análise dos 

antecedentes pessoal-culturais ou endógenos, incluindo: personalidade, atitudes, 

motivação, auto-estima e diversidade demográfica. A terceira e última seção consiste na 

análise dos antecedentes estruturais ou exógenos, incluindo: liderança, similaridade de 

objetivos, mudança organizacional, estrutura de tarefa, coesão e pensamento grupal, 

tamanho do grupo, ameaças externas e efeitos do conflito. Em todas haverá uma divisão 

interna, contemplando cada departamento e uma análise comparativa, objetivando 

responder à pergunta de pesquisa. 
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4.1  Conflito intragrupal 

A medida utilizada tem oito itens e foi desenvolvida por Jehn (1995), 

objetivando mensurar o montante e o tipo de conflito em unidades de trabalho. No final do 

questionário, foi perguntando também ao funcionário que grau de conflito (avaliação 

global) ele considera existir em seu departamento, numa escala do tipo Likert de cinco 

pontos. Po fim, mais dois métodos foram utilizados para investigar o grau de conflito 

intragrupal: entrevista e observação não-participante. Os dados coletados foram, 

posteriormente, confrontados com os demais coletados no questionário. 

 

 

 

4.1.1  Departamento comercial 

Os dados coletados por meio de questionário permitem-nos dizer que o conflito 

intragrupal é baixo (tabela 4.1), nos seus dois itens de avaliação. Nas tabelas a seguir adotamos 

os seguintes critérios para classificar os valores de média: de 1 a 2,49 – baixa; de 2,50 a 3,49 – 

regular; acima de 3,49 – alta. As entrevistas feitas com os informantes estratégicos também nos 

forneceram essa mesma intensidade de conflito, chegando alguns a dizerem que o nível era 

praticamente nulo. As observações feitas no ambiente de trabalho confirmam também uma 

baixa intensidade de conflito. Na verdade, os conflitos encontrados eram mais de cunho 

construtivo, visando a resolução de problemas ou a melhoria de seus serviços para o mercado. 

 

Tabela 4.1  Sumário estatístico da variável “conflito intragrupal” 

Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Conflito Intragrupal 21 2,345 0,469 0,220 0,200 

Conflito Intragrupal – Avaliação Global 20 2,100 0,852 0,726 0,406 
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Enfim, isso corrobora a entrevista inicialmente feita com o principal dirigente da organização 

na etapa anterior à aplicação do questionário. À época, o mesmo relatou um grau muito baixo de conflito 

intragrupal, “quase imperceptível”, no Departamento Comercial. 

 

 

 

4.1.2  Departamento de engenharia 

Conforme a tabela 4.2, cujos dados foram coletados por meio de questionário,  

o conflito intragrupal está entre regular (3,182) e elevado (3,575), nos seus dois itens de 

avaliação. As entrevistas feitas com os informantes estratégicos também nos forneceram 

essa mesma intensidade de conflito, chegando apenas alguns a dizer que o nível era 

bastante elevado. As observações feitas no ambiente de trabalho também confirmam uma 

alta intensidade de conflito, até pelas próprias discussões intensas, às vezes por problemas 

simples de resolver, presenciadas pelo pesquisador. 

 

Tabela 4.2  Sumário estatístico da variável “conflito intragrupal” 

Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Conflito Intragrupal 25 3,575 0,616 0,379 0,172 

Conflito Intragrupal – Avaliação Global 22 3,182 0,907 0,823 0,285 
 

Esse resultado corrobora parcialmente a entrevista inicialmente feita com o dirigente 

principal da organização na etapa anterior à aplicação do questionário. À época, o mesmo 

relatou um alto grau de conflito intragrupal no Departamento de Engenharia. Os resultados 

mostram, no entanto, um nível de conflito entre regular e elevado. Tal como no Departamento 

Comercial, foram também usadas duas medidas conforme mostrado na tabela 4.2. 
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4.1.3  Comparativo entre os departamentos 

A partir da análise dos dados contidos nas tabelas 4.3 e 4.4, podemos dizer que 

há diferença estatisticamente significante, nos seus dois itens de avaliação. A indicação 

inicial de que havia diferença significante nos graus de conflito entre os dois departamentos 

estudados foi confirmada. Isso vem corroborar os dados coletados via entrevistas com o 

diretor geral e com informantes estratégicos de cada departamento analisado. 

Além isso, essas informações vêm a validar o nosso pressuposto básico de que 

há diferença significativa o suficiente para justificar este estudo, uma vez que conflito 

intragrupal consiste na nossa variável de interesse maior. Significa isto dizer que, em não 

havendo diferença significativa entre os dois departamentos no que diz respeito a esta 

variável não seria possível testar, por ausência de variância, qualquer antecedente. A idéia 

do estudo comparativo tem a diferença entre os objetos de análise como base. 

Nas tabelas a seguir verifica-se um valor em módulo (absoluto) do Stat t (t 

calculado) maior que o t crítico bi-caudal. Além disso, verificamos que o p-value (P(T<=t) 

bi-caudal) é menor que o nível de significância α (neste caso, definido como 0,05), o que 

nos permite concluir pela existência de diferença estatisticamente significante. 

 

Tabela 4.3  Teste-t aplicado à variável “conflito intragrupal” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 2,345238095 3,575 
Variância 0,22016369 0,37890625 
Observações 21 25 
Hipótese da diferença de média 0  
Gl 44  
Stat t -7,679979002  
P(T<=t) uni-caudal 5,83647E-10  
t crítico uni-caudal 1,680230071  
P(T<=t) bi-caudal 1,16729E-09  
t crítico bi-caudal 2,0153675  
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Tabela 4.4  Teste-t aplicado à variável “conflito intragrupal – avaliação global” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 2,1 3,181818182 
Variância 0,726315789 0,822510823 
Observações 20 22 
Hipótese da diferença de média 0  
Gl 40  
Stat t -3,984856983  
P(T<=t) uni-caudal 0,000139157  
t crítico uni-caudal 1,683852133  
P(T<=t) bi-caudal 0,000278314  
t crítico bi-caudal 2,021074579  

 

 

 

 

4.2  Antecedentes pessoal-culturais 

Os antecedentes pessoal-culturais do conflito são os que ocorrem dentro ou 

entre entidades sociais como um resultado de diferenças percebidas nas personalidades e 

nas experiências culturais de membros organizacionais (Rahim & Bonoma, 1979). Ou seja, 

constituem algo ligado à pessoa em si, com suas características próprias. 

De acordo com a literatura, são consideradas as seguintes variáveis como 

antecedentes do conflito intragrupal: personalidade, atitudes, motivação, auto-estima e 

diversidade demográfica. 

 

 

 

4.2.1  Personalidade 

A medida utilizada neste estudo tem cinqüenta itens e foi desenvolvida por 

Goldberg (1999). Ela é denominada International Personality Item Pool. O autor utiliza o 

chamado "Modelo dos Cinco Grandes Fatores", que é formado por: extroversão, simpatia, 
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consciência, estabilidade emocional e criatividade. Cada um dos fatores é bipolar e, assim 

como as demais medidas, usa uma escala do tipo Likert de cinco pontos. 

 

 

4.2.1.1  Departamento comercial 

Considerando que a escala da medida de personalidade vai de 1 a 5, podemos 

perceber na tabela 4.5 que a média é alta em quase todos os itens de composição da 

variável “personalidade”. A exceção refere-se ao item “extroversão”, com 3,329. A maior 

média está em “consciência”, com 4,205. Ou seja, há uma tendência geral de existirem 

pessoas extrovertidas, simpáticas, conscientes, estáveis emocionalmente e criativas no 

Departamento Comercial. 

 

Tabela 4.5  Sumário estatístico da variável “personalidade” 

Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação 
Extroversão 21 3,329 0,462 0,213 0,139 

Simpatia 21 4,000 0,421 0,177 0,105 
Consciência 21 4,205 0,470 0,220 0,112 

Estabilidade Emocional 21 3,562 0,745 0,554 0,209 
Criatividade 21 3,711 0,485 0,235 0,131 

 

Por fim, destacamos, também, um baixo coeficiente de variação (<0,50) em 

todos os itens, o que indica uma homogeneidade nos dados coletados. 
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4.2.1.2  Departamento de engenharia 

Podemos perceber na tabela 4.6 que a média está entre regular e alta. Na 

primeira situação estão: extroversão e estabilidade emocional. Na segunda: simpatia, 

consciência e criatividade. 

 

Tabela 4.6  Sumário estatístico da variável “personalidade” 

Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação 
Extroversão 25 2,930 0,605 0,365 0,206 

Simpatia 25 4,140 0,514 0,264 0,124 
Consciência 25 4,208 0,586 0,344 0,139 

Estabilidade Emocional 25 3,022 0,847 0,717 0,280 
Criatividade 25 3,691 0,574 0,329 0,156 

 

Encontramos, também, um baixo coeficiente de variação em todos os itens, 

indicando uma homogeneidade nos dados coletados. Significa isto dizer que o grupo é 

homogêneo em termos de personalidade. Isso é aparentemente incoerente com pesquisas 

que indicam que quando indivíduos com tipos de personalidade diferentes entre si são 

colocados no mesmo grupo há uma tendência natural para o conflito interpessoal (Rahim & 

Bonoma, 1979). Visto de outra forma, um grupo com pequena variância na personalidade 

deveria apresentar baixo conflito, o que não é o caso. Pode, no entanto, significar que, 

neste caso, personalidade simplesmente não é um dos antecedentes do conflito intragrupal 

das unidades estudadas. 

 

 

4.2.1.3  Comparativo entre os departamentos 

Nas tabelas a seguir (tabelas 4.7 a 4.11), analisamos o valor em módulo 

(absoluto) do F comparado com o valor de f crítico uni-caudal e observamos se o p-value 
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(P(T<=t) uni-caudal) era menor que o nível de significância α (neste caso, definido como 

0,10). Levando em consideração isso, podemos dizer que diferença entre as variâncias, 

porém ela, nas cinco dimensões de personalidade, não é estatisticamente significante. Ou seja, 

todas as dimensões da personalidade não estão associadas ao conflito, pelo menos neste caso. 

Isso contraria os resultados dos estudos realizados por Mann (1995) e Rahim & Bonoma 

(1979). Eles afirmam que em um grupo com pessoas de estilos interpessoais diferentes, há uma 

tendência ao conflito entre elas, pois cada uma tende a atuar de uma forma específica, por 

entender que é a melhor, desconsiderando as demais. Por isso, há uma tendência de conflito 

interpessoal. 

 

Tabela 4.7  Teste-F aplicado à variável “tipo de personalidade - extroversão” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,328571429 2,930222222 
Variância 0,213142857 0,365488889 
Observações 21 25 
Gl 20 24 
F 0,58317192  
P(F<=f) uni-caudal 0,112175961  
F crítico uni-caudal 0,480202544  

 

Tabela 4.8  Teste-F aplicado à variável “tipo de personalidade - simpatia” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 4 4,104444444 
Variância 0,177 0,263734568 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 0,671129315  
P(F<=f) uni-caudal 0,184229399  
F crítico uni-caudal 0,480202544  

 

Tabela 4.9  Teste-F aplicado à variável “tipo de personalidade - consciência” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 4,204761905 4,208444444 
Variância 0,22047619 0,343881481 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 0,641140051  
P(F<=f) uni-caudal 0,158052722  
F crítico uni-caudal 0,480202544  
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Tabela 4.10  Teste-F aplicado à variável “tipo de personalidade – estabilidade emocional” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,561904762 3,022222222 
Variância 0,55447619 0,717345679 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 0,772955364  
P(F<=f) uni-caudal 0,281462467  
F crítico uni-caudal 0,480202544  

 

Tabela 4.11  Teste-F aplicado à variável “tipo de personalidade – criatividade” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,710582011 3,691444444 
Variância 0,235018225 0,328982716 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 0,714378638  
P(F<=f) uni-caudal 0,224256634  
F crítico uni-caudal 0,480202544  

 

Neste estudo, podemos considerar personalidade, em suas cinco dimensões, 

como provável antecedente do conflito intragrupal. Isso parece refletir as baixas variâncias 

encontradas nas duas unidades estudadas. Porém fica uma questão para discussão. Se o que 

interessa é a variância da personalidade no grupo, então podemos entender que elevada 

variância no grupo no que se refere aos aspectos da personalidade tenderá a levar os 

membros do grupo ao conflito. A questão é saber até que ponto o nível de variância na 

personalidade começa a fazer efeito. A literatura não discute esse ponto. 

 

 

 

4.2.2  Atitudes 

A medida tem dois itens, considerando dois aspectos levantados como importantes 

atitudes determinantes do conflito intragrupal: gênero e raça (Rahim & Bonoma, 1979; 

Rewick, 1975; Mann, 1995). Um item mediu a percepção de discriminação racial, enquanto 

que o outro visou mensurar a percepção de discriminação de gênero do funcionário. 
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4.2.2.1  Departamento comercial 

Nos dois itens de atitudes (discriminação em relação a gênero e a raça), 

notamos que a média é muito baixa. É interessante destacar também o baixo coeficiente de 

variação nesses mesmos itens. Isso indica a concordância geral de que percepção de 

discriminação racial e de gênero é quase nula no Departamento Comercial. 

 

Tabela 4.12  Sumário estatístico da variável “atitudes” 
Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Atitudes – Gênero 21 1,095 0,436 0,190 0,398 

Atitudes - Raça 21 1,048 0,218 0,048 0,208 

 

Em adição, foram feitas observações sobre esses itens. Verificamos e 

confirmamos a consistência nos dados coletados pelo método do questionário. Durante o 

processo de observação estruturada, não foi verificado qualquer tipo de discriminação. 

 

 

4.2.2.2  Departamento de engenharia 

Nos dois itens referentes à variável “atitudes” (discriminação em relação a 

gênero e a raça), nota-se que a média é muito baixa. Destaca-se também o elevado 

coeficiente de variação no item discriminação em relação a gênero. 

 

Tabela 4.13  Sumário estatístico da variável “atitudes” 
Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Atitudes - Gênero 25 1,320 0,988 0,977 0,748 
Atitudes – Raça 25 1,080 0,400 0,160 0,370 
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Para um melhor entendimento dos dados quantitativos, foram feitas 

observações sobre esses itens. Verificamos e confirmamos a consistência desses dados.  

Alguns homens parecem discriminar pessoas do gênero oposto por acharem que a 

atividade desempenhada no departamento (engenharia de comunicação) é “tarefa para 

homens”. Essa idéia é muito firme, principalmente das pessoas do gênero masculino que 

têm mais tempo de serviço na empresa. De forma sutil, as cobranças são maiores sobre as 

mulheres. Isso explica o fato de termos o alto coeficiente de variação nesse item. 

Para tentar esclarecer a elevada variação nas respostas, foi utilizada a análise 

de variância para testar a diferença de médias entre e dentro dos grupos. Para tanto, 

confrontamos a variável discriminação em relação a gênero e as variáveis demográficas 

desta pesquisa (gênero, idade, educação, estado civil, religião, número de filhos e tempo de 

serviço). Consideramos, neste caso, o nível de significância 0,05. 

 

Tabela 4.14  Análise de variância (ANOVA) 
gênero X atitudes – discriminação de gênero 

Departamento de Engenharia 

  SQ gl MQ F Sig. 

Entre Grupos 0,808 1 0,808 0,822 0,374 

Dentro de Grupos 22,632 23 0,984   

Total 23,440 24    
 

 

A variável “gênero” é constituída de duas categorias: masculino e feminino. 

Percebemos, por meio do nível de significância calculado, que “gênero” não é um 

moderador no que se refere à discriminação em relação a gênero e ao conflito intragrupal 

conseqüente. 
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Tabela 4.15  Análise de variância (ANOVA) 
idade X atitudes – discriminação de gênero 

Departamento de Engenharia 

  SQ gl MQ F Sig. 

Entre Grupos 4,773 4 1,193 1,279 0,311 

Dentro de Grupos 18,667 20 0,933   

Total 23,440 24    
 

 

A variável “idade” é formada, no nosso estudo, de seis classes: de 20 a 24 anos; de 

25 a 34 anos; de 35 a 44 anos; de 45 a 54 anos; de 55 a 64 anos; 65 anos ou mais. Observamos, 

por meio do nível de significância calculado, que “idade”, neste caso, não é um moderador no 

que se refere à discriminação em relação a gênero e ao conflito intragrupal conseqüente. 

 

Tabela 4.16  Análise de variância (ANOVA) 
educação X atitudes – discriminação de gênero 

Departamento de Engenharia 

  SQ gl MQ F Sig. 

Entre Grupos 1,840 4 0,460 0,426 0,788 

Dentro de Grupos 21,600 20 1,080   

Total 23,440 24    

 

A variável “educação” tem, no nosso estudo, oito categorias: 1º grau 

incompleto; 1º grau completo; 2º grau incompleto; 2º grau completo; superior incompleto; 

superior completo; pós-graduação incompleta; pós-graduação completa. Vemos, por meio 

do nível de significância calculado, que “educação”, neste caso, não é um moderador no 

que se refere à discriminação em relação a gênero e ao conflito intragrupal conseqüente. 
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Tabela 4.17  Análise de variância (ANOVA) 
estado civil X atitudes – discriminação de gênero 

Departamento de Engenharia 

  SQ gl MQ F Sig. 

Entre Grupos 1,709 3 0,570 0,551 0,653 

Dentro de Grupos 21,731 21 1,035   

Total 23,440 24    

 

A variável “estado civil” é constituída, no nosso estudo, por cinco classes: 

casado(a); solteiro(a); viúvo(a); separado(a)/divorciado(a)/desquitado(a); outro. Percebemos, 

por meio do nível de significância calculado, que “estado civil” não é um moderador no 

que se refere à discriminação em relação a gênero e ao conflito intragrupal conseqüente. 

 

Tabela 4.18  Análise de variância (ANOVA) 
religião X atitudes – discriminação de gênero 

Departamento de Engenharia 

  SQ gl MQ F Sig. 

Entre Grupos 0,417 2 0,209 0,183 0,834 

Dentro de Grupos 22,800 20 1,140   

Total 23,217 22    

 

A variável “religião” é formada, na nossa pesquisa, por três categorias: católica; 

evangélica; espírita. Observamos, por meio do nível de significância calculado, que 

“religião” não é um moderador no que se refere à discriminação em relação a gênero e ao 

conflito intragrupal conseqüente. 
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Tabela 4.19  Análise de variância (ANOVA) 
nº de filhos X atitudes – discriminação de gênero 

Departamento de Engenharia 

  SQ gl MQ F Sig. 

Entre Grupos 7,059 5 1,412 1,638 0,198 

Dentro de Grupos 16,381 19 0,862   

Total 23,440 24    

 

A variável “número de filhos” é formada, no nosso caso, por oito classes, ou 

seja, de nenhum a sete filhos. Vemos, por meio do nível de significância calculado, que 

“número de filhos” não é um moderador no que se refere à discriminação em relação a 

gênero e ao conflito intragrupal conseqüente. 

 

Tabela 4.20  Análise de variância (ANOVA) 
tempo de serviço X atitudes – discriminação de gênero 

Departamento de Engenharia 

  SQ gl MQ F Sig. 

Entre Grupos 10,190 5 2,038 2,922 0,040 

Dentro de Grupos 13,250 19 0,697   

Total 23,440 24    

 

A variável “tempo de serviço” tem, no nosso caso, seis categorias: até 5 anos; 

de 6 a 10 anos; de 11 a 15 anos; de 16 a 20 anos; de 21 a 25 anos; de 26 a 30 anos. 

Considerando o nível de significância 0,05 para análise de variância e para o qui-quadrado 

(com valor calculado de 0,036), podemos observar que “tempo de serviço” pode ser 

considerado um moderador no que se refere à discriminação em relação a gênero e ao 

conflito intragrupal conseqüente. Interessante notar também que “idade”, que 

possivelmente estaria associado com “tempo de serviço”, não é considerado como 

moderador, neste caso. Por fim, nota-se que apesar de evidenciar-se, por meio de 
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observações, uma discriminação por parte dos homens no Departamento de Engenharia, 

não verificamos qualquer significância quando comparada com a variável “discriminação 

em relação a gênero”. 

 

 

4.2.2.3  Comparativo entre os departamentos 

Analisando os dados das tabelas 4.21 e 4.22, vemos que a hipótese de que 

existe diferença significativa entre as variâncias dos dois departamentos nos dois itens da 

variável “atitudes” não pode ser confirmada, apesar da aparente diferença em seus 

coeficientes de variação. Contrariando os achados de Mann (1995), Rahim & Bonoma 

(1979) e Rewick (1975), de que atitudes de discriminação em relação a gênero e a raça 

poderiam levar ao conflito intragrupal, este resultado leva-nos a crer não serem essas 

atitudes, neste caso, antecedentes do conflito. 

 

Tabela 4.21  Teste-F aplicado à variável “atitudes - discriminação de gênero 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 1,095238095 1,32 
Variância 0,19047619 0,976666667 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 0,195026816  
P(F<=f) uni-caudal 0,000227863  
F crítico uni-caudal 0,480202544  

 

Tabela 4.22  Teste-F aplicado à variável “atitudes - discriminação de raça” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 1,047619048 1,08 
Variância 0,047619048 0,16 
Observações 21 25 
Gl 20 24 
F 0,297619048  
P(F<=f) uni-caudal 0,003878802  
F crítico uni-caudal 0,480202544  
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Levando em consideração os comentários feitos pelos entrevistados dos dois 

departamentos, julgamos que a cultura organizacional pode estar influindo na avaliação 

nestes casos. Aparentemente o pessoal não pode desligar-se do seu ambiente de trabalho 

global, com os seus princípios ou costumes de trabalho. Ou seja, quando perguntados sobre 

as suas atitudes de discriminação, os respondentes tenderam a ter a mesma opinião. Por 

conta das normas e valores estabelecidos pelo próprio grupo informal ou formalmente. 

Conforme Nwachukwu & Scott (1997), a afirmação que cultura organizacional 

influencia a tomada de decisão, até em termos morais, não pode ser mais contestada. Os 

valores são uma das forças poderosas para explicar o comportamento de indivíduos e grupos 

dentro de uma organização – e estes valores são: pressupostos de ação, não percebidos e não 

ditos. Eles acreditam que a formalização de valores corporativos facilitaria a descrição de 

cargos e dos papéis na empresa e seria a chave para influenciar o comportamento dos 

empregados. Os autores afirmam que as normas ajudam a estabelecer e manter padrões sobre 

as coisas “certas” a serem feitas e sobre as coisas que seriam “dignas de ser feitas”. 

 

 

 

4.2.3  Motivação 

Para instrumentalizar a variável “motivação”, foi usado o modelo de Steers 

& Braunstein (1975). Ele é denominado MNQ (Manifest Needs Questionnaire), tal 

como apresentado no capítulo de metodologia, que define a variável como constituída 

por quatro categorias de necessidades humanas: realização, afiliação, autonomia e 

dominação. 
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4.2.3.1  Departamento comercial 

Nesses itens, notamos que a média está entre regular e alto (tabela 4.23). Mesmo a 

motivação média global encontra-se em 3,198, mostrando ser regular. Destaca-se também o 

baixo coeficiente de variação em todos os itens, indicando homogeneidade nas respostas. 

Como complemento, foi perguntando se o pesquisado se sente motivado em relação 

ao trabalho que desempenha. A essa variável demos o nome de “motivação global”. Ou seja, o 

item é de percepção da própria motivação do respondente. Neste item, a média foi maior 

(3,952). Em comparação com a motivação média global, podemos dizer que pode ter havido uma 

tentativa de gerenciamento de impressões. Ou seja, quando perguntado se se sentia motivado para 

o trabalho, ele, provavelmente, tendeu a escolher um valor mais elevado na escala, tentando 

passar uma boa impressão ao pesquisador sobre sua motivação. 

 

Tabela 4.23  Sumário estatístico da variável “motivação” 

Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Motivação Média 21 3,198 0,329 0,108 0,103 

Realização 21 3,631 0,486 0,236 0,134 
Afiliação 21 3,371 0,495 0,245 0,147 

Autonomia 21 2,610 0,621 0,386 0,238 
Dominação 21 3,190 0,717 0,514 0,225 

Motivação Geral 21 3,952 1,117 1,248 0,283 
 

Também foram feitas observações e entrevistas sobre “motivação”. Verificamos e 

confirmamos a consistência nos dados coletados pelo método do questionário. Nas entrevistas 

foram relatados, também, motivos pelos quais a motivação tem um nível entre regular e elevado. 

Segundo os informantes estratégicos, boa parte dessa motivação está em a empresa oferecer 

bons benefícios sociais e um bom ambiente de trabalho, onde as idéias são valorizadas. 
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4.2.3.2  Departamento de engenharia 

Em todos os itens referentes a motivação, notamos que a média está centrada 

em regular (tabela 4.24). Excetua-se, neste caso, a média global de motivação, que 

encontra-se mais elevada (3,880). Destaca-se também o baixo coeficiente de variação 

encontrado em todos os itens, refletindo uma homogeneidade nas respostas. 

 

Tabela 4.24  Sumário estatístico da variável “motivação” 

Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Motivação Média 25 3,168 0,352 0,124 0,111 

Realização 25 3,446 0,809 0,655 0,235 
Afiliação 25 3,292 0,422 0,178 0,128 

Autonomia 25 2,640 0,686 0,470 0,260 
Dominação 25 3,298 0,810 0,656 0,246 

Motivação Geral 25 3,880 1,129 1,610 0,291 

 

Nas observações e entrevistas feitas sobre “motivação”, verificamos a consistência 

nos dados coletados pelo método do questionário. Segundo os informantes estratégicos, essa 

motivação regular encontrada no departamento é explicada, principalmente, pela discriminação 

que o departamento sofre em relação aos demais. Segundo eles, os salários, apesar de estarem 

acima da média de mercado, são aquém do que a empresa paga em outras filiais. 

 

 

4.2.3.3  Comparativo entre os departamentos 

Analisando os dados apresentados nas tabelas 4.25 a 4.29, verificamos que a 

hipótese de que existe diferença significativa entre as variâncias dos dois departamentos 

nos quatro elementos da variável “motivação” não pode ser confirmada. Em todas as suas 
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quatro dimensões, podemos afirmar que existe diferença, mas ela não é estatisticamente 

significante (P(F<=f) < α) entre as duas unidades analisadas. 

 

Tabela 4.25  Teste-F aplicado à variável “motivação” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,197994987 3,168313037 
Variância 0,108084422 0,123928065 
Observações 21 25 
Gl 20 24 
F 0,872154516  
P(F<=f) uni-caudal 0,381318527  
F crítico uni-caudal 0,480202544  

 

Tabela 4.26  Teste-F aplicado à variável “motivação - necessidade de realização” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,630952381 3,446 
Variância 0,236119048 0,654983333 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 0,360496269  
P(F<=f) uni-caudal 0,011838241  
F crítico uni-caudal 0,480202544  

 

Tabela 4.27  Teste-F aplicado à variável “motivação - necessidade de afiliação” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,371428571 3,292 
Variância 0,245142857 0,178266667 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 1,375146917  
P(F<=f) uni-caudal 0,226438185  
F crítico uni-caudal 2,026663282  

 

Tabela 4.28  Teste-F aplicado à variável “motivação - necessidade de autonomia” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 2,60952381 2,64 
Variância 0,385904762 0,470208333 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 0,820710172  
P(F<=f) uni-caudal 0,329441394  
F crítico uni-caudal 0,480202544  
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Tabela 4.29  Teste-F aplicado à variável “motivação - necessidade de dominação” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,19047619 3,298 
Variância 0,513904762 0,655933333 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 0,783471026  
P(F<=f) uni-caudal 0,291965093  
F crítico uni-caudal 0,480202544  

 

Para Likert & Likert (1980) e Mann (1995), quando as necessidades pessoais do 

indivíduo não são satisfeitas pela organização, um comportamento de conflito pode ser gerado 

entre essas partes. Quando as necessidades do indivíduo não são satisfeitas pela organização, 

há conseqüências negativas para o desempenho no seu trabalho, podendo, também, criar 

conflitos entre esse indivíduo e os outros membros do grupo. Então, outro aspecto da 

motivação que é importante e sobre o qual nos debruçamos é o nível de satisfação geral das 

necessidades. A tabela 4.30 mostra uma análise de diferença de médias. Verifica-se não haver 

diferença estatisticamente significante entre os departamentos. Vemos que esse aspecto não 

parece, neste caso, ter sido importante no desenvolvimento da situação de conflito, levando-

nos a crer que, neste caso, essa variável, no que tange a satisfação das necessidades individuais, 

não pode ser considerada um antecedente do conflito intragrupal. 

 

Tabela 4.30  Teste-t aplicado à variável “motivação para o trabalho” 

  D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,952380952 3,88
Variância 1,247619048 1,61
Observações 21 25
Hipótese da diferença de média 0 
gl 44 
Stat t 0,205705392 
P(T<=t) uni-caudal 0,418984924 
t crítico uni-caudal 1,680230071 
P(T<=t) bi-caudal 0,837969849 
t crítico bi-caudal 2,0153675  
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Concluindo, podemos dizer que “motivação” não pode ser considerado um 

antecedente do conflito, nas quatro dimensões que a compõem. Quanto a isso, esse resultado 

contraria os achados de Likert & Likert (1980) e Mann (1995). Eles afirmam que quando 

indivíduos com necessidades diferentes são colocados em um mesmo ambiente podem entrar 

em uma situação de conflito. Essas idéias não foram confirmadas por este estudo. 

 

 

 

4.2.4  Auto-estima 

A medida utilizada tem dez itens e foi originalmente desenvolvida por Rosenberg 

(1965). De acordo com Robinson, Shaver & Wrightsman (1991), a medida de Rosenberg tem 

sido utilizada de modo amplo e é considerada padrão entre as medidas de auto-estima. 

 

 

4.2.4.1  Departamento comercial 

Os dados coletados por meio de questionário permitem-nos dizer que a “auto-

estima” é elevada (3,971). Também podemos verificar na tabela 4.31 que o coeficiente de 

variação é baixo, indicando homogeneidade nas respostas. 

 

Tabela 4.31  Sumário estatístico da variável “auto-estima” 

Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Auto-estima 21 3,971 0,420 0,176 0,106 
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4.2.4.2  Departamento de engenharia 

Os dados coletados por meio de questionário permitem-nos dizer que a “auto-

estima” é elevada (3,896). Também se verifica, na tabela 4.32, homogeneidade nas 

respostas, indicada através de um nível baixo do coeficiente de variação. 

 

Tabela 4.32  Sumário estatístico da variável “auto-estima” 

Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Auto-estima 25 3,896 0,371 0,138 0,095 

 

 

4.2.4.3  Comparativo entre os departamentos 

Confrontando os dados coletados nos departamento comercial e no departamento 

de engenharia, constatamos que a hipótese de que existe diferença significativa entre eles não 

pode ser aceita. De acordo com Mann (1995) e Brockner (1988), a baixa auto-estima é 

importante no desenvolvimento de um comportamento conflitivo. Pessoas com baixa auto-

estima não têm confiança em si mesmas e quase sempre ficam apreensivas em situações 

sociais, levando a situações de conflito. Como verificamos elevada auto-estima em ambos os 

departamentos, além de não haver diferença estatisticamente significante entre eles, podemos 

afirmar que, neste caso, auto-estima não constitui um antecedente do conflito intragrupal. 

 

Tabela 4.33  Teste-F aplicado para a variável “auto-estima” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,971428571 3,896 
Variância 0,176142857 0,137992593 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 1,276466032  
P(F<=f) uni-caudal 0,281608746  
F crítico uni-caudal 2,026663282  
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4.2.5  Diversidade demográfica 

A medida utilizada tem 7 itens e foi desenvolvida com base em variáveis 

relatadas por Jehn (1995) como antecedentes do conflito. Considera-se: gênero, idade, 

escolaridade, estado civil, religião, número de filhos e tempo de serviço na empresa. Esses 

dados são confrontados com os dados fornecidos, através de pesquisa documental, pelo 

setor de recursos humanos da empresa, para nos dar certeza quanto à fidedignidade dos 

dados coletados. 

 

 

4.2.5.1  Departamento comercial 

Quanto à diversidade demográfica do Departamento Comercial, o contingente 

principal é notadamente masculino, representando 68,42% da amostra. Predomina o estado 

civil “casado(a)”, constituindo 61,90%. Os dados também revelam que 35% dos respondentes 

não têm filhos, 20%, um, e 30%, dois. A idade média da amostra concentra-se na faixa entre 

35 a 44 anos, com 47,62%. O nível de escolaridade mostra 33,33% dos respondentes com 

curso superior completo e 19,05% com curso superior incompleto. A religião predominante é a 

católica, com 93,75%. 

Quanto às variáveis funcionais, a maioria dos respondentes, 65%, tem de 11 a 20 

anos de serviços prestados à empresa. Esses dados, com indicações de freqüências relativas e 

absolutas, estão dispostos na tabela 4.34. 

De acordo com Pfeffer (apud Jackson et alli, 1991), citado nas considerações 

teóricas sobre diversidade demográfica, quando um jovem empregado se compromete com 

uma carreira é provável que, no início, fique ansioso e entusiasmado e seu nível de 

aspiração seja alto. O papel que esse mesmo empregado acaba desempenhando anos mais 

tarde poderá ser totalmente diferente. O momento crítico na vida do trabalhador acontece 
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normalmente no meio da carreira. Nessa fase, ele pode se encontrar num dilema: se a pessoa 

acumulou sucessos atingindo seus objetivos, pode desejar atingir objetivos mais altos; se ela 

se frustrou por não atingi-los, pode se resignar ou ainda tentar seguir outro caminho. Em 

sua carreira mais tardia, é provável que o indivíduo se torne conservador e permaneça com 

o que obteve por sentir que os anos no futuro são insuficientes para atingir objetivos mais 

elevados, sendo tentado a resistir e a permanecer em sua carreira até atingir a aposentadoria. 

Neste departamento observa-se que a maioria concentra-se no estágio médio de idade (35 a 

44 anos), isto é, no momento crítico da vida. Por outro lado, na perspectiva do tempo de 

serviço, apesar de sua concentração na faixa entre 11 a 20 anos de serviços prestados à 

empresa, há uma dispersão, concentrando também nos pólos. Isso pode fazer com que haja 

situações de conflito, já que existe diversidade quanto a esse item. 

 

 

4.2.5.2  Departamento de engenharia 

O contingente do Departamento de Engenharia é principalmente masculino, 

representando 76,00% da amostra. Há um predomínio do estado civil “casado(a)”, com 

52,00%. Os dados também mostram que 32% dos respondentes não têm filhos e 28%, dois. A 

idade média da amostra encontra-se na faixa entre 35 a 44 anos, com 32,00%. O nível de 

escolaridade revela 40,00% dos respondentes com segundo grau completo. A religião 

predominante é a católica, com 86,96%. 

Quanto às variáveis funcionais, a maioria dos respondentes, 36%, tem até 5 anos 

de serviço e 20% tem de 21 a 25 anos de serviços prestados à empresa. Esses dados estão 

dispostos, com indicações de freqüências relativas e absolutas, na tabela 4.35. 
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Tabela 4.34  Sumário da distribuição dos respondentes do Departamento Comercial 

por características pessoais e funcionais 

VARIÁVEIS PESSOAIS E FUNCIONAIS 
Gênero n % Religião n % 
Masculino 13 68,42 Católica 15 93,75 
Feminino 6 31,58 Evangélica 0 0,00 
   Espírita 1 6,25 
      
Estado civil n % Idade (anos) n % 
Casado(a) 13 61,90 De 20 a 24 anos 2 9,52 
Solteiro(a) 5 23,81 De 25 a 34 anos 6 28,57 
Viúvo(a) 0 0,00 De 35 a 44 anos 10 47,62 
Sep./Div./Desq.(a) 2 9,52 De 45 a 54 anos 3 14,29 
Outro 1 4,76 De 55 a 64 anos 0 0,00 
   65 ou mais 0 0,00 
      
Escolaridade n % Nº de Filhos n % 
1º Grau Incompleto 0 0,00 0 7 35,00 
1º Grau Completo 0 0,00 1 4 20,00 
2º Grau Incompleto 0 0,00 2 6 30,00 
2º Grau Completo 6 28,57 3 3 15,00 
Superior Incompleto 4 19,05 4 0 0,00 
Superior Completo 7 33,33 5 0 0,00 
Pós-graduação Incompleta 0 0,00 6 0 0,00 
Pós-graduação Completa 4 19,05 7 0 0,00 
      
Tempo de Serviço n %    
Até 5 anos 3 15,00    
De 6 a 10 anos 1 5,00    
De 11 a 15 anos 6 30,00    
De 16 a 20 anos 7 35,00    
De 21 a 25 anos 3 15,00    
De 26 a 30 anos 0 0,00    
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Tabela 4.35  Sumário da distribuição dos respondentes do Departamento de Engenharia 

por características pessoais e funcionais 

VARIÁVEIS PESSOAIS E FUNCIONAIS 
Gênero n % Religião n % 
Masculino 19 76,00 Católica 20 86,96 
Feminino 6 24,00 Evangélica 1 4,35 
   Espírita 2 8,70 
      
Estado civil n % Idade (anos) n % 
Casado(a) 13 52,00 De 20 a 24 anos 6 24,00 
Solteiro(a) 9 36,00 De 25 a 34 anos 4 16,00 
Viúvo(a) 1 4,00 De 35 a 44 anos 8 32,00 
Sep./Div./Desq.(a) 2 8,00 De 45 a 54 anos 4 16,00 
Outro 0 0,00 De 55 a 64 anos 3 12,00 
   65 ou mais 0 0,00 
      
Escolaridade n % Nº de Filhos n % 
1º Grau Incompleto 0 0,00 0 8 32,00 
1º Grau Completo 3 12,00 1 2 8,00 
2º Grau Incompleto 1 4,00 2 7 28,00 
2º Grau Completo 10 40,00 3 3 12,00 
Superior Incompleto 6 24,00 4 3 12,00 
Superior Completo 5 20,00 5 0 0,00 
Pós-graduação Incompleta 0 0,00 6 0 0,00 
Pós-graduação Completa 0 0,00 7 2 8,00 
      
Tempo de Serviço n %    
Até 5 anos 9 36,00    
De 6 a 10 anos 2 8,00    
De 11 a 15 anos 3 12,00    
De 16 a 20 anos 4 16,00    
De 21 a 25 anos 5 20,00    
De 26 a 30 anos 2 8,00    
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4.2.5.3  Comparativo entre os departamentos 

Analisando os dados coletados nos dois departamentos, por meio das tabelas 4.36 

a 4.42, podemos constatar existe diferença estatisticamente significante em apenas um dos sete 

itens de “diversidade demográfica”. O item “tempo de serviço” aparece como forte 

candidato a antecedente do conflito no departamento de engenharia. Isto é corroborado 

pelas discussões observadas, aparentando situações de inveja entre as pessoas de maior 

tempo na empresa e aquelas que ingressaram há pouco tempo nela. 

Segundo Pfeffer (apud Jackson et alli, 1991), um jovem empregado se compromete mais 

facilmente com a carreira e seu nível de aspiração tende a ser mais elevado, levando-o a tentar 

sempre aprender mais sobre sua função. Ao contrário, se um empregado se frustrou por não 

atingir seus objetivos, pode se resignar e possivelmente se tornar conservador, julgando 

aqueles que estão iniciando a carreira agora na empresa como ameaças ao seu status quo. Os 

comportamentos observados são aparentemente consistentes com essa teoria. De forma mais 

nítida, verificamos, por meio de observações, no Departamento de Engenharia. Esse fato pode 

ser explicado, possivelmente, pelo nível de escolaridade exigido nos últimos anos para o 

trabalho nesse departamento. Esses jovens, no geral, têm um grau de instrução mais elevado que 

aqueles que ingressaram há mais de cinco anos na empresa. Por esse aspecto, essas pessoas são 

vistas como ameaças ao emprego daqueles que estão há mais tempo no departamento. Essas 

ameaças poderiam ser vistas como natural; porém, o histórico desse setor é de número de 

demissões maior que o dos demais departamentos, justificando, assim, o medo dos funcionários. 

Muitas vezes os grupos exercem influência de modo informal, mas desenvolvem normas 

de conduta que influenciam diretamente o comportamento do indivíduo. Se ele não se 

adequa às normas e valores do grupo, poderá ser iniciada uma situação de conflito. 
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Tabela 4.36  Teste-F aplicado à variável “gênero” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 1,315789474 1,24 
Variância 0,228070175 0,19 
Observações 19 25 
Gl 18 24 
F 1,200369344  
P(F<=f) uni-caudal 0,332921394  
F crítico uni-caudal 2,054328263  

 

Tabela 4.37  Teste-F aplicado à variável “idade” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 2,666666667 2,76 
Variância 0,733333333 1,773333333 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 0,413533835  
P(F<=f) uni-caudal 0,024451263  
F crítico uni-caudal 0,480202544  

 

Tabela 4.38  Teste-F aplicado à variável “nível de escolaridade” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 5,619047619 4,36 
Variância 2,047619048 1,49 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 1,374240972  
P(F<=f) uni-caudal 0,226898011  
F crítico uni-caudal 2,026663282  

 

Tabela 4.39  Teste-F aplicado à variável “estado civil” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 1,714285714 1,68 
Variância 1,414285714 0,81 
Observações 21 25 
gl 20 24 
F 1,746031746  
P(F<=f) uni-caudal 0,096355152  
F crítico uni-caudal 2,026663282  

 

Tabela 4.40  Teste-F aplicado à variável “religião” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 1,125 1,217391304 
Variância 0,25 0,359683794 
Observações 16 23 
gl 15 22 
F 0,695054945  
P(F<=f) uni-caudal 0,236629084  
F crítico uni-caudal 0,43364512  
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Tabela 4.41  Teste-F aplicado à variável “número de filhos” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 1,25 2,04 
Variância 1,25 4,123333333 
Observações 20 25 
Gl 19 24 
F 0,303152789  
P(F<=f) uni-caudal 0,00506654  
F crítico uni-caudal 0,473004746  

 

Tabela 4.42  Teste-F aplicado à variável “tempo de serviço” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 13,8 13,12 
Variância 42,27368421 82,77666667 
Observações 20 25 
gl 19 24 
F 0,510695658  
P(F<=f) uni-caudal 0,069458632  
F crítico uni-caudal 0,473004746  

 
 

Enfim, podemos considerar a diversidade demográfica como antecedente do 

conflito intragrupal apenas no que se refere a tempo de serviço. Essa informação constitui-

se importante para o processo de integração e socialização do novo empregado à empresa, 

após um processo de recrutamento e seleção de pessoal em uma organização. 

 

 

 

4.3  Antecedentes estruturais 

Os antecedentes do conflito também podem ser classificados como estruturais 

(Rahim & Bonoma, 1979). Eles se referem ao ambiente em que o indivíduo se encontra, 

desde as relações sociais até à arquitetura organizacional, incluindo papéis, procedimentos 

e hierarquia. O termo “estrutural” é usado de um modo abrangente, que vai além das 

características individuais. Segundo os mesmos autores essa classificação pode ser 

aplicada nos três níveis: intrapessoal, intragrupal e intergrupal. 
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Neste estudo, são consideradas as seguintes variáveis estruturais: liderança, 

similaridade de objetivos, mudança organizacional, estrutura de tarefa, pensamento grupal, 

ameaças externas e efeitos do conflito. 

 

 

 

4.3.1  Liderança 

A medida tem vinte e seis itens e foi desenvolvida por Likert & Likert (1980). 

De acordo com esse modelo, a variável “liderança” pode ser classificada dentro de quatro 

sistemas: 1, 2, 3 e 4, como sendo, respectivamente, autoritário-exploradora, autoritário-

benevolente, consultiva e participativa. O primeiro é caracterizado como um líder sem 

diálogo, que impõe sem discussões. Já o segundo tipo é aquele que é autoritário, mas tem 

momentos de diálogo com os seus subordinados. O terceiro tipo caracteriza-se como pouco 

autoritário, consultando, em diversos momentos, os seus subordinados quanto às decisões a 

serem tomadas. E, por fim, temos o participativo, que sempre busca apoio e opiniões nas 

suas tomadas de decisão.  

 

 

4.3.1.1  Departamento comercial 

A média elevada encontrada (3,673) nas respostas do questionário aplicado 

permite-nos classificar a liderança (na figura do diretor do Departamento Comercial) como 

consultiva. Também constatamos homogeneidade nas respostas, verificada por meio do 

baixo coeficiente de variação (0,107). 
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Tabela 4.43  Sumário estatístico da variável “liderança” 

Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Liderança 21 3,673 0,392 0,153 0,107 

 

Nas entrevistas e observações feitas no ambiente de trabalho, constatamos que 

a liderança fica entre consultiva e participativa. Isso vai depender, principalmente segundo 

os informantes estratégicos, da situação. 

 

 

4.3.1.2  Departamento de engenharia 

A média regular encontrada (2,980) nas respostas do questionário aplicado 

permite-nos classificar a liderança (na figura do diretor do Departamento de Engenharia) 

como autoritário-benevolente. Verificamos homogeneidade nas respostas, por meio do 

baixo coeficiente de variação (0,233). 

 

Tabela 4.44  Sumário estatístico da variável “liderança” 

Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Liderança 25 2,980 0,693 0,480 0,233 

 

Em adição a isso, foram realizadas entrevistas e observações. Constatamos 

então que a liderança caracteriza-se como autoritário-benevolente, correspondendo àquele 

resultado encontrado no questionário. O líder, por um lado, mostra firmeza e centralização 

nas decisões e punições sem conversa, e, por outro, tenta ser uma pessoa comunicativa e 

simpática com as pessoas. Esse estilo de liderança, conforme expresso pelos entrevistados, 

não tem agradado aos seus subordinados como um todo. 
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4.3.1.3  Comparativo entre os departamentos 

Verifica-se, nas tabelas a seguir, um valor em módulo (absoluto) do Stat t (t 

calculado) maior que o t crítico bi-caudal. Além disso, verificamos que o p-value (P(T<=t) 

bi-caudal) é menor que o nível de significância α (neste caso, definido como 0,05), o que 

nos permite concluir pela existência de diferença estatisticamente significante. 

 

Tabela 4.45  Teste-t aplicado à variável “liderança” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,673333333 2,980348718 
Variância 0,153383037 0,480218951 
Observações 21 25 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 39  
Stat t 4,255949974  
P(T<=t) uni-caudal 6,32254E-05  
t crítico uni-caudal 1,684875315  
P(T<=t) bi-caudal 0,000126451  
t crítico bi-caudal 2,022688932  

 

Segundo Likert & Likert (1980), há algumas evidências empíricas de que um 

estilo de liderança mais aproximado do Sistema 4 pode prover uma  gerência de conflitos 

mais efetiva que aqueles baseados nos Sistemas 1, 2 ou 33. Isso é pois consistente tanto 

com os resultados obtidos através do questionário quanto com as observações nos dois 

departamentos. A decorrência é que podemos, neste caso, considerar o estilo de liderança 

como um possível antecedente do conflito intragrupal. 

 

 

 

                                                           
3 Os autores classificaram seus Sistemas 1, 2, 3 e 4 como sendo, respectivamente, organizações autoritário-
exploradoras, autoritário-benevolentes, consultivas e participativas. 
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4.3.2  Similaridade de objetivos 

Para instrumentalizar esta variável foi utilizada uma escala de três itens 

desenvolvida por Jehn (1995). Essa medida objetivou avaliar a comunhão dos objetivos 

departamentais pelos indivíduos pertencentes ao seu respectivo departamento. 

 

 

4.3.2.1  Departamento comercial 

A variável “similaridade de objetivos” situa-se, no Departamento Comercial, segundo 

os dados coletados via questionário, numa média alta (3,667). Isso mostra que os funcionários têm 

ciência de quais objetivos devem ser seguidos para cumprirem bem suas tarefas. Esse fato também 

é constatado por meio do coeficiente de variação, que é baixo. 

 

Tabela 4.46  Sumário estatístico da variável “similaridade de objetivos” 

Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Similaridade de Objetivos 21 3,667 0,667 0,444 0,182 

 

 

4.3.2.2  Departamento de engenharia 

No Departamento de Engenharia, a variável “similaridade de objetivos” 

encontra-se numa média elevada (3,569), segundo dados coletados via questionário. Isso 

mostra que a maioria dos funcionários tem objetivos similares, que devem ser seguidos 

para cumprirem suas tarefas. Isso também pode ser verificado por meio do coeficiente de 

variação, que é baixo. 
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Tabela 4.47  Sumário estatístico da variável “similaridade de objetivos” 

Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Similaridade de Objetivos 25 3,569 0,807 0,652 0,226 

 

 

4.3.2.3  Comparativo entre os departamentos 

Analisando os dados da tabela 4.48, constatamos que a hipótese de haver uma 

diferença estatisticamente significante não pode ser aceita, pois, o valor em módulo do Stat t 

é menor do que o t crítico bi-caudal. Além disso, verificamos que o p-value (P(T<=t) bi-

caudal) é maior do que o nível de significância α (neste caso, definido como 0,05). Isso nos 

leva a concluir que o nível de congruência dos objetivos não pode, neste caso, ser 

considerado um antecedente do conflito intragrupal. Para Jehn (1997; 1995) e Growen III 

(1986), quando os objetivos grupais estão alinhados com os objetivos individuais há uma 

possibilidade maior de eficácia grupal. Ou seja, os objetivos do grupo são uma variável 

importante na formação do conflito, uma vez que uma situação inversa levaria a um maior 

nível de conflito. 

 

 

Tabela 4.48  Teste-t aplicado para a variável “similaridade de objetivos” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,666666667 3,569444444 
Variância 0,444444444 0,651972625 
Observações 21 24 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 43  
Stat t 0,44224118  
P(T<=t) uni-caudal 0,330265573  
t crítico uni-caudal 1,681071353  
P(T<=t) bi-caudal 0,660531146  
t crítico bi-caudal 2,016690814  
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Uma explicação para a homogeneidade nos dois departamentos analisados 

pode estar na presença de um programa de participação nos lucros bastante eficaz na 

empresa, onde a ênfase na comunicação junto aos funcionários está nas metas comuns. 

Elas são de fundamental importância para a realização das tarefas em grupo. 

 

 

 

4.3.3  Mudança organizacional 

Para instrumentalizar essa variável, elaboramos uma medida de quatro itens, 

pois não encontramos nenhuma medida validada na literatura disponível para uso. Os itens 

foram elaborados baseando-se nos estudos de Leavitt (1986 apud Szilagy & Wallace, 

1990), que classificam a mudança organizacional em: mudança na estrutura; mudança 

tecnológica; mudança na tarefa; mudança nas pessoas. 

 

 

4.3.3.1  Departamento comercial 

A variável “mudança organizacional” encontra-se numa média regular, segundo os 

dados coletados via questionário (tabela 4.49), nos seus quatro aspectos. Esses dados mostram que 

as mudanças ocorrem de forma natural no Departamento Comercial, nos quatro tipos 

específicos de mudança. Também podemos perceber que há homogeneidade nas respostas, 

pois o coeficiente de variação é baixo, apesar de alguns chegarem próximos ao valor 

considerado neste estudo (0,50). 
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Tabela 4.49  Sumário estatístico da variável “mudança organizacional” 

Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Mudança Organizacional 21 2,694 0,709 0,502 0,263 

Mudança nas Pessoas 21 2,571 1,207 1,457 0,469 
Mudança na Tarefa 21 3,143 1,014 1,029 0,323 

Mudança Tecnológica 20 2,450 1,050 1,103 0,429 
Mudança na Estrutura 21 2,619 1,117 1,248 0,426 

 

Mesmo utilizando outros métodos de coleta de dados, como entrevista, 

observação e pesquisa documental, constata-se que a mudança existente no Departamento 

Comercial é relativamente pequena. Essa mudança, na verdade, concentra-se mais na 

estrutura, em sintonia com o que estava acontecendo na empresa no momento em que o 

estudo foi aplicado. Os anos de 1999 e, principalmente, de 2000 foram de grandes ajustes 

na empresa, mas, segundo nossas fontes, não foram suficientes para gerar uma elevada 

mudança no departamento em tela. 

 

 

4.3.3.2  Departamento de engenharia 

A variável “mudança organizacional” situa-se numa média regular, segundo os 

dados coletados via questionário (tabela 4.50), nos seus quatro tipos específicos de 

mudança. Também podemos perceber que há homogeneidade nas respostas, pois o 

coeficiente de variação é baixo, apesar de alguns chegarem próximos ao valor considerado 

neste estudo (0,50). 
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Tabela 4.50  Sumário estatístico da variável “mudança organizacional” 

Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Mudança Organizacional 25 3,250 0,832 0,693 0,256 

Mudança nas Pessoas 25 3,440 1,121 1,257 0,326 
Mudança na Tarefa 24 3,083 1,248 1,558 0,405 

Mudança Tecnológica 24 3,250 1,359 1,848 0,418 
Mudança na Estrutura 24 2,875 1,296 1,679 0,451 

 

Porém, quando utilizamos outros métodos de coleta de dados, como entrevista, 

observação e pesquisa documental, constata-se que a mudança existente no Departamento 

de Engenharia é maior que aquele relatado pelos respondentes. Essas mudanças, na 

verdade, concentram-se mais na tecnologia e nas pessoas, em sintonia com o que estava 

acontecendo na empresa no momento em que o estudo foi aplicado. Principalmente no ano 

de 2000, houve demissões nesse departamento em número maior do que o normal, numa 

tentativa de ajuste às necessidades financeiras da empresa. Aliado a esse fato houve 

também um grande investimento em equipamentos naquele mesmo ano, dando 

continuidade à busca de melhoria da qualidade. 

 

 

4.3.3.3  Comparativo entre os departamentos 

Confrontando os dados coletados nos dois departamentos, constatamos que existe 

diferença estatisticamente significante em suas médias referente à variável “mudança 

organizacional”. Analisando os dados das tabelas a seguir, constatamos que a hipótese 

referente a esta variável pode ser aceita, pois, o valor em módulo do Stat t é maior do que o 

t crítico bi-caudal. Além disso, verificamos que o p-value (P(T<=t) bi-caudal) é menor do 

que o nível de significância α (neste caso, definido como 0,05). 
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Tabela 4.51  Teste-t aplicado para a variável “mudança organizacional” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 2,694285714 3,25 
Variância 0,502435714 0,692708333 
Observações 21 25 
Hipótese da diferença 
de média 

0  

gl 44  
Stat t -2,445593853  
P(T<=t) uni-caudal 0,009265722  
t crítico uni-caudal 1,680230071  
P(T<=t) bi-caudal 0,018531443  
t crítico bi-caudal 2,0153675  

 

De modo mais preciso, podemos dizer, a partir da tabela acima, que quanto 

maior o grau de mudança ocorrida em um grupo, maior o grau de conflito entre as pessoas 

desse grupo. 

 

Tabela 4.52  Teste-t aplicado para a variável “mudança nas pessoas” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 2,57142857 3,44 
Variância 1,45714286 1,256666667 
Observações 21 25 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 41  
Stat t -2,5109679  
P(T<=t) uni-caudal 0,00803802  
t crítico uni-caudal 1,68287897  
P(T<=t) bi-caudal 0,01607604  
t crítico bi-caudal 2,01954208   

 

Observamos, no tocante à variável “mudança nas pessoas”, que há diferença 

estatisticamente significante entre os dois departamentos. Ou seja, podemos dizer quanto 

mais alterações referentes à pessoal (incluindo, admissão e /ou demissão) dentro de um 

grupo, maior o grau de conflito entre as pessoas desse grupo. 
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Tabela 4.53  Teste-t aplicado para a variável “mudança na tarefa” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,142857 3,083333 
Variância 1,028571 1,557971 
Observações 21 24 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 43  
Stat t 0,176376  
P(T<=t) uni-caudal 0,430414  
t crítico uni-caudal 1,681071  
P(T<=t) bi-caudal 0,860827  
t crítico bi-caudal 2,016691   

 

Observamos, no que se refere à variável “mudança na tarefa”, que não há diferença 

estatisticamente significante entre os dois departamentos. Ou seja, não podemos considerar 

mudanças nesse aspecto como influenciador no grau de conflito intragrupal, neste caso. 

 

Tabela 4.54  Teste-t aplicado para a variável “mudança tecnológica” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 2,45 3,25 
Variância 1,102632 1,847826 
Observações 20 24 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 42  
Stat t -2,20089  
P(T<=t) uni-caudal 0,016647  
t crítico uni-caudal 1,681951  
P(T<=t) bi-caudal 0,033294  
t crítico bi-caudal 2,018082   

 

Podemos perceber que existe diferença estatisticamente significante entre os 

dois departamentos, no que respeita à variável “mudança tecnológica”. Ou seja, podemos 

considerar mudanças nesse aspecto como influenciador no grau de conflito intragrupal, 

neste caso. Quanto mais alterações relativas à tecnologia (arranjo do fluxo de trabalho, 

através de novos layouts, equipamentos, métodos e padrões de trabalho) dentro de um 

grupo, maior o grau de conflito entre as pessoas desse grupo. 
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Tabela 4.55  Teste-t aplicado para a variável “mudança na estrutura” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 2,619048 2,875 
Variância 1,247619 1,679348 
Observações 21 24 
Hipótese da diferença de média 0  
Gl 43  
Stat t -0,71157  
P(T<=t) uni-caudal 0,240286  
t crítico uni-caudal 1,681071  
P(T<=t) bi-caudal 0,480571  
t crítico bi-caudal 2,016691   

 

Observamos, no que se refere à variável “mudança na estrutura”, que não há diferença 

estatisticamente significante entre os dois departamentos. Portanto, não podemos considerar 

mudanças nesse aspecto como influenciador no grau de conflito intragrupal, neste caso. 

Esses resultados estão alinhados com as idéias dos autores pesquisados na 

literatura. Mann (1995) e Likert & Likert (1980) afirmam que as mudanças ocorridas na 

organização podem gerar resistência e, conseqüentemente, tensões e conflitos entre os seus 

membros. Isso, como vimos na subseção anterior (4.3.3.2), é visto com clareza no 

Departamento de Engenharia. A partir das observações, percebemos que isso tem se 

cristalizado e transformado em medo. Qualquer tentativa de mudança e mesmo de pesquisa 

dentro desse setor é seguida de um sentimento de medo e de tensão. Uma evidência dessa 

constatação foi a pequena participação dos funcionários do Departamento de Engenharia 

na pesquisa, uma vez que de 65, apenas 25 participaram. 

Os dados coletados e analisados fazem com que elejamos “mudança 

organizacional”, especialmente no que se refere à “mudança nas pessoas” e à “mudança 

tecnológica”, como um provável antecedente do conflito intragrupal, neste caso específico. 
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4.3.4  Estrutura de tarefa 

A variável “estrutura de tarefa” engloba dois itens: tipo de tarefa (grau de 

rotinização) e interdependência de tarefas. Para medir o primeiro utilizamos uma medida 

que foi desenvolvida por Jehn (1995) e é composta de vinte itens. A escala é uma 

adaptação e uma combinação do índice de rotina de Perrow (1970), da dimensão de 

variedade de tarefa de Van de Ven, Delbecq & Koenig (1976) e da dimensão de variedade 

de habilidades do Job Diagnostic Survey (Hackman & Oldham, 1975). 

Para mensurar o grau de interdependência de tarefa de cada departamento, utilizamos 

a medida de interdependência de Mohr (1971). Ela tem dois itens e, de acordo com Van de Ven, 

Delbecq & Koenig (1976), tem sido bastante utilizada nos estudos sobre o assunto. 

 

 

4.3.4.1  Departamento comercial 

Segundo os dados coletados por meio de questionário (tabela 4.58), o item 

“tipo de tarefa” encontra-se numa média regular (3,046). Já a média do item 

“interdependência de tarefas” é considerada alta (3,762). Ou seja, há um índice de rotina 

relativamente baixo, em que as tarefas mudam com freqüência e, ao mesmo tempo, essas 

tarefas são interdependentes. Também podemos perceber que há homogeneidade nas 

respostas, pois o coeficiente de variação é baixo nos dois itens. 

 

Tabela 4.56  Sumário estatístico da variável “estrutura de tarefa” 

Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Tipo de Tarefa 21 3,046 0,430 0,185 0,141 

Interdependência de Tarefa 21 3,762 0,768 0,590 0,204 
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Utilizando outros métodos de coleta de dados, como entrevista, observação e 

pesquisa documental, verificamos e confirmamos que a estrutura de tarefa existente no 

Departamento Comercial é caracterizada como pouco rotineira e de grande 

interdependência. Tanto que para desempenhar bem suas atividades, os funcionários 

devem ter uma variedade maior de habilidades em relação a outros departamentos da 

empresa que têm um índice de rotina mais elevado. 

 

 

4.3.4.2  Departamento de engenharia 

Segundo os dados coletados por meio de questionário (tabela 4.59), o item 

“tipo de tarefa” encontra-se numa média entre regular e alta (3,486). Já a média do item 

“interdependência de tarefas” (2,250) indica baixa complexidade. Em resumo, há um 

índice de rotina relativamente alto e as tarefas são pouco interdependentes. Podemos 

perceber também que há homogeneidade nas respostas, pois o coeficiente de variação é 

baixo nos dois itens. 

 

Tabela 4.57  Sumário estatístico da variável “estrutura de tarefa” 

Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Tipo de Tarefa 25 3,486 0,500 0,250 0,143 

Interdependência de Tarefa 24 2,250 0,737 0,543 0,328 

 

Confrontando os dados do questionário com os de outros métodos de coleta de 

dados (entrevista, observação e pesquisa documental), constatamos que a estrutura de 

tarefa existente no Departamento de Engenharia é caracterizada como muito rotineira e de 

regular interdependência nas suas tarefas. Como alguns informantes estratégicos 
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afirmaram, se as tarefas forem seguidas conforme os passos ditados, então nada sai errado. 

Paradoxalmente e pelo nível de qualidade exigido pela empresa, o estresse é elevado, 

refletindo-se nas relações entre as pessoas dependentes daquelas tarefas. 

 

 

4.3.4.3  Comparativo entre os departamentos 

Analisando os dados referentes à variável “estrutura de tarefa” nos dois 

departamentos, verificamos que existe uma diferença estatisticamente significante. Esse achado é 

paradoxal quando comparado com estudos de Jehn (1997; 1995), Rahim & Bonoma (1979), Van 

de Vem, Delbecq, and Koenig (1976) e House (1971). Segundos eles, quando a tarefa é complexa 

ou não-rotineira há uma possibilidade maior de conflito, em especial com o líder do grupo. Quando 

uma tarefa é complexa e não bem entendida, há uma tendência para um alto grau de conflito entre 

pessoas de um mesmo grupo. Da mesma forma, quanto maior a interdependência das tarefas dos 

indivíduos, maior a possibilidade de geração de conflito entre as pessoas do mesmo ambiente de 

trabalho. Isso está relacionado ao nível de estresse vivido pelos indivíduos de mesmo grupo. 

 

Tabela 4.58  Teste-t aplicado para a variável “tipo de tarefa” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,046031746 3,485777778 
Variância 0,184830688 0,250346767 
Observações 21 25 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 44  
Stat t -3,20587058  
P(T<=t) uni-caudal 0,001254479  
t crítico uni-caudal 1,680230071  
P(T<=t) bi-caudal 0,002508959  
t crítico bi-caudal 2,0153675  
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Tabela 4.59  Teste-t aplicado à variável “interdependência de tarefa” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 3,761904762 2,25 
Variância 0,59047619 0,543478261 
Observações 21 24 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 42  
Stat t 6,710447352  
P(T<=t) uni-caudal 1,88876E-08  
t crítico uni-caudal 1,681951289  
P(T<=t) bi-caudal 3,77752E-08  
t crítico bi-caudal 2,018082341  

 

No nosso estudo, no entanto, foi justamente o departamento com estrutura de 

tarefa mais rotineira que apresentou maior nível de conflito. Há duas possíveis explicações: ou 

a variável, neste caso, atua como um redutor “solitário” do nível de conflito intragrupal ou a 

teoria não inclui todas as nuances relativas a essa situação. Em síntese, supondo que a variável 

atue sozinha, como redutor de conflito “solitário”, o que encontramos leva-nos a crer que a 

rotina característica das atividades tornou fácil a determinação das responsabilidades pelo erro. 

Essa facilidade, por sua vez, permitiu uma cultura interna de “caça às bruxas”. Ou seja, sempre 

que ocorre um erro, a preocupação imediata é determinar o “culpado”, o que cria um clima de 

hostilidade, tensão e desconfiança entre os pares. 

A conclusão a que chegamos é que estrutura de tarefa pode ser um 

determinante do conflito intragrupal, dependendo de outras variáveis moderadoras, tais 

como estilo de liderança. Neste caso, em particular, essa variável parece-nos ter atuado 

mais no sentido de aumentar do que de diminuir o conflito. 
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4.3.5  Pensamento grupal 

A instrumentação da variável foi feita com uma medida de oito itens. Como não 

encontramos nenhuma escala validada, disponível para uso na literatura, optamos por elaborar 

uma com base nos estudos de Janis (1995). O pensamento grupal, segundo o autor, inclui: 

ilusão de invulnerabilidade do grupo, dados não confirmatórios razoáveis, crença na 

moralidade inerente ao grupo, competidores estereotipados como fracos e estúpidos, 

pressão direta aplicada àqueles que se desviam dos desejos do grupo, auto censura, ilusão 

de unanimidade e “proteção mental”. 

 

 

4.3.5.1  Departamento comercial 

A variável “pensamento grupal” tem uma média situada como regular (2,504). 

Também podemos perceber que há homogeneidade nas respostas, pois o coeficiente de 

variação é baixo (0,135). O nível de pensamento grupal é visto, numa concordância geral, 

como pequeno, sem atrapalhar as atividades do departamento. 

 

Tabela 4.60  Sumário estatístico da variável “pensamento grupal” 

Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Pensamento Grupal 21 2,504 0,338 0,114 0,135 

 

Como referido na metodologia, nesta variável não foram usados outros tipos de 

coleta de dados. 

 

 



 113

4.3.5.2  Departamento de engenharia 

No Departamento de Engenharia, a variável “pensamento grupal” tem uma média 

regular (3,048). Constata-se também homogeneidade nas respostas, pois o coeficiente de 

variação é baixo (0,156). O nível de pensamento grupal é visualizado, de forma geral, como 

regular, atrapalhando um pouco as atividades do departamento. 

 

Tabela 4.61  Sumário estatístico da variável “pensamento grupal” 

Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Pensamento Grupal 25 3,048 0,477 0,227 0,156 

 

Como referido na metodologia, nesta variável não foram usados outros tipos de 

coleta de dados. 

 

 

4.3.5.3  Comparativo entre os departamentos 

Colocando em confronto os dados coletados no Departamento Comercial e no 

Departamento de Engenharia, notamos que há diferença estatisticamente significante. Esse 

resultado está alinhado com os achados de Rahim & Bonoma (1979). Em seus estudos, 

uma das maiores sujeições de um indivíduo em um grupo é aquela em que ele é forçado a 

se conformar ao modo de pensar da maioria do grupo, gerando insatisfação do indivíduo 

envolvido, como a que ocorre no Departamento de Engenharia. Nesse caso, isso acontece 

com mais força entre os supervisores e os seus subordinados, nas reuniões realizadas entre 

eles, segundo alguns informantes estratégicos. 
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Tabela 4.62  Teste-t aplicado para a variável “pensamento grupal” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 2,504251701 3,048095238 
Variância 0,113995688 0,227188209 
Observações 21 25 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 43  
Stat t -4,513901436  
P(T<=t) uni-caudal 2,44273E-05  
t crítico uni-caudal 1,681071353  
P(T<=t) bi-caudal 4,88545E-05  
t crítico bi-caudal 2,016690814  

 

Tendo em vista os resultados encontrados, podemos afirmar que “pensamento 

grupal” pode ser considerado um antecedente potencial do conflito intragrupal, neste caso 

específico. 

 

 

 

4.3.6  Tamanho do grupo 

A definição do tamanho do grupo (no caso, do departamento) foi realizada 

utilizando o número de funcionários que respondeu o questionário. Além disso, usamos, 

também, dados de pesquisa documental. O setor de recursos humanos da empresa forneceu 

os dados referentes ao número de funcionários em cada departamento. 

 

 

4.3.6.1  Departamento comercial 

De um total de 22 funcionários do departamento Comercial, 21 responderam a 

esta pesquisa, representando 95,45% da população total empregada. Ou seja, apenas um 

empregado deixou de responder ao questionário. Essa pessoa, na época, encontrava-se em 

viagem pela empresa, inviabilizando a aplicação do questionário. A amostra é altamente 

representativa, pois é praticamente censo. 
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4.3.6.2  Departamento de engenharia 

Na época em que foi aplicado o questionário, havia 62 funcionários no 

Departamento de Engenharia. Porém, como dito anteriormente, apenas 25 responderam a 

esta pesquisa, representando 40,32% da população total empregada. Em nossa avaliação, 

esses dados parecem refletir um sentimento de medo dos funcionários. Por meio de 

observações realizadas no seu ambiente de trabalho, podemos afirmar que existe um clima 

de desconfiança. Alguns entrevistados afirmam que isso está relacionado com o fato de que 

depois da realização de pesquisas conduzidas pela Rede Globo de Recife sempre havia 

demissões. Gerou-se, então, uma cultura em que pesquisas não são bem recebidas, por 

medo de represálias. Isso é sentido principalmente pelos empregados que tem maior tempo 

de serviço na empresa. 
 

 

4.3.6.3  Comparativo entre os departamentos 

Quando comparamos o tamanho dos dois departamentos, nos deparamos com 

uma diferença aparentemente significante nos seus valores, quando analisamos o número 

de pessoas que responderam o questionário. Isso corrobora os estudos de Rahim & 

Bonoma (1979), que afirmam que quanto maior o tamanho de um grupo maior a 

possibilidade do desenvolvimento de situações de conflito. Um grupo grande geralmente 

encoraja a formação de subgrupos, cada um com seu líder informal. Isso pode explicar o 

elevado nível de conflito encontrado no Departamento de Engenharia; ao contrário do 

verificado no Departamento Comercial. 

Enfim, constatamos, com base nos resultados, que “tamanho do grupo” pode 

ser considerado um provável antecedente do conflito intragrupal, neste caso específico. 
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4.3.7  Ameaças externas 

Para instrumentalizar esta variável, optamos por elaborar uma afirmativa para 

verificar a percepção de ameaças externas, pois não encontramos qualquer medida 

validada, disponível para uso na literatura. A medida tem um item: “com que freqüência 

têm havido conflitos entre seu departamento e os demais?” 

 

 

4.3.7.1  Departamento comercial 

A coleta de dados referente às ameaças externas mostrou que a média é baixa 

(2,286). Ou seja, a percepção de que existem grupos rivais é pequena. 

 

Tabela 4.63  Sumário estatístico da variável “ameaças externas” 

Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Ameaças Externas 21 2,286 1,007 1,014 0,441 

 

Isso pode ser explicado, segundo os informantes estratégicos, pela própria 

localização do departamento em relação aos demais. Ele fica em um ponto oposto da cidade, o 

que dificulta a comunicação entre os funcionários deste e de outros departamentos. 

 

 

4.3.7.2  Departamento de engenharia 

A coleta de dados referente às ameaças externas mostrou que a média encontra-

se alta (3,680). Além disso, o coeficiente de variação é baixo, refletindo homogeneidade 

das respostas do departamento. 
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Tabela 4.64  Sumário estatístico da variável “ameaças externas” 

Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Ameaças Externas 25 3,680 0,945 0,893 0,257 

 

Essa percepção de que existem grupos rivais pode ser explicada, segundo os 

informantes estratégicos, pela discriminação existente em relação aos demais 

departamentos, em especial, ao de Jornalismo. Os funcionários do Departamento de 

Engenharia percebe que os do Departamento de Jornalismo os discriminam por conta de os 

primeiros terem um nível de escolaridade mais baixo. 

 

 

4.3.7.3  Comparativo entre os departamentos 

Analisando os dados dos dois departamentos, nos deparamos com uma diferença 

estatisticamente significante. Constatamos que a hipótese referente a esta variável pode ser 

aceita, pois, o valor em módulo do Stat t é maior do que o t crítico bi-caudal. Além disso, 

verificamos que o p-value (P(T<=t) bi-caudal) é menor do que o nível de significância α 

(neste caso, definido como 0,05). Porém, ao contrário do que a literatura nos mostra, a 

percepção de ameaças externas é maior no Departamento de Engenharia. Ou seja, naquele 

grupo que tem um grau de conflito interno elevado. 

 

Tabela 4.65  Teste-t aplicado para a variável “ameaças externas” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 2,285714286 3,68 
Variância 1,014285714 0,893333333 
Observações 21 25 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 42  
Stat t -4,809807996  
P(T<=t) uni-caudal 9,84662E-06  
t crítico uni-caudal 1,681951289  
P(T<=t) bi-caudal 1,96932E-05  
t crítico bi-caudal 2,018082341  
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Essa percepção deveria fazer com que o nível de conflito interno fosse baixo, o 

que não condiz com o encontrado. Para Rahim & Bonoma (1979), sob ameaças externas, os 

membros de um grupo deixam de lado as diferenças e se unem contra o inimigo comum. As 

situações de conflito tendem a aumentar dentro do grupo se seus membros percebem seu grupo 

estando com menos ou nenhum conflito com outro(s) grupo(s), o que não acontece nos dois 

departamentos, tal como no caso da variável “estrutura de tarefa”. Ou a teoria deixa de levar 

em conta aspectos importantes ou, neste caso, a variável “ameaças externas” desempenha um 

papel de redutor do conflito intragrupal. É possível crer que sendo em número substancial os 

antecedentes “positivos” (que aumentam o conflito), alguns antecedentes negativos ou 

redutores não consigam ter um grande impacto no efeito final. 

Usando como referência a teoria de campo de forças de Kurt Lewin, 

poderíamos interpretar esta variável como “restritiva” ao conflito (ou seja, reduz o seu 

grau), enquanto diversas outras são “propulsoras” (ou seja, aumenta o seu grau). Assim, 

não é ilógico imaginar que o “vetor” final seja mais no sentido da propulsão que da 

restrição, resultando, portanto, em existência de conflito. Essa afirmação é consistente com 

as entrevistas e as observações realizadas. 

Assim, com base nos resultados encontrados, podemos considerar ameaças 

externas” como um possível antecedente do conflito intragrupal. Além disso, ele pode ser visto 

como um redutor de baixa magnitude. 

 

 

4.3.8  Efeitos do conflito 

Assim como na variável anterior (“ameaças externas”), a medida utilizada tem 

um item. Como não encontramos nenhuma medida validada na literatura disponível para 

uso, optamos por elaborar um item para verificar os efeitos de conflito interdepartamental: 
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“em que medida você sente que o seu departamento sai perdendo, se existem conflitos 

entre seu departamento e outros?” 

 

 

4.3.8.1  Departamento comercial 

Como conseqüência da percepção de possíveis ameaças externas pelos 

funcionários que possam atrapalhar as atividades do departamento, a coleta de dados referente 

aos efeitos do conflito mostrou que a sua média é baixa (2,286). Ou seja, o resultado 

percebido para o grupo perante o(s) outro(s) grupo(s) é pouco negativo, quando existe. 

 

Tabela 4.66  Sumário estatístico da variável “efeitos do conflito” 

Departamento Comercial 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Efeitos do Conflito 21 2,381 0,865 0,748 0,363 

 

 

4.3.8.2  Departamento de engenharia 

Como conseqüência a possíveis ameaças externas percebidas pelos 

funcionários, a coleta de dados referente aos efeitos do conflito mostrou que a sua média é 

elevada (4,217). Ou seja, o resultado percebido para o grupo perante o(s) outro(s) grupo(s) 

é alto, quando existe. 

 

Tabela 4.67  Sumário estatístico da variável “efeitos do conflito” 

Departamento de Engenharia 

Item Freq. Média Desvio-Padrão Variância Coef. Variação
Efeitos do Conflito 23 4,217 1,126 1,269 0,267 
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4.3.8.3  Comparativo entre os departamentos 

Outro antecedente de igual importância, na visão de Rahim & Bonoma (1979), 

para a administração do conflito intragrupal é o efeito do conflito com outro(s) grupo(s). 

Confrontando os dados coletados nos dois departamentos, percebemos que existe uma 

diferença estatisticamente significante. Esse fato é constatado porque o valor em módulo do 

Stat t é maior do que o t crítico bi-caudal e o p-value (P(T<=t) bi-caudal) é menor do que o 

nível de significância α (0,05). O resultado percebido para o Departamento de Engenharia em 

caso de percepção de derrota perante o(s) outro(s) grupo(s) é de um elevado nível de conflito. 

 
Tabela 4.68  Teste-t aplicado à variável “efeitos do conflito” 

 D. Comercial D. Engenharia 
Média 2,380952381 4,217391304 
Variância 0,747619048 1,268774704 
Observações 21 23 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 41  
Stat t -6,095610722  
P(T<=t) uni-caudal 1,58157E-07  
t crítico uni-caudal 1,682878974  
P(T<=t) bi-caudal 3,16314E-07  
t crítico bi-caudal 2,01954208  

 

Concluindo, com base nos resultados encontrados, podemos afirmar que “efeitos 

do conflito” pode ser considerado um potencial antecedente do conflito intragrupal. 

Para visualizar melhor as antecedentes do conflito intragrupal foi criado um 

quadro resumo. Nele também é encontrada a confirmação ou não de cada antecedente. 
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Quadro 4.1   Antecedentes do conflito intragrupal 

 Não antecedentes 
(neste caso) 

Fortes candidatos a 
antecedentes 

Fortes candidatos a 
antecedentes 

(com questões levantadas)
Personalidade (extroversão, 
simpatia, consciência, 
estabilidade emocional e 
criatividade) 

  

Atitudes (discriminação em 
relação a gênero e a raça)   

Motivação (necessidades 
de realização, de afiliação, 
de autonomia e de 
dominação) 

  

Auto-estima   

Antecedentes 
pessoal-culturais

Diversidade demográfica 
(gênero, idade, educação, 
estado civil, religião e 
número de filhos) 

Diversidade demográfica 
(tempo de serviço)  

 Liderança  
Similaridade de objetivos   
Mudança organizacional 
(mudança na tarefa e 
mudança na estrutura) 

Mudança organizacional 
(mudança nas pessoas e 
mudança tecnológica) 

 

 
Estrutura de tarefa 
(interdependência de 
tarefas) 

Estrutura de tarefa 
(tipo de tarefa) 

 Pensamento grupal  
 Tamanho do grupo  
  Ameaças externas 

Antecedentes 
estruturais 

 Efeitos do conflito  
 

No capítulo seguinte, faremos as considerações finais deste dissertação. 

Abordaremos as conclusões a que podemos chegar, as limitações do estudo e as sugestões para 

o meio acadêmico e o meio empresarial. 
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5           
Conclusões e Recomendações 
No capítulo anterior, os dados coletados geraram resultados que foram 

analisados e interpretados, permitindo que se chegasse a algumas conclusões e 

recomendações sobre os prováveis determinantes da diferença significativa no grau de 

conflito intragrupal em duas unidades departamentais da Rede Globo de Recife Ltda, com 

base na percepção dos empregados. O fechamento final deste trabalho será apresentado no 

presente capítulo. 

 

 

 

 

5.1  Conclusões 

Os resultados presentes têm como base o propósito de estudar e entender o 

conflito intragrupal em situações de trabalho e seus antecedentes na percepção dos 

funcionários. Buscam-se, dessa forma, os prováveis determinantes das diferenças 

significativas nos graus de conflito de unidades organizacionais, no intuito de oferecer 

subsídios balizadores para a elaboração de programas de treinamento e desenvolvimento 

juntos às chefias. Uma pergunta de pesquisa norteou nossa investigação: 
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“Quais os prováveis determinantes da diferença significativa no grau de conflito 

intragrupal em duas unidades departamentais da Rede Globo de Recife Ltda, com base na 

percepção dos empregados?” 

 

Para responder a esta questão, inicialmente levantamos as hipóteses que guiaram 

este estudo na literatura existente sobre o assunto. Em seguida, foi realizada uma análise para 

cada caso. A análise foi feita a partir dos dados coletados através dos diversos meios que 

utilizamos: questionário, roteiro de entrevista, observação e pesquisa documental. Foram 

levantados as freqüências, as médias, os desvios-padrão, as variâncias e os coeficientes de 

variação das variáveis do questionário. Além disso, esses resultados foram confrontados com 

os dados coletados pelos outros meios usados neste estudo. Por fim, confrontamos as análises 

realizadas para cada departamento. Cada variável independente foi comparada entre eles. Para 

cumprir com esse objetivo, foram empregados dois testes de hipótese: o teste-T (para diferença 

de médias) e o teste-F (para diferença de variâncias). Somente em um caso tivemos que utilizar 

mais um teste, o ANOVA (também relativo à variância). 

A seguir, estão listadas as hipóteses de trabalho deste estudo. Cada uma será 

comentada quanto aos seus achados. 

 

a. Hipótese 1: Quanto maior a diferença de personalidade entre indivíduos do 

mesmo grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. Neste estudo, 

pudemos verificar que personalidade, em suas cinco dimensões (extroversão, simpatia, 

consciência, estabilidade emocional e criatividade), não pode ser considerada provável 

antecedente do conflito intragrupal. Porém, como discutido na seção 4.13, fica a dúvida 

quanto a que nível de variação é considerado elevado o suficiente para gerar uma 

situação de conflito. 
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b. Hipótese 2: Quanto maior a diferença de atitudes entre indivíduos do mesmo 

grupo, com relação a discriminação de gênero e discriminação de raça, maior o 

grau de conflito entre essas mesmas pessoas. Este resultado leva-nos a crer não serem 

essas atitudes, neste caso, antecedentes do conflito. O que pode explicar esse resultado é 

a cultural organizacional. Conforme Nwachukwu & Scott (1997), as normas 

institucionalmente constituídas ajudam a estabelecer e manter padrões sobre o que é 

certo ou não em termos de atitudes e comportamento na organização. 

 

c. Hipótese 3: Quanto maior a diferença de motivação entre indivíduos do mesmo 

grupo, em relação às necessidade humanas, e/ou menor a sua motivação geral com 

o seu trabalho, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. Com base nos 

resultados encontrados, concluímos que “motivação” não pode ser considerado um 

antecedente do conflito, nos seus quatro elementos: “necessidade de auto-realização”; 

“necessidade de afiliação”; “necessidade de autonomia” e à “necessidade de 

dominação”. Pelas idéias de Likert & Likert (1980) e Mann (1995), pessoas com 

necessidades diferentes colocadas em um mesmo ambiente podem entrar em uma 

situação de conflito. Esse fato não foi confirmado em relação à essa variável. 

 

d. Hipótese 4: Quanto maior a diferença de auto-estima entre indivíduos do mesmo 

grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. Como observamos 

elevada auto-estima em ambos os departamentos, além de não haver diferença 

estatisticamente significante entre eles, podemos considerar que, neste caso, auto-estima 

não constitui um antecedente do conflito intragrupal. 
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e. Hipótese 5: Quanto maior a diversidade demográfica (em relação a gênero, idade, 

nível de escolaridade, estado civil, religião, número de filhos e tempo de serviço na 

empresa) entre indivíduos do mesmo grupo, maior o grau de conflito entre essas 

mesmas pessoas. Diante dos resultados encontrados, podemos considerar a diversidade 

demográfica como antecedente do conflito intragrupal. Porém apenas um aspecto é 

ressaltado: tempo de serviço. Os jovens, no geral, têm um grau de instrução mais elevado 

que aqueles que ingressaram há mais de cinco anos na empresa. Por esse aspecto, essas 

pessoas são vistas como ameaças ao emprego daqueles que estão há mais tempo no 

departamento. 

 

f. Hipótese 6: Quanto mais próximo do Sistema 4 (participativo) o líder formal 

estiver, menor o grau de conflito entre as pessoas do grupo pelo qual ele é 

responsável. Os resultados desta pesquisa mostram que um estilo mais próximo do 

Sistema 4 (participativo) está associado a um conflito intragrupal mais baixo. As idéias de 

Likert & Likert (1980) estão nesta direção. Segundo eles, há evidências de que um 

estilo de liderança mais aproximado do Sistema 4 pode fornecer uma  gerência de 

conflitos mais efetiva. A decorrência dos resultados encontrados é que o estilo de 

liderança é um possível antecedente do conflito intragrupal, neste caso. 

 

g. Hipótese 7: Quanto menor a similaridade de objetivos entre indivíduos do mesmo 

grupo, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. Considerando os 

resultados gerados referentes a esta variável, constatamos que a hipótese de haver uma 

diferença estatisticamente significante não pode ser aceita. Uma provável explicação 

para esse fato deve estar na eficácia do programa de participação nos lucros da 

empresa, onde a ênfase na comunicação junto aos funcionários está nas metas comuns. 
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h. Hipótese 8: Quanto maior o grau de mudança ocorrida no departamento no qual 

as pessoas trabalham, maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. Os 

resultados desta variável nos levam a crer que “mudança organizacional”, 

especificamente no que diz respeito à “mudança nas pessoas” e à “mudança 

tecnológica”, pode ser considerado provável antecedente do conflito intragrupal, neste 

caso específico. No departamento que possui maior grau de conflito intragrupal isso é 

constatado com mais facilidade pelo número de demissões maior que o dos demais 

departamento, numa tentativa de ajuste às necessidades financeiras da empresa, e 

também pelo elevado investimento em equipamentos no mesmo período (2000). 

 

i. Hipótese 9: Quanto menor a rotinização das tarefas dos indivíduos de um grupo, 

maior o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. Os resultados referentes a esta 

variável fazem com que elejamos “rotinização” (tipo de tarefa) como um provável 

antecedente do conflito intragrupal, neste caso específico. Porém, ao contrário do que 

afirmamos em nossa hipótese, o nosso caso quando a tarefa é complexa ou não-

rotineira há uma possibilidade menor de conflito. Isso pode estar relacionado ao nível 

de estresse vivido pelos indivíduos de mesmo grupo, constatado pelas observações e 

entrevistas feitas nos dois departamentos estudados. Constatamos que a rotina das 

atividades do Departamento de Engenharia tornou mais fácil o fenômeno de “caça às 

bruxas”. Isto é, sempre que ocorre um erro, há uma preocupação de determinar o 

“culpado”, criando um clima tenso entre as pessoas do grupo. 

 

j. Hipótese 10: Quanto maior a interdependência de tarefa do grupo, maior o grau 

de conflito entre essas mesmas pessoas. Segundo os achados deste estudo, a 

interdependência das tarefas dos indivíduos foi confirmada como provável antecedente 
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do conflito intragrupal, neste caso. Isso é consistente com estudos de Jehn (1997; 

1995), Rahim & Bonoma (1979), Van de Vem, Delbecq, and Koenig (1976) e House 

(1971). 

 

k. Hipótese 11: Quanto maior o pensamento grupal, maior o grau de conflito entre 

as pessoas do grupo. Considerando os resultados encontrados, podemos afirmar que 

“pensamento grupal” pode ser considerado um antecedente potencial do conflito 

intragrupal, neste caso específico. Esse achado está alinhado com as idéias de Rahim & 

Bonoma (1979). 

 

l. Hipótese 12: Quanto maior o tamanho do grupo, maior o grau de conflito entre as 

pessoas desse grupo. Quando comparamos o tamanho dos dois departamentos 

estudados, nos deparamos claramente com uma diferença significante nos seus valores. 

Verifica-se, portanto, que o “tamanho do grupo” é um provável antecedente do conflito 

intragrupal, neste caso especificamente. 

 

m. Hipótese 13: Quanto maior a percepção de ameaças externas para o grupo, maior 

o grau de conflito entre essas mesmas pessoas. Com base nos resultados encontrados, 

podemos constatar que “ameaças externas” pode ser considerado um potencial 

antecedente do conflito intragrupal, neste caso. Porém, tal como no caso da variável 

“estrutura de tarefa”, o achado é paradoxal, quando comparado com a teoria (Rahim & 

Bonoma, 1979). As situações de conflito tendem a diminuir dentro do grupo se seus 

membros percebem seu grupo estando com muitos conflitos com outro(s) grupo(s), o 

que não acontece no Departamento de Engenharia. 
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n. Hipótese 14: Quanto maior a percepção de resultado negativo em um conflito 

entre um grupo e outro(s) grupo(s), maior o grau de conflito entre pessoas desse 

mesmo grupo. Concluímos, diante dos resultados, que “efeitos do conflito” pode ser 

considerado um antecedente do conflito intragrupal, neste caso. Isso está alinhado com 

os achados de Rahim & Bonoma (1979). 

 

 

 

 

5.2  Limitações do estudo 

Apesar das contribuições que este estudo tem às organizações e à teoria sobre o 

assunto, ele também possui algumas limitações. As principais são comentadas nos 

próximos parágrafos. 

Uma limitação que primeiramente encontramos está na literatura científica de 

referência. O trabalho está fortemente baseado na literatura americana, devido ao número 

bastante limitado de estudos desta natureza no Brasil, dificultando uma comparação dos 

resultados encontrados aqui com os de estudos brasileiros ou americanos, de forma mais 

ampla. Por outro lado, isso faz-nos lembrar que há uma carência de estudos sobre a 

temática do conflito no Brasil. 

O modelo de pesquisa empregado fornece dados que possibilitam importantes 

interpretações da realidade. Porém, lembramos que ele tem suas limitações, assim como 

qualquer método. O controle sobre as variáveis é menor, apesar de utilizarmos uma 

abordagem multimétodo para este estudo. O ideal seria um estudo em que investigássemos 

o fenômeno em dois ou mais momentos, em que no momento inicial tivéssemos o grau de 

conflito intragrupal igual para os dois ou mais casos comparados. 
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Embora tenha sido realizado um trabalho preliminar na construção do 

questionário, no sentido de detectar, no conjunto de medidas disponíveis para as variáveis 

do estudo, aquelas que mais se adequavam as nossas necessidades, algumas delas tiveram 

de ser desenvolvidas. Além disso, as medidas não foram validadas ainda no Brasil. Desse 

modo, não podemos assegurar, por enquanto, a confiabilidade e a validade dessas medidas. 

Da mesma forma, não podemos garantir que as medidas que optamos por 

utilizar neste estudo sejam as melhores para o nosso caso. Porém, decidimos usar, quando 

possível, as mesmas medidas que os autores que estudam “conflito organizacional”, 

respeitando sua metodologia. 

O fato de 40,32% dos empregados do Departamento de Engenharia terem 

decidido por participar do estudo trouxe limitações metodológicas, uma vez que o tamanho 

da amostra foi reduzido de 62 para 25. Essa amostra reduz o poder de generalização da 

pesquisa (validade externa) e também levanta a questão de possíveis diferenças entre os 

que responderam e os que não. Essa amostra decorreu de alguns funcionários terem receio 

de responder questionários. 

O questionário foi outra limitação da pesquisa. Cada pessoa respondeu um 

questionário composto por 166 itens, distribuídos em quatro seções. A primeira seção é 

constituída pelos antecedentes pessoal-culturais. A segunda, pela medição do nível de conflito 

intragrupal e pelos antecedentes estruturais. Já a terceira tem uma questão fechada para 

verificação de consistência do grau de conflito e uma questão aberta para avaliar suas razões. 

E, por fim, a quarta seção é formada pelos dados demográficos. Pode-se verificar, portanto, 

que a fadiga conseqüente do tamanho do questionário pode ter influenciado nas avaliações. 
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5.3  Implicações práticas 

Os resultados deste estudo nos permitem fazer sugestões às organizações, 

principalmente àquela que se dispôs a participar mais diretamente dele: a Rede Globo de 

Recife. Observamos que os grupos estão se tornando cada vez mais importantes para as 

organizações. Tem havido uma crescente utilização de estratégias de trabalho baseadas em 

equipes. Porém, o trabalho grupal demanda um maior grau de interação entre os 

indivíduos, aumentando os problemas comportamentais. Dessa forma, conhecer as 

condições percebidas como determinantes dos conflitos intragrupais dentro de uma 

organização pode auxiliar a condução eficaz de grupos de trabalho. Nesse sentido, os 

resultados deste estudo são potencialmente importantes às organizações, pois é necessário que 

se detenha um conhecimento profundo sobre o problema do conflito, se se deseja intervir 

de forma adequada no processo. 

Esta investigação pode fornecer subsídios balizadores para a elaboração de 

intervenções e informações para o desenvolvimento de executivos eficazes, tanto para a 

empresa estudada quanto para outras organizações. Isso será útil no que tange à gerência 

dos conflitos de modo a, junto às equipes de trabalho, minimizar os atritos existentes 

dentro dessas, criando um clima favorável ao desempenho das atividades por seus 

participantes. 

Permite, também, orientar intervenções no sentido de estimular indivíduos para 

uma melhor relação com seus pares e a organização, com vantagens para esta e para o 

indivíduo, tais como: queda na rotatividade de pessoal, resultando na redução de custos de 

desligamento, de substituição e de treinamento, desempenho qualificado por parte do 

colaborador e, conseqüentemente, contribuição organizacional efetiva. 

Pensando em termos práticos, pode-se até tentar reduzir situações de conflito 

intragrupal por meio de um processo de seleção eficaz. Podemos perceber, pelos resultados 
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obtidos nesta pesquisa, que pessoas com características parecidas tendem a não ter 

conflitos uma com a outra. Verifica-se, especificamente, uma necessidade de trabalhar 

mais eficazmente o processo de integração e socialização do novo empregado à empresa, 

após um processo de recrutamento e seleção de pessoal em uma organização, já que tempo 

de serviço é um possível antecedente do conflito intragrupal. 

Outra forma de tratar o elevado grau de conflito intragrupal é adotando uma 

liderança mais participativa. Os resultados apoiam justamente essa conclusão. Quanto 

maior a aproximação do líder com os seus subordinados, maior a tendência a um grau mais 

baixo de conflito intragrupal. É interessante notar que esse tipo de liderança torna mais 

fácil a implantação de mudanças na empresa. 

Este estudo pretendeu contribuir para o entendimento dos potenciais 

determinantes do conflito intragrupal, especificamente em uma empresa de televisão. 

Contudo, respeitando-se as singularidades, os resultados aqui podem servir como base e 

subsídio para futuros estudos em outras organizações. 

 

 

 

 

5.4  Sugestões para futuros trabalhos 

Ao final deste estudo, pode-se concluir que ele cumpriu com seus objetivos. 

Ele foi capaz de revelar quais são os prováveis antecedentes responsáveis pela diferença 

significativa no grau de conflito intragrupal, neste caso. Utilizando-se do referencial 

teórico apresentado nesta pesquisa, certamente com a efetivação de melhorias, estudos 

futuros podem vir a investigar o construto conflito e os seus potenciais determinantes em 

situações de trabalho. 
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Durante a análise dos dados do estudo em tela, verificamos que emergiram 

alguns questionamentos que podem servir de base para futuros trabalhos sobre a temática 

do conflito, em especial no que se refere ao seu nível intragrupal. Especificamente, 

sugerimos aprofundamento sobre a participação das variáveis “estrutura de tarefa” 

(interdependência de tarefas) e “ameaças externas”. 

Como desafio para pesquisa, sugere-se analisar o papel de cada antecedente do 

conflito intragrupal de forma isolada, por meio de um estudo longitudinal, procurando 

observar o comportamento de cada dimensão como preditora do conflito intragrupal. 

Como outro desafio, propomos pesquisas sobre o fenômeno do conflito em 

pelo menos dois momentos, em que no momento inicial tivéssemos o grau de conflito 

intragrupal igual para os dois ou mais casos comparados. O uso de delineamentos 

longitudinais poderia contribuir significativamente para o desenvolvimento de modelos 

explicativos sobre situações de conflito, principalmente porque esse fenômeno consiste em 

um processo. 

O tema conflito organizacional pode ser considerado ainda em fase emergente 

no Brasil. A diversidade de possibilidades para o surgimento de novas pesquisas é imensa. 

Espera-se que esta dissertação incentive o desenvolvimento desta área do conhecimento, 

por meio da apresentação de novas contribuições, como, por exemplo, teses, dissertações, 

pesquisas e artigos, que abordem a temática deste estudo. 
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Roteiro de entrevista 
 
 
 
 

As seguintes questões deverão ser utilizadas como guia durante as entrevistas para coletar 
informações relativas ao conflito intragrupal. 
 
 
Questões de Entrevista Iniciais: 
 
1. Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? 
2. O que você fez anteriormente? 
3. Há quanto tempo você está neste departamento? 
4. Onde mais você também trabalhou nesta empresa? Em que departamento? 
5. Que tipo de trabalho você faz? 
6. Descreva um dia típico para você no trabalho (incluindo lanches, almoço, etc.). 
7. Alguém em seu departamento faz a mesma coisa? 
8. Em quanto o que você faz difere dele? 
9. Com que tipo de coisa você trabalha? 
10. Vocês trabalham bem juntos? 
 
 
Questões sobre Mudanças/Problemas: 
 
1. Houve alguma mudança (algo novo) no departamento nos últimos dois meses? 
2. Algum problema apareceu ou cresceu? Com que intensidade? 
 
 
Questões Semi-focadas: 
 
1. Fale sobre como funciona o seu departamento, citando pessoas, equipamentos, papéis 

desempenhados, etc. 
2. O que é requerido em seu trabalho (habilidades, materiais, etc.)? 
3. O que o faz trabalhar aqui? Por que as pessoas trabalham neste departamento? 
4. O que é necessário para fazer um bom trabalho? 
5. O que faz o seu trabalho importante? Por que você é importante para este 

departamento? 
6. Que tipo de atividade é recompensado em seu departamento? 
7. Que tipo de trabalho é considerado entediante no seu departamento? 
8. As pessoas gostam de trabalhar nesta empresa? E neste departamento? Por quê? 
9. Fale sobre o seu diretor. Como ele se comporta em relação às pessoas que trabalham 

neste departamento? 
10. Que tipo de discordâncias/tensão/problemas ocorrem em seu departamento/grupo? 

Descreva os conflitos. 
11. Como eles são tratados? 
12. Seu departamento teve algum conflito com outro(s) departamento(s) nas duas últimas 

semanas? De que forma? 
13. Quais foram os resultados desse conflito? Foi resolvido? De que modo? Com que intensidade? 
14. Você sente que seu departamento saiu perdendo nesse conflito? De que forma? 
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Questões de Entrevista com os Chefes 
 
1. Há quanto tempo você chefia este departamento? 
2. Que tipo de trabalho as pessoas fazem? 
3. Descreva um dia típico de trabalho para os seus empregados, da forma como você o vê. 
3. Houve alguma mudança (algo novo) no departamento nos últimos dois meses? 
4. Algum problema apareceu ou cresceu? Com que intensidade? 
5. Houve alguma mudança (algo novo) no departamento nas últimas duas semanas? 
6. Algum problema apareceu ou cresceu? Com que intensidade? 
15. Que tipo de discordâncias/tensão/problemas ocorrem em seu departamento/grupo? 

Descreva os conflitos. 
16. Como eles são tratados? 
17. Seu departamento teve algum conflito com outro(s) departamento(s) nas duas últimas 

semanas? De que forma? 
18. Quais foram os resultados desse conflito? Foi resolvido? De que modo? Com que intensidade? 
19. Qual o sentimento dos membros de seu departamento com relação aos resultados desse 

conflito? O departamento saiu perdendo ou ganhando nesse conflito? De que forma? 
20. Por favor, indique que percentual de todo o trabalho dentro de seu departamento flui 

em cada um dos meios mostrados pela figura abaixo: 
20.1. Fluxo de trabalho independente, em que o trabalho e as atividades são realizados 

pelos seus subordinados imediatos independentemente e não fluem entre eles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.2. Fluxo de trabalho seqüencial, em que o trabalho e as atividades fluem entre seus 

subordinados imediatos, mas somente em uma direção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabalho entra no departamento

trabalho sai do departamento

trabalho entra

trabalho sai
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20.3. Fluxo de trabalho recíproco, em que o trabalho e as atividades fluem entre seus 
subordinados imediatos em um modo de “ir e vir” recíproco durante um período 
de tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.4. Fluxo de trabalho em equipe, em que o trabalho e as atividades fluem entre seus 

subordinados imediatos diagnostica, resolve problemas e colabora como um 
grupo ao mesmo tempo para lidar com o trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabalho entra

trabalho sai

trabalho entra

trabalho sai
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Guia de Observação 

 

A. Antecedentes pessoal-culturais 

1. Atitudes de discriminação 

 

1.1 De raça 

❑  Nenhuma ❑  Pouca ❑  Regular ❑  Muita ❑  Demais 

Comentários:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

1.2 De gênero 

❑  Nenhuma ❑  Pouca ❑  Regular ❑  Muita ❑  Demais 

Comentários:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2. Motivação 

 Nenhuma Pouca Regular Muita Demais 

2.1 Necessidade de realização ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

2.2 Necessidade de afiliação ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

2.3 Necessidade de autonomia ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

2.4 Necessidade de dominação ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
 

Comentários:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

B. Antecedentes estruturais 

3. Liderança 

 Nenhuma Pouca Regular Muita Demais 

3.1 Apoio (atenção dispensada 
aos subordinados) ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

3.2 Formação de equipes ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

3.3 Ênfase no objetivo ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

3.4 Auxílio no trabalho ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
 

Comentários:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4. Mudança Organizacional 

 Nenhuma Pouca Regular Muita Demais 

4.1 Mudança na estrutura ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

4.2 Mudança tecnológica ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

4.3 Mudança na tarefa ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

4.4 Mudança nas pessoas ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
 

Comentários:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Tipo de tarefa 

 Nenhuma Pouca Regular Muita Demais 

5.1 Índice de rotina ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

5.2 Variedade de tarefa ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

5.3 Variedade de habilidades ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
5.4 Interdependência das 

tarefas dos funcionários ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

5.5 Fluxo de trabalho ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
 

Comentários:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Apêndice – IV 
Guia de pesquisa documental 
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Guia de Pesquisa Documental 

 

A. Antecedentes pessoal-culturais 

1. Diversidade demográfica (dados demográficos) 

1.1 Gênero 1.5 Religião 

1.2 Idade 1.6 Número de filhos 

1.3 Nível de escolaridade 1.7 Tempo de serviço na empresa 

1.4 Estado civil  

 

 

B. Antecedentes estruturais 

2. Mudança Organizacional 

 Nenhuma Pouca Regular Muita Demais 

2.1 Mudança na estrutura ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

2.2 Mudança tecnológica ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

2.3 Mudança na tarefa ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

2.4 Mudança nas pessoas ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
 

Comentários:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. Tipo de tarefa 

 Nenhuma Pouca Regular Muita Demais 

3.1 Índice de rotina ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

3.2 Variedade de tarefa ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

3.3 Variedade de habilidades ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
3.4 Interdependência das 

tarefas dos funcionários ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

3.5 Fluxo de trabalho ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
 

Comentários:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Tamanho do grupo 

4.1 Quantidade de funcionários no departamento: 

4.1.1 Comercial  ______ 

4.1.2 Engenharia  ______ 

 

Comentários:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 158

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexos 
 



 159

 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo – I 
Medidas de conflito intragrupal, 
similaridade de objetivos e estrutura de 
tarefa – survey scales – Karen A. Jehn (1995) 
– idioma original 
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Survey Scales 

Karen A. Jehn (1995) 
 
Task Type4 
 
1. The type of work done in my work unit is fairly consistent, so that people do the same 

job in the same way most of the time. 
 
2. I encounter a lot of variety in my normal working day.(R) 
 
3. The methods I follow in my work are about the same for dealing with all types of work 

regardless of the activity. 
 
4. To what extent is there a specific "right way" to do things in your job? 
 
5. To what extent are there specific standards which you must meet in doing your work? 
 
6. How much variety is there in your job?(R) 
 
7. How often is your job boring? 
 
8. How often can you predict how long a task will take? 
 
9. How much does your job include problem-solving?(R) 
 
10.How much routine is there in your job? 
 
11.To what degree are there set patterns in your work day? 
 
12.How often is your work simple? 
 
13.To what extent is your job challenging?(R) 
 
14.In general, how much actual "thinking" time do you usually spend trying to solve such 

specific problems?(R) 
 
15. To what degree does your work include actually performing tasks (rather than planning)?(R) 
 
16.To what degree are there set patterns in your work week? 
 
17.To what degree does your job include being creative?(R) 
 
18.To what extent is your job tiresome? 
 
19.How often does your work give you a sense of accomplishment?(R) 
 
20.To what extent do you feel like you are doing the same thing over and over again? 
 
                                                           
4 An "(R)" denotes a reverse scored item. 
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Goal Similarity (alpha = .83) 
 
1. As a work unit, we have similar goals. 
 
2. The main goals of my work unit are the same for all members in my work unit. 
 
1. We (my work unit) all agree on what is important to our group. 
 
 
Intragroup Conflict5 
 
1. How much friction is there among members in your work unit? 
 
2. How much are personality conflicts evident in your work unit? 
 
3. How much tension is there among members in your work unit? 
 
4. How much emotional conflict is there among members in your work unit? 
 
5. How often do people in your work unit disagree about opinions regarding the work being 

done? 
 
6. How frequently are there conflicts about ideas in your work unit? 
 
7. How much conflict about the work you do is there in your work unit? 
 
8. To what extent are there differences of opinion in your work unit? 
 

                                                           
5 The items measured the presence of conflict on a 5-point Likert scale, anchored by 1 = "None" and 5 = "A lot". 
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Anexo – II 
Medidas de conflito intragrupal, 
similaridade de objetivos e estrutura de 
tarefa – survey scales – Karen A. Jehn (1995) 
– tradução 
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Escalas de Pesquisa 

Karen A. Jehn (1995) 
 
Tipo de Tarefa6 
 
1. O tipo de trabalho feito em minha unidade de trabalho é nitidamente consistente, de modo 

que as pessoas fazem o mesmo trabalho da mesma maneira na maior parte do tempo. 
 
2. Eu encontro muita variedade em meu dia de trabalho normal.(R) 
 
3. Os métodos que eu sigo em meu trabalho são quase os mesmos para lidar com todos os 

tipos de trabalho, sem levar em consideração a atividade. 
 
4. Em que extensão existe uma "maneira certa" de fazer as coisas em seu trabalho? 
 
5. Em que extensão existem padrões específicos que você deve seguir para realizar seu 

trabalho? 
 
6. Quanta diversidade existe em seu trabalho?(R) 
 
7. Com que freqüência o seu trabalho é entediante? 
 
8. Com que freqüência você tem noção do tempo de realização de uma tarefa? 
 
9. Quanto do seu trabalho envolve resolução de problemas?(R) 
 
10. Quanta rotina existe em seu trabalho? 
 
11. Em que grau existe um conjunto de padrões em seu dia de trabalho? 
 
12. Com que freqüência seu trabalho é simples? 
 
13. Em que extensão seu trabalho é desafiante?(R) 
 
14. Em geral, quanto tempo reservado para pensar, hoje em dia, você gasta tentando 

resolver problemas específicos?(R) 
 
15. Em que grau seu trabalho inclui, atualmente, realizar tarefas (excetuando planejar)?(R) 
 
16. Em que grau existe um conjunto de padrões em sua semana de trabalho? 
 
17. Em que grau seu trabalho inclui ser criativo?(R) 
 
18. Em que extensão seu trabalho é enfadonho? 
 
19. Com que freqüência seu trabalho dá a você um sentimento de realização?(R) 
 
20. Em que extensão você está fazendo a mesma coisa repetidas vezes? 
                                                           
6 Um "(R)" indica um item inversamente escorado. 
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Similaridade de Metas (alpha = .83) 
 
1. Como uma unidade de trabalho, temos metas similares. 
 
2. As metas principais de minha unidade de trabalho são as mesmas para todos os 

membros. 
 
3. Nós (minha unidade de trabalho) todos concordamos sobre o que é importante para 

nosso grupo. 
 
 
Conflito Intragrupal7 
 
1. Quanto atrito existe entre os membros em sua unidade de trabalho? 
 
2. Quantos conflitos de personalidade são evidentes em sua unidade de trabalho? 
 
3. Quanta tensão existe entre os membros em sua unidade de trabalho? 
 
4. Quanto conflito emocional existe entre os membros em sua unidade de trabalho? 
 
5. Com que freqüência as pessoas em sua unidade de trabalho discordam sobre opiniões a 

respeito do trabalho que está sendo feito? 
 
6. Com que freqüência existem conflitos de idéias em sua unidade de trabalho? 
 
7. Quanto conflito sobre o trabalho que você realiza existe em sua unidade de trabalho? 
 
8. Em que extensão existem diferenças de opinião em sua unidade de trabalho? 
 

                                                           
7 Os itens medem a presença de conflito numa escala Likert de 5 pontos, ancorados por 1 = "Nada" e 5 = "Demais". 
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Anexo – III 
Medida de personalidade – IPIP item pool – 
Lewis R. Goldberg (1999) – idioma original 
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IPIP Item Pool 
Lewis R. Goldberg (1999) 

 
 

Instructions for Administering IPIP Items 
On the following pages, there are phrases describing people's behaviors. Please use the 
rating scale below to describe how accurately each statement describes you. Describe 
yourself as you generally are now, not as you wish to be in the future. Describe yourself as 
you honestly see yourself, in relation to other people you know of the same sex as you are, 
and roughly your same age. So that you can describe yourself in an honest manner, your 
responses will be kept in absolute confidence. Please read each statement carefully, and 
then fill in the bubble that corresponds to the number on the scale. 
Response Options 
1: Very Inaccurate  
2: Moderately Inaccurate 
3: Neither Inaccurate nor Accurate 
4: Moderately Accurate 
5: Very Accurate 
 
 
Factor I (SURGENCY OR EXTRAVERSION) 
 
H34 Am the life of the party. 
X112 Feel comfortable around people. 
H16 Start conversations. 
X83 Talk to a lot of different people at parties. 
X78 Don't mind being the center of attention. 
    
X56 Don't talk a lot. 
H154 Keep in the background. 
H1039 Have little to say. 
X68 Don't like to draw attention to myself. 
H661 Am quiet around strangers. 
 
 
Factor II (AGREEABLENESS) 
 
H21 Am interested in people. 
H1130 Sympathize with others' feelings. 
X177 Have a soft heart. 
H160 Take time out for others. 
E136 Feel others' emotions.  
H107 Make people feel at ease. 
 
X165 Am not really interested in others. 
H1103 Insult people. 
X227 Am not interested in other people's problems. 
X244 Feel little concern for others. 
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Factor III (CONSCIENTIOUSNESS) 
 
X87 Am always prepared. 
H1362 Pay attention to details. 
E119 Get chores done right away. 
X118 Like order. 
X179 Follow a schedule. 
X163 Am exacting in my work. 
 
H823 Leave my belongings around. 
H1467 Make a mess of things. 
X82 Often forget to put things back in their proper place. 
H1140 Shirk my duties. 
 
 
Factor IV (EMOTIONAL STABILITY) 
 
E141 Am relaxed most of the time. 
X156 Seldom feel blue. 
 
X107 Get stressed out easily. 
H1157 Worry about things. 
H927 Am easily disturbed. 
X95 Get upset easily. 
H926 Change my mood a lot. 
E92 Have frequent mood swings. 
H761 Get irritated easily. 
X74 Often feel blue. 
 
 
Factor V (INTELLECT OR IMAGINATION) 
 
H1276 Have a rich vocabulary. 
X14 Have a vivid imagination. 
H1313 Have excellent ideas. 
X100 Am quick to understand things. 
H1272 Use difficult words. 
X114 Spend time reflecting on things. 
H53 Am full of ideas. 
    
X176 Have difficulty understanding abstract ideas. 
X228 Am not interested in abstract ideas. 
X272 Do not have a good imagination. 
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Anexo – IV 
Medida de personalidade – IPIP item pool – 
Lewis R. Goldberg (1999) – tradução 
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IPIP Item Pool 
Lewis R. Goldberg (1999) 

 
 

Instruções para administrar os itens do IPIP 
Suas respostas serão mantidas em absoluto segredo. Por favor, leia cada frase 
cuidadosamente, e então assinale a alternativa que melhor corresponda à sua realidade, de 
acordo com a escala abaixo: 
Nas páginas seguintes, existem frases descrevendo o comportamento das pessoas. Por 
favor, use a escala abaixo para apontar como verdadeiramente cada afirmativa descreve 
você. Descreva-se como você geralmente está no momento, e não como você deseja estar 
no futuro. Descreva-se como honestamente você se vê, em relação a outras pessoas do 
mesmo sexo que você, e também aproximadamente da mesma idade. Visto que você se 
descreverá de uma maneira honesta, suas respostas serão mantidas em absoluto segredo. 
Por favor, leia cada afirmativa cuidadosamente e então assinale na bolha que corresponde 
ao número na escala. 
Opções de Resposta 
1: Muito incorreto 
2: Moderadamente incorreto 
3: Nem Incorreto nem correto 
4: Moderadamente correto 
5: Muito correto 
 
Fator I (EXTROVERSÃO) 
 
H34 Sou a “estrela” da festa. 
X112 Sinto-me confortável junto das pessoas. 
H16 Inicio conversas. 
X83 Converso com muitas pessoas diferentes nas festas. 
X78 Não me importo de ser o centro das atenções. 
 
X56 Não falo muito. 
H154 Mantenho-me nos “bastidores”. 
H1039 Tenho pouco a dizer. 
X68 Não gosto de atrair atenção para minha pessoa. 
H661 Sou calado(a) junto a estranhos. 
 
 
Fator II (SIMPATIA) 
 
H21 Estou interessado(a) nas pessoas. 
H1130 Tenho compaixão pelos sentimentos dos outros. 
X177 Tenho um “coração mole”. 
H160 Dedico meu tempo aos outros. 
E136 Sou sensível às emoções dos outros. 
H107 Faço as pessoas se sentirem à vontade. 
 
X165 Não estou realmente interessado nos outros. 
H1103 Insulto as pessoas. 
X227 Não estou interessado(a) nos problemas das outras pessoas. 
X244 Sinto pouca preocupação com os outros. 
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Fator III (CONSCIÊNCIA) 
 
X87 Estou sempre preparado(a). 
H1362 Presto atenção aos detalhes. 
E119 Faço minhas obrigações imediatamente. 
X118 Gosto de ordem. 
X179 Sigo uma agenda/uma programação. 
X163 Sou exigente em meu trabalho. 
 
H823 Deixo meus pertences por toda parte. 
H1467 Faço uma bagunça. 
X82 Freqüentemente esqueço de colocar as coisas de volta em seus devidos lugares. 
H1140 Falto com minhas obrigações. 
 
 
Fator IV (ESTABILIDADE EMOCIONAL) 
 
E141 Estou relaxado(a) na maior parte do tempo. 
X156 Raramente me sinto deprimido. 
 
X107 Fico estressado facilmente. 
H1157 preocupo-me com as coisas. 
H927 Sou facilmente perturbado pelos outros. 
X95 Fico irritado facilmente. 
H926 Mudo bastante meu humor. 
E92 Tenho freqüentes oscilações de humor. 
H761 Fico irritado facilmente. 
X74 Freqüentemente sinto-me deprimido. 
 
 
Fator V (CRIATIVIDADE) 
 
H1276 Tenho um vocabulário rico. 
X14 Tenho uma imaginação. 
H1313 Tenho excelentes idéias. 
X100 Sou rápido para entender as coisas. 
H1272 Uso palavras difíceis. 
X114 Gasto tempo refletindo sobre as coisas. 
H53 Sou cheio de idéias. 
    
X176 Tenho dificuldade em entender idéias abstratas. 
X228 Não estou interessado(a) em idéias abstratas. 
X272 Não tenho uma boa imaginação. 
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Anexo – V 
Medida de auto-estima – Rosenberg self-esteem 
scale (1965) – idioma original 
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Rosenberg Self-Esteem Scale5 (1965) 

 
 
1. Strongly agree          2. Agree          3. Disagree          4. Strongly disagree 
 
 
 
1. I fell that I am a person of worth, at least on an equal basis with others. 
 
2. I feel that I have a number of good qualities. 
 
3. All in all, I am inclined to feel that I am a failure. (R) 
 
4. I am able to do things as well as most other people. 
 
5. I feel I do not have much to be proud of. (R) 
 
6. I take a positive attitude toward myself. 
 
7. On the whole, I am satisfied with myself. 
 
8. I wish I could have more respect for myself. (R) 
 
9. I certainly feel useless at times. (R) 
 
10.At times I think I am no good at all. (R) 
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Anexo – VI 
Medida de auto-estima – Rosenberg self-esteem 
scale (1965) – tradução 
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Rosenberg Self-Esteem Scale6 (1965) 

 
 
1. Concordo fortemente          2. Concordo          3. Discordo          4. Discordo fortemente 
 
 
1. Sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos com uma base igual aos outros. 
 
2. Sinto que tenho boas qualidades. 
 
3. Em tudo o que faço tendo a sentir que estou falhando. (R) 
 
4. Sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas. 
 
5. Sinto que não tenho muito do que me orgulhar. (R) 
 
6. Tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo. 
 
7. No todo, estou satisfeito comigo mesmo. 
 
8. Desejo poder ter mais respeito por mim mesmo. (R) 
 
9. Sinto-me sem uso às vezes. (R) 
 
10. Às vezes acho que não sou bom(boa) tudo. (R) 
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Anexo – VII 
Medida de motivação – MNQ – Manifest needs 
questionnaire – Steers and Braunstein (1975) – 
idioma original 
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MNQ - Manifest Needs Questionnaire 

Steers and Braunstein (1975) 
 
 
Instructions: Below are listed 20 statements that describe various things people do or try 
to do on their jobs. We would like to know which of these statements you feel most 
accurately describe your own behavior when you are at work. Please place a check on the 
line above that word which best describes your own actions. Remember: There are no right 
or wrong answers. Please answer all questions frankly. Your responses will be held in strict 
confidence. 
 
− Achievement items: ("R" denotes reverse scoring) 
 
1.   I do my best work when my job assignments are fairly difficult. 
5.   I feel that I have a number of good qualities. 
9.   I take moderate risks and stick my neck out to get ahead at work. 
13. I try to avoid any added responsibilities on my job. (R) 
17. I try to perform better than my co-workers. 
 
 
− Affiliation items: ("R" denotes reverse scoring) 
 
2.   When I have a choice, I try to work in a group instead of bay myself. 
6.   I pay a good deal of attention to the feelings of others at work. 
10. I prefer to do my own work and let others do theirs. (R) 
14. I express my disagreements with others openly. (R) 
18. I find myself talking to those around me about non-business related matters. 
 
 
− Autonomy items: ("R" denotes reverse scoring) 
 
3.   In my work assignments, I try to be my own boss. 
7.   I go my own way at work, regardless of the opinions of others. 
11. I disregard rules and regulations that hamper my personal freedom. 
15. I consider myself a "team player" at work. (R) 
19. I try my best to work alone on a job. 
 
 
− Dominance items: ("R" denotes reverse scoring) 
 
4.   I seek an active role in the leadership of a group. 
8.   I avoid trying to influence those around me to see things my way. (R) 
12. I find myself organizing and directing the activities of others. 
16. I strive to gain more control over the events around me at work. 
20. I strive to be "in command" when I am working in a group. 
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Anexo – VIII 
Medida de motivação – MNQ – Manifest needs 
questionnaire – Steers and Braunstein (1975) – 
tradução 
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MNQ - Manifest Needs Questionnaire 

Steers and Braunstein (1975) 
 
 
Instruções: Abaixo estão listadas 20 sentenças que descrevem diversas coisas que as 
pessoas fazem ou tentam fazer em seu trabalho. Gostaríamos de saber quais dessas 
afirmações você acha que descrevem seu próprio comportamento quando você está no 
trabalho. Por favor, assinale a opção que melhor descreve suas próprias ações. Lembre-se: 
não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda todas as questões 
francamente. Suas respostas serão mantidas em segredo. 
 
− Itens de Realização: ("R" indica reverse scoring) 
 
1.   Trabalho melhor quando minhas tarefas são razoavelmente difíceis. 
5.   Sinto que tenho qualidades. 
9.   Corro riscos moderados e me exponho para crescer no trabalho. 
13. Tento evitar qualquer responsabilidade adicional no meu trabalho. (R) 
17. Tento me sair melhor do que os meus colegas. 
 
 
− Itens de Afiliação: ("R" indica reverse scoring) 
 
2.   Quando eu tenho escolha, tento trabalhar em grupo em vez de sozinho. 
6.   Presto atenção aos sentimentos dos outros no trabalho. 
10. Prefiro fazer o meu próprio trabalho e deixar os outros fazerem o deles. (R) 
14. Expresso as minhas discordâncias abertamente com os outros. (R) 
18. Pego-me conversando com as pessoas à minha volta sobre assuntos não relacionados 

com o trabalho. 
 
 
− Itens de Autonomia: ("R" indica reverse scoring) 
 
3.   Nas minhas tarefas, tento ser o meu próprio chefe. 
7.   Trabalho do meu jeito, independentemente da opinião dos outros. 
11. Ignoro as regras e as normas que tolhem a minha liberdade pessoal. 
15. Considero-me um “jogador de time” no trabalho. (R) 
19. Tento, ao máximo, trabalhar sozinho. 
 
 
− Itens de Dominação: ("R" indica reverse scoring) 
 
4.   Busco um papel ativo na liderança de um grupo. 
8.   Evito tentar influenciar as pessoas à minha volta a verem as coisas do meu modo. (R) 
12. Pego-me organizando e dirigindo as atividades dos outros. 
16. Tento ganhar mais controle sobre os acontecimentos no meu trabalho. 
20. Busco estar “no comando” quando trabalho em grupo. 



 179

 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo – IX 
Medida de liderança – Likert & Likert (1980) 
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Medida de Pesquisa 
Rensis Likert & Jane Likert (1980) 

 
 
1. É cordial e acessível ao diálogo. 
 
2. Escuta, com atenção, você e os outros, seja concordando ou discordando. 
 
3. Expressa o seu ponto de vista tão bem ou melhor do que você mesmo, ainda que discordando. 
 
4. Estimula você e os outros a expressarem plena e francamente as próprias idéias. 
 
5. Estimula você e os outros a expressarem francamente os próprios sentimentos. 
 
6. Demonstra confiança e crédito em você e nos outros, seja concordando ou não. 
 
7. Informa com franqueza. 
 
8. Supõe que cada membro faz o melhor que pode. 
 
9. Espera de si mesmo um trabalho de alta qualidade. 
 
10. Acredita que aquilo que ele e os outros estão fazendo é importante. 
 
11. Apóia idéias inovadoras e criativas. 
 
12. Está pronto a assumir riscos. 
 
13. Não se põe na defensiva quando criticado. 
 
14. Evita tratar você e os outros de uma forma condescendente. 
 
15. Evita ser categórico. 
 
16. Evita expressar dogmaticamente seus pontos de vista. 
 
17. Evita ser impaciente com o progresso que o grupo está fazendo. 
 
18. Evita dominar a discussão. 
 
19. Ajuda o grupo a solucionar os desacordos, não a suprimi-los. 
 
20. Usa "nós" e "nosso", em vez de "eu" e "meu". 
 
21. Não demonstra favoritismo, tratando todos com igualdade. 
 
22. Dá, generosamente, crédito e reconhecimento. 
 
23. Aceita mais censura do que pode merecer por qualquer falha ou engano. 
 
24. Evita impor uma decisão sobre o grupo. 
 
25. Espera até que os membros expressem suas posições antes de expressar as dele. 
 
26. Apresenta a própria contribuição como provisória ou questionável. 
 


