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RESUMO 

 

 

O turismo, além dos aspectos econômicos e mercadológicos, reflete em aspectos sociais e 

culturais, pois envolve o contato e a interação entre o viajante e a comunidade visitada. Devido 

à proximidade com pessoas de diferentes origens, raças e culturas, exige-se uma compreensão 

dos valores pessoais e orientação em relação ao diverso por parte dos profissionais que atuam 

em empresas e setores associados à atividade turística, conhecidos como trade turístico. Diante 

desse quadro, esta pesquisa tem por objetivo investigar a relação entre as dimensões dos valores 

pessoais, concebidos como critérios que interferem diretamente nas atitudes, preferências e até 

mesmo no comportamento humano (SCHWARTZ, 2005a; 2012), frente à orientação ao 

diverso, representada pelo construto UDO – Universal Diverse Orientation, que reflete uma 

atitude de consciência e aceitação das semelhanças e diferenças entre as pessoas (MIVILLE et 

al., 1999). Para a consecução do objetivo de pesquisa, realizou-se um estudo descritivo de 

abordagem quantitativa, por meio de um questionário composto por duas escalas, Portrait 

Values Questionnaire – PVQ e Escala de Universalidade-Diversidade de Miville-Guzman (M-

GUDS-S), ambas validadas no Brasil. A amostra, formada por 356 pessoas, é composta por um 

grupo bastante heterogêneo de profissionais do trade turístico, que expressaram, em suas 

respostas, orientação favorável à diversidade nas três dimensões da UDO e com relação aos 

valores pessoais apresentaram maior semelhança aos valores das dimensões autotranscendência 

e abertura à mudança. Quando relacionadas, as dimensões da UDO com as dimensões dos 

valores pessoais, os resultados evidenciam que não foram identificadas relações positivas na 

diversidade de contato com nenhuma dimensão de valores pessoais, na apreciação relativística 

a única correlação significativa e positiva foi na dimensão autopromoção e, por fim, o conforto 

com diferenças se correlacionou de forma significativa e positiva apenas com os valores da 

dimensão autotranscendência. De modo geral, o estudo dos valores pessoais e da orientação ao 

diverso permite diversas possibilidades de investigação adicional, o que possibilita 

recomendações para pesquisas futuras. Por fim, espera-se que a pesquisa contribua para o 

aprimoramento da gestão pública e privada dos setores envolvidos com a atividade turística, 

podendo, assim, vir a auxiliar no direcionamento de capacitações e políticas de diversidade. 

 

Palavras-chave: Diversidade; Orientação Universal ao Diverso; Valores Pessoais; Trade 

Turístico. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Tourism, in addition to economic and market aspects, reflects on social and cultural aspects, as 

it involves the contact and interaction between the traveler and the community visited. Due to 

the proximity to people of different origins, races and cultures, it is required an understanding 

of the personal values and orientation towards the diverse one by the professionals who work 

in companies and sectors associated to the tourist activity, known as tourist trade. In this 

context, this research aims to investigate the relationship between the dimensions of personal 

values, conceived as criteria that directly interfere with attitudes, preferences and even in human 

behavior (SCHWARTZ, 2005a; 2012), as opposed to orientation to the diverse, represented by 

the UDO-Universal Diverse Orientation construct, which reflects an attitude of awareness and 

acceptance of similarities and differences between people (MIVILLE et al., 1999). In order to 

achieve the research objective, a quantitative study was carried out using a questionnaire 

composed of two scales, the Portrait Values Questionnaire (PVQ) and the Miville-Guzman 

Diversity Scale (M-GUDS-S), both validated in Brazil. The sample, made up of 356 people, is 

composed of a very heterogeneous group of professionals from the tourist trade, who expressed, 

in their answers, a favorable orientation to diversity in the three dimensions of the UDO and 

with respect to personal values presented greater similarity to the values of the dimensions self-

transcendence and openness to change. When related, the dimensions of the UDO with the 

dimensions of personal values, the results show that no positive relations were identified in the 

diversity of contact with any dimension of personal values, in the relativistic appreciation the 

only significant and positive correlation was in the dimension self-promotion and, for Finally, 

comfort with differences correlated significantly and positively only with the values of the self-

transcendence dimension. In general, the study of personal values and orientation to the diverse 

allows several possibilities of additional investigation, which allows recommendations for 

future research. Finally, it is hoped that the research will contribute to the improvement of the 

public and private management of the sectors involved with the tourist activity, and, as such, 

may help to guide diversity training and policies. 

 

Keywords: Diversity; Universal Orientation to Diverse; Personal Values; Tourist Trade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta seção sintetiza os principais elementos teóricos relacionados aos temas que 

serão abordados, apresentando a contextualização da temática pesquisada, o problema de 

pesquisa, os objetivos gerais e específicos, as hipóteses, a justificativa para a realização do 

estudo e, por fim, a estrutura do trabalho. 

 

1.1 Contextualização e problema de pesquisa 

 

A multiculturalidade é, muitas vezes, uma atração para o turismo, pois países etnica 

ou religiosamente variados podem muitas vezes ter atrações únicas, que parecem exóticas e 

atraentes para os turistas, oferecendo geralmente uma experiência autêntica para os visitantes 

de diferentes origens (BACSI, 2017). Entretanto, a tradicional saudação dos destinos e 

equipamentos turísticos no mundo “Seja bem-vindo” nem sempre é aplicada na prática, e vários 

conflitos são registrados, como a ocorrência de preconceito contra turistas ou visitantes 

decorrente de sentimentos de etnocentrismo ou de arrogância cultural (GONZÁLEZ, 2001). 

A diversidade pode ser considerada um diferencial competitivo (BASSETT-

JONES, 2005) para os destinos turísticos (DWYER; KIM, 2003) e, embora o turismo apresente 

uma demanda cada vez mais heterogênea (MOTA; MACIEL FILHO, 2011), relativamente 

poucos estudos trataram da análise empírica das interações de turismo e diversidade. Um 

exemplo é o estudo de Das e DiRienzo (2010) sobre a relação entre competitividade no turismo 

e o papel da diversidade, que sugere que, se a diversidade aumentasse em um país desenvolvido, 

a competitividade no turismo seria maior. 

Usando o índice de competitividade de viagens e turismo, desenvolvido pelo Fórum 

Econômico Mundial, Das e DiRienzo (2010) testaram o valor desse índice em uma análise entre 

127 países para ver se tem alguma relação da competitividade com a diversidade étnica ou 

cultural. Os resultados da investigação indicaram evidências de que é importante considerar a 

diversidade étnica e cultural em conjunto com o nível de desenvolvimento econômico ao 

examinar a competitividade do turismo. 

Das e DiRienzo (2010) apontam que a relação da diversidade e o impacto positivo 

na competitividade no turismo é maior em países que possuem um nível mais alto de 

desenvolvimento, ou seja, nações desenvolvidas e com altos níveis de diferenças étnicas e 

culturais, destacando os Estados Unidos como exemplo, são mais diversificados etnicamente 

em comparação com a maioria dos países europeus. 
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Em relação ao cenário brasileiro, a diversidade do povo é corroborada pelos dados 

estatísticos do último censo demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, que apurou a composição da população brasileira formada por 

97.342.162 mulheres (51%) e 93.390.532 homens (49%). Do total da população, 

aproximadamente 20.590.599 são idosos (10,8%), considerando a idade de 60 anos a mais, 

segundo a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, e cerca de 24% da população total, 

ou seja, quase 46 milhões de pessoas, declarou possuir pelo menos uma das deficiências 

investigadas (mental, motora, visual e auditiva) (IBGE, 2011). 

Além disso, os dados registraram o crescimento da diversidade dos grupos 

religiosos no Brasil, os que se autodeclararam católicos são 64,6% da população; 22,2% são 

evangélicos; 2,0% são espíritas; 0,3% são adeptos da umbanda e candomblé; e 8,0% se 

declararam sem religião. A investigação sobre cor ou raça revelou que 47,51% da população 

declarou-se branca; 43,42% parda; 7,52% preta; 1,1% amarela; e 0,42% indígena (IBGE, 2011). 

O último censo demográfico (IBGE, 2011) também realizou, pela primeira vez, um 

levantamento do quantitativo de pessoas vivendo com parceiros do mesmo sexo, contabilizando 

mais de 60 mil casais homossexuais. Segundo o IBGE (2011), cerca de 58 mil domicílios são 

ocupados por casais homossexuais, o que representa aproximadamente 0,1% do total de 

unidades habitacionais, a maioria, 53,8%, é formada por mulheres. 

Sobre a diversidade brasileira, é possível perceber vários tipos de diferenças 

culturais presentes na maneira de se vestir, de se divertir, na música, na alimentação, na 

comunicação e no sincretismo religioso (FLEURY, 2000; GONZÁLEZ, 2001). Para González 

(2001, p. 94), “o preconceito surge quando essas diferenças não são compreendidas como 

fazendo parte de uma cultura diferenciada, as quais, no entanto, têm o mesmo nível de 

importância que a língua e a cultura local”. Fleury (2000) corrobora e destaca que, embora a 

origem diversificada seja valorizada pelos brasileiros, que se imaginam como uma sociedade 

sem preconceitos de cor ou raça, o acesso às oportunidades educacionais e às posições de 

destaque no mercado de trabalho é definido pelas origens econômica e racial. Outra constante 

que ocorre no Brasil, principalmente devido à sua dimensão territorial, é o preconceito cultural, 

“visível sob muitos disfarces, mas que, em essência, considera ‘bárbaro’ quem não compartilha 

nossos costumes ou nossa língua” (GONZÁLEZ, 2001, p. 92). 

O mito da ideologia da democracia racial brasileira é corroborado por Alves e 

Galeão-Silva (2004), que afirmam que o Brasil não é um país de convivência harmônica entre 

brancos, negros e índios. Para os autores, essa problemática nega a existência da discriminação, 

o que dificulta seu reconhecimento. Considerando a abordagem abrangente da diversidade 
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(COX, 1994; FLEURY, 2000) e corroborando as críticas de Fleury (2000) e Alves e Galeão-

Silva (2004), o estudo de Estatísticas de Gênero, divulgado pelo IBGE (2018), afirma que as 

mulheres no Brasil possuem nível educacional mais alto em relação aos homens, trabalham 

mais, em média, três horas por semana a mais do que os homens, e ganham, em média, 76,5% 

do rendimento dos homens. Os dados também revelam que os indicadores pioram para pretos 

ou pardos, sejam eles homens ou mulheres, conforme ilustra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Estatísticas de gênero atualizadas em 2018 

 
Fonte: IBGE (2018). 

 

Outro dado que corrobora as críticas de Fleury (2000) e Alves e Galeão-Silva 

(2004) vai além da afirmação de que o Brasil não é uma sociedade sem preconceitos e de 

convivência harmônica entre brancos, negros e índios, mas também dos outros grupos 

minoritários, como a população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

transgêneros), que nos últimos anos vem sofrendo com o aumento no número de crimes 

praticados contra eles no Brasil, como mostra o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Pessoas LGBT mortas no Brasil (2000-2017) 

 
Fonte: GGB (2017). 

 

Esses dados apresentados constatam práticas de segregação e violência a 

determinados grupos considerados minoritários e podem levar à vulnerabilidade do setor de 

turismo, causando queda na visitação de determinada região, pois a atividade turística é um 

fenômeno social, perceptível e protagonizada pelas pessoas, sensível aos fatores políticos, 

sociais, culturais, ambientais e ecológicos  (NAVARRO, 2010; AZEVEDO et al., 2012). 

Barretto (2004) corrobora que o turismo é um fenômeno social, entretanto, em sentido amplo, 

na perspectiva dos núcleos receptores. Em sentido restrito, considera o turismo como um 

negócio que vende prazer e lazer, sendo conduzido pela lógica da sociedade capitalista, pela 

produtividade e pela lucratividade (BARRETTO, 2004). 

Em 2014, ano da realização do mundial de futebol no Brasil, a receita cambial 

turística, que representa os gastos dos visitantes estrangeiros no país, foi de US$ 6,8 bilhões. O 

ano de 2015 registrou US$ 5,8 bilhões e, em 2016, ano dos Jogos Olímpicos realizados na 

cidade do Rio de Janeiro, período em que o Brasil recebeu o número recorde de 6,6 milhões de 

turistas estrangeiros, conforme ilustra o Gráfico 2, registrou uma receita cambial turística de 

US$ 6,02 bilhões (WTTC, 2018). 
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Gráfico 2 – Chegada de turistas internacionais ao Brasil e desembarques de passageiros 

nacionais em aeroportos do Brasil (2007-2017) 

 
Fonte: Brasil (2018). 

Nota: 1. Os dados de desembarque de passageiros nacionais em aeroportos do Brasil incluem desembarques de 

passageiros residentes e não-residentes no Brasil. 

 

Segundo o Ministério do Turismo – Mtur (BRASIL, 2018), os principais países 

emissores de turistas para o Brasil em 2017 foram: Argentina (39,8%); Estados Unidos (7,2%); 

Chile (5,2%); Paraguai (5,1%); Uruguai (5,0%); França (3,9%); Alemanha (3,1%); Reino 

Unido (2,8%); Itália (2,6%); Portugal (2,2%); e outros países (23,2%). 

A atividade turística, além dos aspectos econômicos e mercadológicos, consiste na 

interação entre turistas, internacionais e nacionais, e os profissionais das atividades 

características do turismo, conhecidas como trade turístico, gerando transformações de cunho 

social, cultural, ambiental e econômico (BARRETTO, 2004; NAVARRO, 2010). Miville et al. 

(1999) consideram relevante as atitudes em relação ao diverso em profissões em que há 

relacionamento com indivíduos que possuem características diferentes. Nesse contexto, os 

profissionais do trade turístico apresentam elevada proximidade com pessoas de diferentes 

origens, raças e culturas. 

Segundo o IBGE (2012), o trade turístico é formado por um grupo heterogêneo de 

profissionais que atuam em empresas e setores associados à atividade turística, agências de 

turismo, meios de hospedagem, restaurantes, bares e similares, organizadoras e prestadores de 

serviços para eventos, transportadoras turísticas e locadora de veículos (BRASIL, 2018). Os 
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produtos classificados como característicos do turismo são aqueles cujo consumo é reduzido na 

ausência de turistas (IBGE, 2012). 

Segundo Pereira e Hanashiro (2010), entender as atitudes das pessoas em relação à 

diversidade é essencial para compreender as políticas e práticas que envolvem a diversidade 

nos diferentes ambientes de atividades humanas. Nesse contexto da diversidade, o construto 

UDO – Universal Diverse Orientation, Orientação Universal ao Diverso, em português, reflete 

uma atitude de consciência e aceitação das semelhanças e diferenças entre as pessoas, sendo 

constituído por três dimensões: (a) diversidade de contato, que avalia o interesse em aprender 

sobre diferentes culturas, países e etnias; (b) apreciação relativística, que avalia as atitudes em 

relação às diferenças e semelhanças nos outros; e (c) conforto com as diferenças, que foca no 

desconforto em se relacionar com pessoas de diferentes etnias (FUERTES et al., 2000; 

MIVILLE et al., 1999). 

Para explicar as bases motivacionais de comportamentos e atitudes, como a UDO 

(MIVILLE et al., 1999), Schwartz (2005b; 2012) considera que o conhecimento dos valores de 

uma pessoa é essencial para compreender seu pensamento e suas ações. Schwartz (2005b; 2012) 

identifica dez valores pessoais que representam os tipos motivacionais e estão relacionados às 

quatro dimensões: (a) autotranscendência, que envolve a preocupação com o bem-estar geral e 

os interesses sociais, e corresponde às motivações de valores ligadas ao universalismo e 

benevolência; (b) conservação, está ligada aos comportamentos conservadores, que prezam 

pela manutenção da ordem, restrição e resistência à mudanças, está condicionada pelos valores 

motivacionais de conformidade, tradição e segurança; (c) autopromoção, que significa a busca 

pelos interesses pessoais, regida pelos valores motivacionais de poder e realização; e, por fim 

(d) a abertura à mudança, que enfatiza a sensação de independência e a prontidão para vivenciar 

novas experiências, esta é condicionada aos valores de estimulação e autodeterminação 

(SCHWARTZ, 2005b; 2012). 

Portanto, considerando a proximidade com pessoas de diferentes origens, raças, 

culturas e dimensões de diferenças e semelhanças dos turistas nacionais e internacionais, surge 

o seguinte questionamento, que é o problema alvo desta pesquisa: Como se configura a relação 

das dimensões dos valores pessoais e da orientação ao diverso dos profissionais do trade 

turístico? 
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1.2 Objetivos 

 

Para responder ao problema de pesquisa proposto, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Investigar a relação entre as dimensões dos valores pessoais e da orientação ao 

diverso dos profissionais do trade turístico. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

i. Mensurar as dimensões da orientação ao diverso dos profissionais do trade 

turístico; 

ii. Mensurar as dimensões dos valores pessoais dos profissionais do trade turístico;  

iii. Analisar a relação entre as dimensões dos valores pessoais e da orientação ao 

diverso no que se refere à diversidade de contato dos profissionais do trade turístico; 

iv. Analisar a relação entre as dimensões dos valores pessoais e a orientação ao 

diverso na perspectiva da apreciação relativística dos profissionais do trade turístico; 

v. Analisar a relação entre as dimensões dos valores pessoais e a orientação ao 

diverso no que se refere ao conforto com diferenças dos profissionais do trade turístico. 

 

1.3 Hipóteses 

 

As hipóteses são a antecipação da resposta ao problema, realizada de modo que se 

possa confirmar ou rejeitar a hipótese. As hipóteses podem ser obtidas a partir de teorias ou ter 

origem de palpites ou intuições (GIL, 2014; VERGARA, 2014). 

De acordo com os objetivos propostos, são sugeridas as seguintes hipóteses: 

H1 – Orientação ao diverso dos profissionais do trade turístico apresenta escores 

elevados em suas três dimensões; 

H2 – Os profissionais do trade turístico apresentam predominância dos valores 

relacionados à dimensão “Autotranscendência”; 

H3 – Há relação positiva entre as dimensões dos valores pessoais e a orientação ao 

diverso no que se refere à diversidade de contato dos profissionais do trade turístico; 
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H4 – Há relação positiva entre as dimensões dos valores pessoais e a orientação ao 

diverso no que se refere à apreciação relativística dos profissionais do trade turístico; 

H5 – Há relação positiva entre as dimensões dos valores pessoais e a orientação ao 

diverso no que se refere ao conforto com diferenças dos profissionais do trade turístico. 

 

1.4 Justificativa 

 

A relevância da pesquisa se dá por três aspectos: social, gerencial e teórica. No que 

se refere à relevância social, considera-se que a sistematização e a categorização das atitudes 

das pessoas em relação ao diverso são fundamentais para uma melhor compreensão sobre como 

elas podem ser apreendidas e avaliadas dentro de um contexto socio-cultural (PEREIRA; 

HANASHIRO, 2011), principalmente quando profissionais trabalham com clientes de diversas 

origens culturais (FUERTES et al., 2000; MIVILLE et al., 1999; VONTRESS, 1988, 1996), no 

caso desta pesquisa, profissionais do trade turístico.  

Para atender à demanda de turistas nacionais e internacionais, são necessários 

diversos profissionais da área de turismo que atuam em vários tipos de equipamentos 

prestadores de serviços, também conhecido como trade turístico, conforme mostra o Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Equipamentos, prestadores de serviços turísticos e profissionais da área de turismo 

cadastrados no Ministério do Turismo no Brasil (2014-2017) 

TRADE TURÍSTICO 2014 2015 2016 2017 

Agências de turismo 18.227 19.458 19.140 19.450 

Oferta hoteleira 

Meios de hospedagem 8.138 7.117 7.049 8.325 

Unidades habitacionais 448.087 393.970 401.400 449.323 

Leitos 955.557 837.169 841.613 943.574 

Restaurantes, bares e similares 1.966 1.643 1.402 1.578 

Transportadoras turísticas 8.170 8.577 9.509 10.527 

Locadora de veículos 943 1.023 1.094 948 

Organizadoras de eventos (congressos, convenções e 

congêneres) 
2.213 2.302 2.242 2.200 

Prestadoras de serviços de infraestrutura para eventos 702 763 784 912 

Fonte: Brasil (2018). 

 

A atividade turística é consolidada como uma das atividades econômicas mais 

importantes da atualidade, 1 de cada 11 postos de trabalho no mundo estão na área do turismo, 

que corresponde a 10,4% do PIB global (OMT, 2017). No Brasil, o setor foi responsável por 

7,9% PIB nacional em 2017, o que representa US$ 163 bilhões e 6,59 milhões de empregos 

gerados (WTTC, 2018). 
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Além dos aspectos econômicos e mercadológicos, a atividade turística consiste em 

uma interação que se estabelece entre dois atores principais, o viajante e a população da 

comunidade visitada, entre eles os profissionais do trade turístico. Os relacionamentos e 

processos que ambas as partes experimentam antes da viagem, com o deslocamento, durante a 

estadia e os efeitos posteriores à viagem, geram transformações de cunho social, cultural, 

ambiental e econômico, tanto no subsistema de origem quanto no subsistema de destino 

(BARRETTO, 2004; NAVARRO, 2010). 

Considerando o aumento do fluxo turístico no Brasil e a quantidade da mão de obra 

que gira em torno do turismo, a pesquisa poderá contribuir para o aprimoramento da gestão 

pública e privada dos órgãos envolvidos com a atividade turística, devido ao potencial que o 

estudo dos valores pessoais e da orientação à diversidade terá em permitir o conhecimento de 

diversas categorias de comportamentos dos profissionais do trade turístico, podendo, assim, vir 

a auxiliar no direcionamento de capacitações e políticas de diversidade. 

No que se refere à relevância teórica, consultando as bases de dados Periódicos 

Capes, Scielo, Spell e BDTD, não foram identificados estudos que fazem a relação de valores 

pessoais com a UDO, abrindo possibilidades de articulações em torno da diversidade. Além 

disso, o estudo busca propiciar uma ampliação do campo de atuação nas várias atividades do 

trade turístico como população da pesquisa. Os estudos identificados utilizaram o modelo 

teórico da UDO apenas em estudantes universitários nos Estados Unidos (FUERTES et al., 

2000; KEGEL; DEBLAERE, 2014; KOTTKE, 2011; MIVILLE et al., 1999; MIVILLE et al., 

2004; SAWYERR; STRAUSS; YAN, 2005; SINGLEY; SEDLACEK, 2009; SPANIERMAN 

et al., 2008; STRACUZZI; MOHR, 2011; STRAUSS; CONNERLEY, 2003; WENDLER; 

NILSON, 2009), que podem não ser representativos da força de trabalho pesquisada. 

No Brasil, a UDO foi investigada em gestores brasileiros de uma única empresa 

(ALBUQUERQUE, 2016; HANASHIRO; ALBUQUERQUE, 2017). Os próprios autores 

inferem que a amostra homogênea pode ter influenciado os resultados que revelaram os gestores 

com elevadas atitudes (UDO), sendo capazes de construir conexões e expressar mais 

sensibilidade com pessoas de culturas diversas (ALBUQUERQUE, 2016; HANASHIRO; 

ALBUQUERQUE, 2017). Assim, o presente estudo vem preencher essa lacuna, abrangendo 

uma amostra bastante heterogênea formada pelos profissionais de diferentes atividades do trade 

turístico. A busca por um número significativo de profissionais dos diversos setores do trade 

turístico deve-se ao fato de que, segundo Pascarella (2006), a diversidade deve permitir que as 

pessoas percebam as diferenças dentro de grupos e entre grupos. 
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Diante do exposto, a presente pesquisa se justifica por sua relevância tanto teórica 

quanto empírica, uma vez que busca melhor compreender os valores pessoais e a orientação ao 

diverso de profissionais que estão em contato com pessoas de diferentes origens, raças e 

culturas, visando não apenas questões mercadológicas da atividade turística, mas também a 

inclusão, a identidade dos turistas e a harmonia no relacionamento destes com os profissionais 

de trade turístico. 

 

1.5 Aspectos metodológicos 

 

Esta pesquisa é caracterizada como um levantamento de abordagem quantitativa, 

tendo como objetivo relacionar os valores pessoais à orientação ao diverso da população 

pesquisada a partir da realização de survey, aplicado a profissionais do trade turístico por meio 

de um questionário contendo questões de pesquisa baseadas em dois modelos teóricos já 

utilizados em pesquisas anteriores e validados no Brasil, PVQ (Portrait Values Questionnaire) 

e M-GUDS S (Escala Universalidade-Diversidade de Miville-Guzman). 

Para Miville et al. (1999), a orientação universal ao diverso apresenta três 

dimensões, são elas: a diversidade de contato, a apreciação relativística e o conforto com 

diferenças. Segundo o modelo teórico de Schwartz (2012), são dimensões dos valores pessoais: 

a autotranscendência, a conservação, a autopromoção e a abertura a mudanças.  

A análise de dados contemplou testes estatísticos realizados com a finalidade de 

mensurar a UDO, mensurar os valores pessoais e, a partir dos resultados obtidos, investigar a 

relação das três dimensões da UDO com as quatro dimensões dos valores pessoais. 

 

1.6 Estrutura do trabalho 

 

Com intuito de alcançar os objetivos propostos, esta pesquisa está organizada em 

seis seções, a primeira traz à tona a proposta do estudo, contextualizando e delineando a 

definição do problema de pesquisa, a justificativa, os aspectos metodológicos e a estrutura do 

trabalho, bem como os objetivos (geral e específicos) e as hipóteses que direcionam esta 

pesquisa. 

A segunda seção, direcionada à primeira parte do referencial teórico, busca ressaltar 

os conceitos de diversidade, salientando o construto UDO, mensurado por meio da escala M-

GUDS-S. A terceira seção, reservada à segunda parte do referencial teórico, destaca os valores 

pessoais, relacionando conceitos e abordagens desse tema, evidenciando o modelo de valores 
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pessoais proposto por Schwartz e mensurado por meio da escala PVQ (Portrait Values 

Questionnaire). 

A quarta seção apresenta a metodologia utilizada, bem como as especificações 

sobre a classificação da pesquisa, população e amostra, instrumento de coleta de dados e as 

técnicas de análise de dados. A quinta evidencia a análise e discussão dos resultados da 

pesquisa, tal como as articulações entre a pesquisa bibliográfica e empírica, que tem, por sua 

vez, o foco direcionado para responder os objetivos propostos deste estudo e aceitar ou rejeitar 

as hipóteses da pesquisa. 

Finalmente, a sexta e última seção traz a conclusão, bem como as limitações da 

pesquisa e as sugestões para futuros estudos, seguidas das referências bibliográficas. Ademais, 

tem-se os apêndices com o questionário utilizado neste estudo e algumas tabelas utilizadas nas 

análises estatísticas de maneira mais detalhada. 
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2 DIVERSIDADE 

 

Nesta seção, serão apresentados aspectos teóricos relacionados à diversidade, à 

gestão da diversidade e do construto UDO (Universal Diverse Orientation).  

 

2.1 Gestão da diversidade 

 

A diversidade está presente em estudos que incluem vários campos de 

conhecimento, incluindo psicologia, sociologia, antropologia e políticas públicas, além de uma 

variedade de disciplinas na área de negócios (COX, 1994). “Este ecletismo não é apenas 

necessário para que os fenômenos em estudo sejam explorados com precisão e profundidade, 

mas também facilita a transferência de conhecimento relevante entre os campos” (COX, 1994, 

p. 56). 

Segundo Nkomo e Cox Jr. (1999, p. 332), “a vastidão do que pode estar sendo 

admitido sob a rubrica de diversidade reflete um de seus principais dilemas teóricos: a falta de 

especificidade de conceito”. Não há consenso em torno da conceituação da diversidade, em sua 

maior parte, carece de rigor, desenvolvimento teórico e especificidade histórica (NKOMO; 

COX JR., 1999).  

A dificuldade de conceiturar a diversidade é corroborada por Moore (1999), que 

considera seu conceito dependente do contexto. “Ninguém pode ser definido como diferente 

em isolamento. É somente no contexto de uma variedade de fatores contextuais que é possível 

avaliar até que ponto eles parecem semelhantes ou diferentes das pessoas em seu ambiente” 

(MOORE, 1999, p. 208).    

As definições acerca do termo diversidade variam de conceituações restritas a 

excessivamente amplas. As abordagens restritas apresentam diferentes focos na literatura 

considerando os grupos minoritários de um sistema social como gays (FERREIRA; 

SIQUEIRA, 2007; GOMES; ARAÚJO, 2017; IRIGARAY; FREITAS, 2013), mulheres 

(AGUIAR; SIQUEIRA, 2007; FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL; LÉPINARD; VARIKAS, 

2006), deficientes físicos (SILVA, 2006; VERGARA; IRIGARAY, 2007), idosos (FRANÇA 

et al., 2017), negros (LAGE et al., 2017; OLIVEIRA, 2007) ou outras formas de discriminação 

individual e coletiva. 

Para Moore (1999), algumas características são usadas como indicadores de 

diversidade mais fortes do que outras e tendem a incluir dimensões como sexo, cor da pele, 

idade, antecedentes culturais, sotaque e níveis de capacidade física. Entretanto, as 
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características selecionadas podem variar de cultura para cultura, de organização para 

organização ou de grupo social para grupo social. 

Também há as abordagens mais amplas. Sem prejudicar as linhas de pesquisa que 

abrangem as conceituações restritas, Cox (1994) defende a ideia de que a pesquisa sobre 

diversidade deve utilizar uma abordagem que adote múltiplas dimensões de diferenças e 

fenômenos. Fleury (2000) corrobora a abordagem ampla, defendida por Cox (1994), 

conceituando a diversidade como um conjunto de pessoas com identidades diferentes interagin-

do no mesmo sistema social. 

Thomas Jr. (1991, p. 10) declara que “a diversidade inclui todos, não é algo que 

seja definido por raça ou gênero. Estende-se à idade, história pessoal e corporativa, formação 

educacional, função e personalidade. Inclui estilo de vida, preferência sexual, origem 

geográfica, tempo de serviço na organização, status de privilégio ou de não privilégio e 

administração ou não-administração”. A importância da abordagem ampla é evidenciada por 

Cox (1994) em considerar a diversidade como um fenômeno que reconhece a diferença 

individual entre as pessoas e o respeito às diferenças. 

Estudos defendem que as práticas de diversidade exercem impactos positivos no 

desempenho de pessoas nos grupos de trabalho, como o aumento da capacidade criativa, menor 

taxa de rotatividade de pessoal, maior satisfação dos clientes, melhoria no processo de tomada 

de decisão e inovação nas atividades conjuntas, podendo fornecer uma base para a vantagem 

competitiva nas organizações (BASSETT-JONES, 2005; CHROBOT-MASON; 

ARAMOVICH, 2013; FLEURY, 2000; NKOMO; COX JR., 1999; NÓBREGA et al., 2014; 

SANTOS et al., 2018; SPIERS, 2008). 

Entretanto, sob outra perspectiva, pode haver desafios para uma força de trabalho 

diversificada. Estudos comprovam que os resultados positivos da diversidade dependem de 

práticas eficazes de gestão da diversidade (ACAR, 2010; CHROBOT-MASON; 

ARAMOVICH, 2013), caso contrário a diversidade poderá causar incompreensões e conflitos 

no local de trabalho, isso pode favorecer problemas de comunicação e a propagação de conflitos 

emocionais e interpessoais no local de trabalho, bem como, absenteísmo, má qualidade, baixa 

moral e perda de competitividade (ACAR, 2010; BASSETT-JONES, 2005; FLEURY, 2000; 

FRIEDMAN, R. A.; DAVIDSON, M. N., 2001; NKOMO; COX JR., 1999). 

A gestão da diversidade é definida como um “compromisso sistemático e planejado 

por parte das organizações para recrutar e reter funcionários com diversas origens e 

habilidades” (BASSETT-JONES, 2005, p. 170). Dalton et al. (2015) consideram que a gestão 

da diversidade está além da visão tradicional do cumprimento da igualdade de oportunidades 
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de emprego, o autor enfatiza a valorização e o aproveitamento das diferenças individuais, 

principalmente o pluralismo cultural, para que todas as pessoas maximizem seu potencial. 

O multiculturalismo crescente nos ambientes organizacionais requer novas 

competências a nível individual e organizacional para gerenciar a diversidade efetivamente 

(DALTON et al., 2015). Para Cowling et al. (1999), as competências são mais do que um 

conjunto de habilidades, ou seja, uma mistura de aptidões, atitudes e atributos pessoais.   

Sobre as competências no gerenciamento da diversidade, as atitudes, 

conhecimentos, habilidades e comportamentos são competências necessárias para gerenciar a 

diversidade (DALTON et al., 2015).  

Bassett-Jones (2005, p. 173) sugere que os gerentes, ou líderes, precisam 

“compreender os desafios da gestão da diversidade e ter a inteligência emocional e o 

compromisso necessários para construir um relacionamento pessoal com cada indivíduo, ou 

membro do grupo/equipe”. Hanashiro e Albuquerque (2017) corroboram que, a efetivade das 

políticas de diversidade no ambiente de trabalho, também depende das atitudes dos empregados 

em relação às pessoas provenientes de grupos de identidade distintos. 

Por isso, é de vital importância, para as organizações, conhecer os valores e as 

atitudes dos empregados em relação ao diverso, pois além de preceder e predispor os 

comportamentos, os valores e as atitudes são essenciais para compreender o pensamento e ações 

humanas (PEREIRA; HANASHIRO, 2010; SCHWARTZ, 2005b; 2012). 

Para a integração efetiva dos grupos de trabalho diversos, Moore (1999) considera 

essencial a realização de treinamentos voltados para a diversidade no trabalho que envolvem a 

conscientização sobre os diferentes desafios enfrentados por diferentes pessoas dentro da 

organização. Dalton et al. (2015) corroboram que treinamentos baseados na conscientização da 

diversidade aprimoram a integração dos diversos membros do grupo e criam um entendimento 

comum do valor da diversidade, auxiliando na construção da coesão social, de modo a melhorar 

os resultados organizacionais. 

Nesse sentido, vale ressaltar o estudo de Pascarella et al. (2001), que realizaram 

atividades que proporcionavam experiências de diversidade junto a um conjunto variado de 

estudantes universitários e utilizaram um intrumento de pesquisa para determinar se essas 

experiências influenciavam o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico nos 

estudantes. Entre as atividades, junto aos estudantes universitários, foram realizados cursos 

sobre diversidade, discussões sobre política, questões sociais, religião e diferentes estilos de 

vida ou costumes entre estudantes cujas opiniões eram diferentes, discussões com alunos de 
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outro país e, também, discussões entre alunos cuja filosofia de vida ou valores pessoais eram 

diferentes (PASCARELLA et al., 2001). 

Pascarella et al. (2001, p. 269) descobriram que “as experiências de diversidade 

podem ter uma influência causal geralmente positiva no desenvolvimento das habilidades de 

pensamento crítico dos alunos” e que “diferentes experiências também influenciaram o 

pensamento crítico em diferentes momentos nas experiências colegiadas dos alunos”, 

concluindo, assim, que as experiências de diversidade tem um efeito positivo na abertura à 

diversidade, inclusive, em um estudo complementar e posterior, Pascarella et al. (2014), 

comprovam que os efeitos positivos das experiências de diversidade permaneceram na amostra 

pesquisada mesmo após alguns anos de conclusão da vida acadêmica. 

No entanto, outras pesquisas sustentam que intervenções para promover a 

diversidade, realizadas em vários setores, tais como universidades (KEGEL; DEBLAERE, 

2014; PASCARELLA et al., 2001) e indústrias (STRAUSS; CONNERLEY, 2003), podem 

causar conflitos e desconforto se não forem percebidas como oportunidades, mas sim como 

ameaças (HAN; PISTOLE, 2017; KEGEL; DEBLAERE, 2014; STRAUSS; CONNERLEY, 

2003). 

Nesse contexto, a abertura à diversidade pode ser crucial como resultado chave 

esperado das intervenções de diversidade (KEGEL; DEBLAERE, 2014; PASCARELLA et al., 

2001; STRAUSS; CONNERLEY, 2003). Em outras palavras, sem abertura para a diversidade, 

as experiências ou intervenções de diversidade podem aumentar a rejeição e resistência ou 

fortalecer os estereótipos negativos (ACAR, 2010; BASSETT-JONES, 2005; FRIEDMAN, R. 

A.; DAVIDSON, M. N., 2001). 

Segundo Pascarella (2006), as características institucionais também podem afetar 

as experiências de diversidade, sendo assim, vale ressaltar os quatro tipos de comportamentos 

na gestão da diversidade, propostos por  Moore (1999), na qual muitas organizações não estão 

preocupadas ou conscientes dos problemas de diversidade, e algumas são secretamente ou 

abertamente hostis, são eles: a diversidade cega, a diversidade hostil, a diversidade ingênua e a 

diversidade integracionista.  

O Quadro 2 apresenta essas quatro perspectivas da diversidade e suas atitudes e 

implicações para o desenvolvimento organizacional e treinamento.  
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Quadro 2 – Abordagens para a diversidade nas organizações   

Perspectiva 

sobre 

diversidade 

Atitudes de 

acompanhamento à 

diversidade 

Implicações no treinamento Implicações Organizacionais 

Diversidade 

cega 

Neutro: “Diversidade 

não é um problema” 

Ignora as necessidades de 

treinamento em diversidade na 

concepção e desenvolvimento de 

iniciativas de treinamento 

organizacional. 

Exigências extras, não 

reconhecidas, em diversos 

membros. Não há espaço 

organizacional para discutir ou 

destacar oportunidades e 

problemas associados à 

diversidade 

Diversidade 

hostil 

Negativo: 

“Diversidade é ruim” 

Eliminação ativa da diversidade. 

Promoção de “igualdade” em 

intervenções de treinamento. 
Discriminação explícita e 

implícita. Segregação de 

trabalho horizontal e vertical. Tentativas de “homogeneizar” a 

força de trabalho. 

Diversidade 

ingênua 

Positivo: “Diversidade 

é boa” 

Intervenções unilaterais de 

formação “romântica” focadas em 

“celebrar ou acolher a diversidade”. 

Pode danificar e polarizar 

grupos que não subscrevem a 

posição de diversidade 

Pode aumentar a conscientização 

sobre questões de diversidade, mas 

é improvável que ajude a resolver 

os problemas potenciais associados 

à diversidade 

Pode levar a expectativas 

irrealistas de diversos grupos. 

Diversidade 

integracionista 

Realista e funcional: 

"A diversidade não 

leva automaticamente 

a resultados positivos 

ou negativos, mas 

precisa ser gerenciada 

e integrada" 

Treinamento ativo para diversos 

grupos e desenvolvimento de 

habilidades na gestão da 

diversidade. Gerenciando as 

oportunidades e os problemas da 

diversidade. Criando condições 

prévias importantes para uma 

comunicação eficaz dentro de 

grupos heterogêneos. 

Redes, mentoria e integração 

estrutural de "grupos 

minoritários nas organizações". 

Intervenções organizacionais de 

apoio, como condições de 

trabalho flexíveis, arranjos de 

cuidado infantil, ajustes 

ergonômicos para funcionários 

com deficiência. 

Fonte: Moore (1999). 

 

Embora os primeiros três estereótipos comportamentais não reconheçam que são 

necessários diferentes conjuntos de habilidades gerenciais para responder de forma eficaz a 

diferentes desafios da diversidade, o quarto estereótipo é proativo em sua abordagem. Os 

estereótipos de Moore (1999) reconhecem que nem a diversidade funcional nem a cultural 

levam automaticamente a resultados positivos ou negativos. No entanto, diferentes padrões de 

diversidade apresentam diferentes desafios gerenciais, aos quais algumas organizações 

respondem, enquanto outras não. 

Se, do ponto de vista das relações de trabalho, a diversidade é fonte de criatividade 

e inovação que pode fornecer uma base para a vantagem competitiva para as organizações 
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(BASSETT-JONES, 2005; NÓBREGA et al., 2014; SANTOS et al., 2018), sob a perspectiva 

mercadológica, a adoção de práticas ou abordagens de diversidade tem potencial de aumentar 

a percepção sobre várias populações de clientes e, assim, melhorar o serviço a partir dessa 

perspectiva, favorecendo para a formação de uma base diversificada de clientes que pode 

contribuir no aumento das vendas, principalmente para o que é considerado grupo minoritário 

de mercado (MAXWELL et al., 2000). 

Para a qualidade dos serviços oferecidos no setor de turismo, por exemplo, Trigo 

(1999, p. 39) afirma que “dinheiro e equipamentos não bastam; as pessoas são fundamentais. 

Com gente é preciso ter sentimento e sensibilidade, são necessários reflexão e estudos 

sistemáticos sobre os relacionamentos humanos”. Portanto, a orientação à diversidade também 

pode ser uma oportunidade real para que as organizações ou determinados setores da economia 

comprovem uma qualidade de serviço por meio de uma mão de obra que sabe lidar com as 

semelhanças e diferenças. 

 

2.2 Diversidade e o construto UDO (Universal Diverse Orientation) 

 

Conhecer o posicionamento dos indivíduos em relação à diversidade se torna 

possível, a partir de alguns estudos, como o de Pereira e Hanashiro (2011), que desenvolveram 

e validaram uma escala que mensura as atitudes dos sujeitos diante de ações organizacionais 

em prol da valorização da diversidade, considerando as dimensões: sexo, raça e a pessoa possuir 

ou não algum tipo de deficiência. 

Uma das vantagens dos estudos que permitem mensurar o posicionamento dos 

indivíduos em relação ao diverso está na possibilidade de considerar premissas acerca do seu 

comportamento e compreender a subjetividade às práticas que envolvem a diversidade 

(PEREIRA; HANASHIRO, 2010). 

O construto UDO – Universal Diverse Orientation, Orientação Universal ao 

Diverso, em português, tem origem no campo da Psicologia, pois, assim como diversas 

profissões, os psicólogos, bem como os profissionais do trade turístico, se relacionam com 

indivíduos que possuem características diferentes, portanto, suas atitudes em relação ao diverso 

se tornam importantes (MIVILLE et al., 1999).  

A UDO é definida por Miville et al. (1999, p. 292) como “uma atitude em relação 

a todas as outras pessoas que é inclusiva, ainda que diferenciadora, na medida em que as 

semelhanças e diferenças são reconhecidas e aceitas; a experiência compartilhada de ser 
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humano resulta em um senso de conexão com as pessoas e está associada a uma pluralidade ou 

diversidade de interações com os outros”. 

Vontress (1988, 1996) e Fuertes et al. (2000) corroboram que as diferenças culturais 

são importantes para reconhecer e se integrar nas interações sociais e que a consciência de como 

as pessoas são iguais e diferentes é relevante para manter relações eficazes com os outros e para 

profissionais que trabalham com clientes de diversas origens culturais.  

As semelhanças são aspectos do ser humano que são percebidos como comuns entre 

si e os outros, consideradas por Miville et al. (1999) como algo de caráter universal. No 

entendimento de Fuertes et al. (2000), elas permitem que se construa uma aliança com os outros 

com base nas afinidades, enquanto que as diferenças, caracterizadas como diverso, referem-se 

a aspectos que são únicos ou diversos entre pessoas, permitem uma aceitação e valorização dos 

outros por serem diferentes de si mesmos, podem ser baseadas em fatores culturais (por 

exemplo, raça, etnia, gênero, idade e orientação sexual), bem como fatores individuais (por 

exemplo, família de origem e personalidade) (MIVILLE et al., 1999; FUERTES et al., 2000). 

A Orientação Universal ao Diverso é um conceito multidimensional que consiste 

em elementos cognitivos, afetivos e comportamentais. O elemento cognitivo é conceituado 

como apreciação relativista, envolve reconhecimento e aceitação das semelhanças e diferenças 

entre as pessoas. O elemento comportamental, referido como diversidade de contato, avalia 

comportamentos prévios e pretendidos relevantes para o contato interpessoal com pessoas de 

diferentes origens demográficas, por exemplo, raça, gênero e religião. O elemento afetivo, 

denominado conforto com diferenças, inicialmente nomeado sentido de conexão, envolve o 

vínculo emocional que se sente em relação aos outros, refletindo a expressão ‘estamos todos no 

mesmo barco’ (MIVILLE et al., 1999; FUERTES et al., 2000). 

Os três componentes da orientação universal ao diverso estão inter-relacionados. 

Em outras palavras, uma pessoa com orientação universal à diversidade pode buscar 

experiências com outras pessoas com base em diferenças (comportamental), porque as 

semelhanças e diferenças entre si e os outros são valorizadas (cognitivo). Essas experiências 

podem reforçar os valores de UDO e resultar no senso de conexão com os outros (emocional) 

(MIVILLE et al., 1999). 

Assim, a experiência compartilhada do ser humano resulta em um senso de conexão 

com as pessoas e está associada a uma pluralidade ou diversidade de interações com os outros. 

O indivíduo que expressa orientação ao diverso pode reconhecer, afirmar e até mesmo buscar 

diferentes experiências ao mesmo tempo em que reconhece, afirma e é movido pelas notáveis 
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capacidades que os seres humanos em geral têm para sobreviver e ser criativos em seus 

respectivos ambientes (MIVILLE et al., 1999). 

Segundo Ponterotto (2010), o construto UDO é apontado como um componente da 

personalidade multicultural, atributos que denotam indivíduos que, entre outras características, 

apresentam eficácia em vários contextos multiculturais.  

Teoricamente relacionada como um elemento chave na eficácia do aconselhamento 

multicultural, que “baseia-se no arcabouço filosófico de que os seres humanos compartilham 

pontos comuns entre si (com base na participação da cultura universal) e, ao mesmo tempo, 

possuem diferenças importantes (com base em suas associações culturais, como raça ou 

religião)” (FUERTES et al. 2000, p. 157), a orientação universal ao diverso tem sido objeto de 

várias pesquisas nos Estados Unidos com estudantes (FUERTES et al., 2000; KEGEL; 

DEBLAERE, 2014; KOTTKE, 2011; MIVILLE et al., 1999; MIVILLE et al., 2004; 

SAWYERR; STRAUSS; YAN, 2005; SINGLEY; SEDLACEK, 2009; SPANIERMAN et al., 

2008; STRACUZZI; MOHR, 2011; STRAUSS; CONNERLEY, 2003; WENDLER; NILSON, 

2009). 

Em rara pesquisa do construto UDO fora dos Estados Unidos, Albuquerque (2016) 

e Hanashiro e Albuquerque (2017) foram os pioneiros no Brasil, analisando a UDO, com 

relação a sexo, raça, idade e experiência no trabalho, em 484 gestores brasileiros de uma 

corporação multinacional. Também é considerada rara a utilização da escala M-GUD-S fora do 

meio acadêmico, visto que as pesquisas em outros países envolveram somente estudantes 

universitários. 

De forma geral, Hanashiro e Albuquerque (2017) descobriram que, independente 

de sexo, raça, idade, tempo de experiência no trabalho e região do país em que trabalham, os 

gestores apresentaram elevadas atitudes em relação ao diverso, revelando que são capazes de 

construir conexões e abertura às pessoas culturamente diversas. 

 

2.3 Escala Universalidade-Diversidade de Miville-Guzman (M-GUDS) 

 

Com o propósito de criar um instrumento capaz de medir a orientação ao diverso, 

Miville et al. (1999) realizaram uma série de estudos com estudantes norte americanos de 

Psicologia e estabeleceram evidências iniciais de confiabilidade e validade para a Escala 

Universalidade-Diversidade de Miville-Guzman (M- GUDS). 

Miville et al. (1999) avaliaram a confiabilidade do M-GUDS pela obtenção de 

consistência interna e coeficientes teste-reteste e sua validade foi avaliada através da geração 
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de matrizes de correlação do M-GUDS com outras medidas e construtos, especialmente na área 

de atitudes sociais (por exemplo, identidade racial, dogmatismo, preconceito e atitudes em 

relação ao feminismo), fornecendo evidências para a validade do instrumento.  

Os resultados dos estudos desenvolvidos por Miville et al. (1999) ajudaram a iniciar 

a formação da rede nomológica em torno da UDO como uma atitude social relacionada a outras 

atitudes sociais e, potencialmente, ao funcionamento da personalidade. Como uma atitude, a 

UDO está associada a outras atitudes relacionadas à diversidade, como identidade racial, 

feminismo, homofobia e dogmatismo (MIVILLE et al., 1999). 

A escala M-GUDS foi desenvolvida inicialmente como 45 itens e seguiu as 

diretrizes do método Likert, para assegurar um instrumento consistente que pudesse ser fácil e 

rapidamente administrado, classificado numa escala de 6 pontos variando de discordo 

totalmente (1) para concordo totalmente (6).  

Na primeira versão da escala, com 45 itens, a orientação universal ao diverso é 

conceituada como uma estrutura unidimensional com elementos cognitivos, afetivos e 

comportamentais, em vez de multidimensionais com três domínios distintos, mas inter-

relacionados (MIVILLE et al., 1999; FUERTES et al., 2000). No entanto, Fuertes et al. (2000) 

observam que nenhum dado foi publicado descrevendo a estrutura fatorial das pontuações e 

consideram que o número de itens da primeira versão da escala é limitado e as subescalas não 

podem ser usadas de forma independente.  

Fuertes et al. (2000) revisaram a escala e formaram uma versão abreviada, composta 

por 15 itens, considerada uma medida multidimensional que mede de forma independente os 

elementos cognitivo, afetivo e comportamental da orientação universal ao diverso. Por esse 

motivo, preferiu-se, neste estudo, a forma abreviada da Escala Universalidade-Diversidade de 

Miville-Guzman (M-GUDS-S), posteriormente validada para o Brasil por Hanashiro e 

Albuquerque (2017), sendo aplicada em gestores de uma empresa brasileira. 

O M-GUDS, e a versão reduzida M-GUDS-S, consistem em três dimensões, criadas 

para garantir a representação adequada e avaliação dos componentes inter-relacionados da 

UDO (comportamentais, cognitivos e afetivos), são elas, respectivamente: diversidade de 

contato, apreciação relativística e conforto com diferenças. 

Os itens do M-GUDS-S correspondentes à dimensão diversidade de contato (DC) 

enfatiza o componente comportamental da UDO e avaliam o interesse em buscar uma 

diversidade de experiências com outras pessoas, ou seja, aprender sobre diferentes culturas, 

países e etnias (MIVILLE et al., 1999; FUERTES, 2000; KOTIKE, 2011). Uma pontuação alta 

indica que o respondente procurava, ou procura, contato com culturas diferentes das suas. 
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A dimensão apreciação relativística (AR) avalia as atitudes dos entrevistados em 

relação às diferenças e semelhanças com os outros (MIVILLE et al., 1999; FUERTES, 2000; 

KOTTKE, 2011). Assim, essa dimensão enfatiza o componente cognitivo da UDO e reflete o 

impacto das semelhanças e diferenças no autoconhecimento e no crescimento pessoal 

(FUERTES, 2000). Uma pontuação alta indica uma predisposição em aprender com o diverso 

e compreender e valorizar as semelhanças e as diferenças em relação aos outros, havendo, 

inclusive uma autocompreensão e crescimento pessoal por meio da identificação com o diverso 

(HANASHIRO; ALBUQUERQUE, 2017). 

Por fim, os itens da escala M-GUDS-S, relativos à dimensão conforto com 

diferenças (CD), originalmente denominada sentido de conexão, enfatizam o componente 

afetivo da UDO e focam no desconforto do respondente em se relacionar com pessoas de 

diferentes etnias ou que manifestam atitudes discordantes das suas (FUERTES, 2000; 

KOTTKE, 2011). Pontuações altas nos itens indicam o desconforto.  

Para Fuertes et al. (2000), há muitos caminhos de investigação no estudo da 

UDO. Os autores exemplificam que as diferenças podem ser examinadas entre pessoas que têm 

várias combinações de altas e baixas pontuações nas três dimensões. Considerando o caso de 

indivíduos que têm pontuações altas em “apreciação relativista”, Fuertes et al. (2000) 

direcionam para questionamentos como “Quais são as diferenças entre esse grupo e indivíduos 

com pontuações altas ou baixas em ‘Conforto com Diferenças’?” ou “Será que estes dois grupos 

diferem demograficamente e em crenças relacionadas à diversidade?” ou “Como esses grupos 

podem diferir em resposta a uma intervenção destinada a aumentar o contato entre diversas 

pessoas?”. Segundo Fuertes et al. (2000, p. 167), “estudos que abordem essas questões 

começam a explorar a dinâmica na determinação do nível de cada uma das três dimensões da 

UDO entre os indivíduos”. 

No contexto da diversidade, sob a perspectiva das atitudes de orientação universal 

ao diverso (UDO), os valores são essenciais para compreender o pensamento e ações humanas 

(SCHWARTZ, 2005b; 2012). Os valores pessoais do modelo de valores de Schwartz serão 

abordados no capítulo seguinte com o intuito de relacioná-los às três dimensões da orientação 

universal ao diverso: diversidade de contato, apreciação relativista e conforto com diferenças. 
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3 VALORES PESSOAIS 

 

Nesta seção, são apresentados os conceitos de valores, a teoria de valores de 

Schwartz e sua estrutura.  

 

3.1 Teoria de valores de Schwartz 

 

Schwartz (2005b, p. 50) sugere que valores são “constructos usados para 

representar mentalmente objetivos humanos básicos e eles são o vocabulário usado para 

expressá-los socialmente”. Os valores variam em importância e servem como princípios 

norteadores na vida de uma pessoa ou grupo, caracterizando grupos culturais, sociedades e 

indivíduos, para rastrear mudanças ao longo do tempo e para explicar as bases motivacionais 

de atitudes e comportamentos (SCHWARTZ, 2012; 2017). 

Para Mendonça e Tamayo (2005), os valores relacionam-se diretamento aos mais 

diversos aspectos do comportamento humano, podendo influenciar as atitudes e as decisões 

comportamentais, “as prioridades atribuídas aos valores podem expressar aquilo que é bom e 

importante para os indivíduos, para a sociedade e para as organizações nas quais as pessoas 

trabalham” (MENDONÇA; TAMAYO, 2005, p. 151). 

A teoria dos valores básicos descreve aspectos comuns a toda a humanidade e pode 

ser aplicada a todas as culturas, pois, teoricamente, a lista dos dez tipos motivacionais de valores 

é baseada a partir de três requisitos universais, básicos à existência humana: (1) necessidades 

dos indivíduos como organismos biológicos, abreviadas como “organismo”; (2) requisitos de 

interação social coordenada, abreviados como “interação”; e, (3) requisitos de bem-estar e 

sobrevivência dos grupos, abreviados como “grupo” (SCHWARTZ, 2005b; 2012).  

Além disso, Schwartz (2017) também atribuiu aos valores básicos as seguintes 

funções dinâmicas: (1) focar na obtenção de resultados pessoais ou sociais; (2) expressar 

abertura à mudança ou conservação do status quo; (3) servir interesses próprios ou 

transcendência de interesse próprio a serviço dos outros; e (4) promover o crescimento e a auto-

expansão ou proteger contra a ansiedade e ameaça para si mesmo. 

Schwartz (2005b; 2012) identifica dez tipos motivacionais, ou valores amplos, que 

podem representar motivações cruciais para a vida humana e condensam todos os outros valores 

fundamentais nas relações humanas em diferentes culturas, representando motivações cruciais 

para a vida humana. Os valores pessoais podem se originar de um ou mais dos três requisitos 

universais, conforme o mostra o Quadro 3: 
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Quadro 3 – Tipos motivacionais, fonte, definição e valores específicos 

Tipos 

motivacionais 
Fonte 

Objetivo que define o tipo 

motivacional 
Valores pessoais 

Autodeterminação 
Organismo 

Interação 

Pensamento e ação independente - 

escolher, criar, explorar 

Criatividade, autodeterminado, 

curiosidade, independente 

Estimulação Organismo 
Excitação, novidade e desafio na 

vida 
Vida variada, vida excitante, ousadia 

Hedonismo Organismo Prazer ou gratificação pessoal Prazer, gratificação pessoal, diversão 

Realização 
Interação 

Grupo 

Sucesso pessoal por meio de 

demonstração de competência de 

acordo com padrões sociais 

Sucesso, ambição, progressão 

Poder 
Interação 

Grupo 

Status social e prestígio, controle ou 

domínio sobre pessoas e recursos. 

Poder aquisitivo, admiração, 

comandar, liderar 

Segurança 

Organismo 

Interação 

Grupo 

Segurança, harmonia e estabilidade 

da sociedade, dos relacionamentos e 

de si mesmo 

Segurança, segurança nacional, 

higiene, saúde, estabilidade 

governamental 

Conformidade 
Interação 

Grupo 

Restrição de ações, inclinações e 

impulsos que tendem a perturbar ou 

prejudicar outras pessoas e que 

violam expectativas e normas sociais 

Autodisciplina, comportamento, 

obediência, polidez 

Tradição Grupo 

Respeito, compromisso e aceitação 

dos costumes e ideias que a cultura 

ou a religião do indivíduo fornecem 

Religiosidade, costumes, humildade 

Benevolência 

Organismo 

Interação 

Grupo 

Preservação e melhoria do bem-estar 

daqueles com que o contato pessoal 

do indivíduo é mais frequente  

Atencioso, bem-estar alheio, 

lealdade, prestativo, perdão 

Universalismo 
Grupo 

Organismo 

Compreensão, agradecimento, 

tolerância e proteção do bem-estar 

de todas as pessoas e da natureza 

Igualdade, altruísmo, protetor da 

natureza, paz, justiça, adaptação à 

natureza 

Fonte: Schwartz (2005b; 2012). 

 

Segundo Rokeach (1973, p. 122), “o conhecimento dos valores de uma pessoa nos 

deveria permitir predizer como ela se comportará em situações experimentais e em situações 

da vida real”. Schwartz (2005b; 2012) corrobora, considerando que o conhecimento dos valores 

são cruciais para compreender o pensamento e ações humanas, explicar as bases motivacionais 

de atitudes e comportamentos, caracterizar grupos culturais, sociedades e indivíduos, rastrear 

mudanças sociais e pessoais ao longo do tempo, desempenhando um papel importante não 

apenas na sociologia, mas também na psicologia, antropologia e disciplinas relacionadas. 
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Schwartz (2012) adota uma concepção que especifica seis características principais 

dos valores, são elas: valores são crenças intrinsecamente ligadas à emoção; valores são 

importantes para que as pessoas tenham motivação para agir adequadamente; valores possuem 

uma natureza abstrata que transcende situações e ações específicas, diferenciando, por exemplo 

das normas, que geralmente se referem a ações ou situações específicas; valores servem como 

padrões ou critérios que influenciam decisões cotidianas, na maioria das vezes ocorre de forma 

inconsciente; os valores são ordenados pela importância relativa aos demais, ou seja, as pessoas 

criam uma hierarquia de valores que as caracteriza como indivíduos; por fim, os valores 

influenciam a ação quando são relevantes no contexto e importantes para o indivíduo. 

Para Mendonça e Tamayo (2005, p. 150), “os valores relacionam-se diretamente 

aos mais diversos aspectos do comportamento humano, podendo influenciar, de forma mais 

elaborada, tanto os comportamentos pró-sociais quanto a percepção das ações negativas 

vivenciadas”.  

Reed II et al. (2012) afirmam que os valores podem influenciar na maneira em que 

as pessoas percebem, adaptam ou sobrepõem as suas identidades, em face aos fatores culturais 

e sociais que influenciam as pessoas ao longo do tempo. Schwartz (2017) corrobora com esse 

entendimento que os valores influenciam o comportamento afetando a atenção, a percepção e a 

interpretação das situações.  

Schwartz (2017) exemplifica com a seguinte situação: uma pessoa podem perceber 

uma oferta de trabalho como uma oportunidade para maior autodireção ou como uma ameaça 

à segurança, dependendo de suas prioridades de valor. Sendo assim, a oferta de emprego pode 

ser interpretada como uma maneira de melhorar o bem-estar de sua família ou como uma 

maneira de obter poder pessoal. Cada percepção ou interpretação promove uma linha de ação 

diferente. 

Finalmente, valores importantes influenciam o comportamento porque promovem 

o planejamento, para Schwartz (2017), as pessoas são mais propensas a formular planos de 

como atingir as metas de valores mais importantes e, ao promover o planejamento, a 

importância do valor aumenta o comportamento consistente com o valor. As  pessoas focam 

nas vantagens das ações desejadas, em vez dos contras e isso aumenta a crença delas em sua 

capacidade de atingir metas valorizadas e sua persistência diante de obstáculos e distrações 

(SCHWARTZ, 2017). 

Segundo Schwartz (2017), para que um valor exerça influência sobre uma atitude 

ou comportamento, ele deve primeiro ser ativado, essa ativação geralmente ocorre fora da 

consciência, por isso o acesso aos valores aumenta a probabilidade dessa ativação. Os valores 



39 
 

mais importantes são mais acessíveis, por conseguinte, ativados com mais frequência e exercem 

influência (SCHWARTZ, 2017). 

Como os valores básicos são abstratos, sua relevância nem sempre é óbvia 

(SCHWARTZ, 2017). Pesquisas que identificam e mensuram os valores são relevantes para 

torná-los acessíveis e, assim, prever uma possível atitude ou causar algum impacto no 

comportamento das pessoas. 

Schwartz et al. (2012) consideram que os valores pessoais podem guiar as 

motivações de consumo, alguns estudos utilizam a teoria de valores de Schwartz para explicar 

aspectos específicos da relação entre atitudes e consumo, como o estudo de Grunert e Juhl 

(1995), que tinha como objetivo determinar quais valores eram relevantes para o 

comportamento do consumidor ambientalmente preocupado versus despreocupado. 

Outros estudos identificados utilizaram a teoria de valores pessoais como base para 

segmentação estratégica considerando executivos como potenciais compradores de produtos de 

alto valor agregado e inovações (GIRALDI; IKEDA, 2010), na mesma linha de pesquisa, outro 

estudo buscou evidenciar os valores pessoais de consumidores de um automóvel compacto e 

outro esportivo (PIATO; PIMENTA; FOWLER, 2014). 

Seguindo uma linha de pesquisa voltada para o comportamento, Araújo, Bilsky e 

Moreira (2012), verificaram a relação existente entre valores pessoais e a adaptação 

transcultural de expatriados. Porto e Tamayo (2006), investigaram a influência de valores 

pessoais de pais nos valores laborais dos filhos. Gondim (2010), explora a associação entre 

atribuições de causas ao desemprego e os valores pessoais, enquanto que Fernandes e Ferreira 

(2009) investigaram o impacto dos valores pessoais e organizacionais no comprometimento 

com a organização. 

Alguns valores entram em conflito uns com os outros, por exemplo, benevolência 

e poder, enquanto outros são compatíveis, como conformidade e segurança. A “estrutura” da 

teoria de valores refere-se a essas relação de conflito e congruência entre os valores, e será 

detalhada no próximo tópico. 

 

3.2 Estrutura da Teoria de Valores de Schwartz 

 

Segundo Bilsky (2009), um grande número de valores diferentes podem ser 

identificados, por isso é mais adequado agrupá-los em categorias, destacando-se o conteúdo 

motivacional como critério para diferenciar tais categorias ou tipos de valores, sendo Schwartz 
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(2005b; 2012) “o primeiro a imaginar uma estrutura dos valores baseada na motivação 

subjacente a cada um deles” (TAMAYO, 2007, p. 18). 

Embora a natureza dos valores seja universal, os indivíduos e grupos diferem na 

importância que atribuem aos valores, ou seja, um valor particular pode ser muito importante 

para uma pessoa, mas sem importância para outra, havendo “prioridades” e “hierarquias” 

diferentes de valores (SCHWARTZ, 2012). “O que diferencia um valor de outro é o tipo de 

motivação que ele expressa. Uma das grandes contribuições de Schwartz foi ter identificado as 

motivações que expressam os valores” (TAMAYO, 2007, p. 18).  

Schwartz (2005b; 2012), também apresenta a ideia de que os dez valores básicos 

formam uma estrutura circular que reflete as motivações que cada valor expressa e as relações 

dinâmicas entre eles, havendo, como consequência, conflitos e concordâncias entre valores. O 

padrão geral de relações de conflitos e compatibilidades entre os valores apontam para uma 

estrutura bidimensional composta por quatro orientações fundamentais que se organizam em 

dois eixos conceituais básicos e bipolares, representados na Figura 2: um primeiro eixo que 

opõe valores de autotranscendência (universalismo e benevolência) a valores de autopromoção 

(poder e realização); e um segundo eixo, que opõe valores de abertura à mudança (estimulação 

e autodeterminação) a valores de conservação (tradição, conformidade e segurança) (BARDI; 

SCHWARTZ, 2003; SCHWARTZ, 2005b; 2012).  

 

Figura 2 – Estrutura teórica de relações entre valores 

 

Fonte: Schwartz (2012). 
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Segundo Bardi e Schwartz (2003), alguns comportamentos podem ser expressos e 

mensurados em valor, isto é, são basicamente compatíveis com um valor e incompatíveis com 

os valores opostos no círculo da estrutura de valores, conforme ilustra a Figura 2. Por exemplo, 

comportamentos manipulativos são compatíveis com valores de poder e incompatíveis com 

valores de benevolência. Ou, para uma pessoa que atribui baixa importância à estimulação, mas 

alta importância para os valores de conformidade, concordar em saltar de paraquedas quando 

pressionado por amigos é um comportamento “valor-ambivalente” (SCHWARTZ, 2017). 

A visualização dos valores pessoais organizados em quatro dimensões permite 

resumir as oposições entre valores concorrentes, quanto mais próximos dois tipos de valores 

estiverem em qualquer direção ao redor do círculo, mais semelhantes são suas motivações 

implícitas, por exemplo, conformidade e tradição, estão localizados no mesmo campo, pois 

compartilham um objetivo motivacional similar. Por conseguinte, quanto mais distantes 

estiverem os valores, mais antagônicas são suas motivações (SCHWARTZ, 2005b; TAMAYO, 

2007; BILSKY, 2009). 

Além de retratar as relações de conflito e de compatibilidade entre os dez valores, 

a estrutura circular do modelo teórico de Schwartz identifica as quatro dimensões que 

constituem as motivações mais gerais que justificam a adesão e a realização de determinados 

valores, são elas: autotranscendência, conservação, autopromoção e abertura à mudança  

(SCHWARTZ, 2005b; TAMAYO, 2007; BILSKY, 2009). 

De acordo com Schwartz (2005b; 2012), a autotranscendência envolve a 

preocupação com o bem-estar geral e os interesses sociais, e corresponde às motivações de 

valores ligadas ao universalismo e benevolência. A conservação está ligada aos 

comportamentos conservadores, que prezam pela manutenção da ordem, restrição, preservação 

do passado e resistência à mudanças, está condicionada pelos valores motivacionais de 

conformidade, tradição e segurança (SCHWARTZ, 2005b; 2012). Em seguida, a 

autopromoção, que significa a busca pelos interesses pessoais e o relativo sucesso e domínio 

sobre os outros, é regida pelos valores motivacionais de poder e realização (SCHWARTZ, 

2005b; 2012). Por fim, a abertura à mudança, que enfatiza a sensação de independência de 

pensamento e a prontidão para mudanças e vivenciar novas experiências, esta é condicionada 

aos valores de estimulação e autodeterminação, o hedonismo compartilha elementos tanto da 

abertura à mudança quanto da autopromoção (SCHWARTZ, 2005b; 2012). 

Para Bilsky (2009, p. 17), Schwartz “não considerou os tipos motivacionais como 

categorias qualitativas independentes. Pelo contrário, destacou a dinâmica entre os tipos de 

valores que resulta das compatibilidades e incompatibilidades motivacionais entre eles”. A 
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visualização dos valores organizados nas dimensões “autotranscendência”, “conservação”, 

“autopromoção” e “abertura à mudança” permitem resumir as concordâncias e as discordâncias 

entre valores. 

Embora a teoria especifique dez valores, Schwartz (2005b, p. 29) “postula que, em 

um nível mais básico, os valores formam um continuum de motivações relacionadas”, formando 

valores adjacentes, conforme ilustra o Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Valores adjacentes formados por meio do continuum de motivações relacionadas 

Motivações relacionadas Tipos motivacionais adjacentes 

Poder e realização Superioridade social e estima 

Realização e hedonismo Satisfação centrada no indivíduo 

Hedonismo e estimulação Desejo por excitação afetivamente agradável 

Estimulação e autodeterminação Interesse intrínseco em novidade e domínio 

Autodeterminação e universalismo 
Confiança no próprio julgamento e conforto com a 

diversidade da existência 

Universalismo e benevolência 
Valorização de outros e transcendência de interesses 

egoístas 

Benevolência e conformidade 
Comportamento normativo que promove relações 

próximas 

Benevolência e tradição Devoção ao próprio grupo 

Conformidade e tradição 
Subordinação do indivíduo em favor das expectativas 

socialmente impostas 

Tradição e segurança 
Preservando os arranjos sociais existentes que dão 

segurança à vida 

Conformidade e segurança Proteção da ordem e da harmonia nas relações 

Segurança e poder 
Evitar ou superar ameaças controlando relacionamentos e 

recursos 

Fonte: Schwartz (2005b). 

 

Bilsky (2009) considera que as dimensões dos valores individuais e sociais da teoria 

de Schwartz possuem uma abordagem teórica sólida e comprovada empiricamente capaz de 

oferecer uma estrutura adequada para representar, comparar e integrar os resultados de uma 

diversidade de pesquisas empíricas. Knoppen e Saris (2009) corroboram considerando o 

modelo de valores de Schwartz um dos mais abrangentes e amplamente validado culturamente. 

 

3.3 Portrait Values Questionnaire – PVQ 

 

O primeiro instrumento desenvolvido para medir valores com base na teoria de 

Schwartz é conhecido como SVS – Schwartz Value Survey. O SVS apresenta duas listas de 

itens que expressam um aspecto do objetivo motivacional de um valor: a primeira lista contém 
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30 itens que descrevem objetivos desejáveis em forma de substantivos; a segunda lista contém 

26 ou 27 itens que descrevem maneiras desejáveis de agir em forma de adjetivos (SCHWARTZ, 

2012).  

Apesar da sua contribuição aos estudos dos valores, o SVS apresenta algumas 

deficiências (TAMAYO, 2007) e “uma desvantagem do SVS está no nível de abstração que, 

pressupõe-se, tenha o participante. Por isso, não se pode empregar o SVS em amostras 

intelectualmente muito heterogêneas” (BILSKY, 2009, p. 19). 

Sendo assim, uma alternativa ao SVS é o PVQ – Portrait Values Questionnaire, ou 

Questionário de Perfis de Valores, em português. Também desenvolvido por Schwartz (2005a) 

e validado no Brasil por Tamayo e Porto (2009), essa medida, criada para investigar valores 

possui perguntas estruturadas, é composta por 40 itens. Nomeada PVQ40, esta escala  apresenta 

itens que representam valores presentes no modelo teórico de valores de Schwartz e “descrevem 

objetivos, aspirações ou desejos que implicitamente apontam para a importância de um tipo 

motivacional em uma pessoa” (TAMAYO; PORTO, 2009, p. 373). 

Os itens do PVQ correspondentes à dimensão “autotranscendência” enfatizam o 

reconhecimento da igualdade entre indivíduos e a preocupação com o seu bem-estar  

(universalismo e benevolência); a dimensão “conservação” enfatiza valores de autorrestrição 

de ação perturbadora, preservação do passado e resistência à mudança (segurança, 

conformidade e tradição); a dimensão “autopromoção” enfatiza valores que buscam os próprios 

interesses, uma posição social destacada e satisfação centrada em si próprio (poder e 

realização); e a dimensão “abertura à mudança” enfatiza a independência de pensamentos, 

ações e sentimentos que favorecem a mudança (autodeterminação e estimulação) 

(SCHWARTZ, 2012). 

A escala PVQ segue as diretrizes do método Likert, para assegurar um instrumento 

consistente que pudesse ser fácil e rapidamente administrado, classificado numa escala de 6 

pontos variando de “parece muito comigo” (1) para “não se parece nada comigo” (6). 

Para Tamayo (2007, p. 18), “a elaboração de um modelo é progressiva e implica na 

necessidade de um trajeto contínuo de ida-e-volta entre a realidade e o modelo. A estrutura dos 

valores foi construída nesse movimento incessante entre o fenômeno observado e o modelo 

proposto”. Tamayo (2007, p. 19) considera o PVQ “menos abstrato que o SVS e, em 

consequência, mais adaptado para crianças e adolescentes e para pessoas com baixo nível de 

escolaridade”. 

Schwartz (2003) não aconselha a análise dos dez tipos de valores individualmente, 

sugere que a análise dos dez valores motivacionais seja realizada por meio da estrutura 
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bidimensional da teoria de valores, de forma que obtem-se dados potencialmente mais 

consistentes. Estudos corroboram que os dez valores avaliados por meio do Portrait Values 

Scale – PVQ são adequadamente representados pelas dimensões Autotranscendência, 

Autopromoção, Conservação e Abertura à Mudança (GRANJO; PEIXOTO, 2013; 

MENDONÇA; TAMAYO, 2005; SCHWARTZ, 2012; SCHWARTZ; BOEHNKE, 2004). 

Schwartz (2005b) sugere, ainda, que a teoria de valores pode ser aplicada se 

relacionando com outros construtos, nesta pesquisa, essa relação será feita com o construto 

UDO. 

A próxima seção apresenta os procedimentos metodológicos que foram utilizados 

para o alcance dos objetivos propostos neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

São abordadas, nesta seção, primeiramente, a classificação da pesquisa, a população 

e amostra pesquisada e, logo após, o instrumento de coleta de dados. Em seguida, são 

explicitadas as técnicas estatísticas e as respectivas etapas para a análise dos resultados.  

 

4.1 Classificação da pesquisa 

 

O estudo é de natureza quantitativa, tendo em vista que essa abordagem 

“caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas” (RICHARDSON et al., 2011, p. 

70). Dessa forma, tem a intenção de garantir resultados com maior grau de precisão, reduzindo 

a distorção da análise e interpretação dos dados coletados e, consequentemente, viabilizando a 

confiabilidade e a segurança das inferências estatísticas (RICHARDSON et al., 2011).  

Quanto aos objetivos do estudo, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois tem como 

finalidade descrever as características de uma determinada população ou um fenômeno, bem 

como estabelecer relações entre variáveis (GIL, 2014; RICHARDSON et al., 2011; 

VERGARA, 2014). No caso, foram mensuradas, descritas e relacionadas as atitudes UDO e os 

valores pessoais dos profissionais do trade turístico que atuam na cidade de Fortaleza. 

O entendimento de Hair Jr. et al. (2010) de que a pesquisa descritiva frequentemente 

utiliza métodos de levantamento para coletar dados quantitativos de grandes grupos de pessoas 

por meio do processo de perguntas estruturadas para respondentes sobre o que pensam, sentem 

ou fazem corrobora para a classificação metodológica desta pesquisa como descritiva quanto 

ao seu objetivo. 

O método de pesquisa escolhido para esta pesquisa será do tipo survey, como 

técnica de coleta de dados primários (COOPER; SCHINDLER, 2016), pois a pesquisa se 

caracteriza pela interrogação direta de um grupo significativo de pessoas cujo comportamento 

se deseja conhecer, para em seguida, por meio de análise quantitativa, obter as conclusões 

correspondentes dos dados coletados (GIL, 2014). 

No que se refere ao tempo, a pesquisa apresenta um corte transversal, em razão dos 

dados serem “coletados em um ponto no tempo, com base em uma amostra selecionada para 

descrever uma população nesse determinado momento” (RICHARDSON et al., 2011, p. 148). 

A seguir, aborda-se como foi definida a escolha da amostra que norteia esta 

pesquisa. 
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4.2 População e amostra 

 

Gil (2014, p. 89) define população como “conjunto definido de elementos que 

possuem determinadas características” e amostra como o subconjunto da população. Com base 

nessa definição, para esta pesquisa, foram considerados os dados da Secretaria de Turismo 

(CEARÁ, 2017) para definir a população, de acordo com o Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Prestadores de serviços turísticos em Fortaleza-CE 

Categorias Total (%) 

Restaurantes 1.200 31,1 

Agências de viagens 926 24,0 

Guias de turismo 886 23,0 

Organizadores de eventos 301 7,8 

Meios de hospedagem em Fortaleza 236 6,1 

     - Hotéis 112 2,9 

     - Pousadas 86 2,2 

     - Flats 22 0,6 

     - Albergues 12 0,3 

Artesanatos (BOX) 225 5,8 

     - Centro de Turismo 105 2,7 

     - Ceart 30 0,8 

     - Mercado Central 40 1,0 

     - Feirinha da Beira-Mar 50 1,3 

Transportes turísticos 81 2,1 

Cooperativas de táxi 5 0,1 

Total geral 3.856 100,0 

Fonte: CEARÁ (2017). 

 

Com base na população de 3.856 prestadores de serviços turísticos na cidade de 

Fortaleza, para a composição da amostra, foi utilizado um cálculo amostral de população finita, 

seguindo as especificações de Gil (2014) e demonstrado pela fórmula a seguir: 

 

 

 

Para um nível de confiança (σ²) de 95%, com um erro máximo (e²) de 5%, a amostra 

mínima requerida foi de 350 respondentes. Assim, a amostra investigada mostra-se significante 

para representar a população. 
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A princípio, foram obtidos 369 respondentes. Contudo, alguns questionários 

apresentaram erros em seu preenchimento e, ao fim do processo, a amostra considerada neste 

estudo foi composta por 356 respondentes. 

Quanto ao instrumento de coleta de dados, foi aplicado um questionário com duas 

escalas testadas e validadas para a realidade brasileira, apresentadas no tópico seguinte. 

 

4.3 Coleta de dados 

 

Para a coleta de dados, o presente estudo utilizou um questionário, composto por 

duas escalas, PVQ40 e M-GUDS S, conforme consta no Apêndice A. O Questionário está 

dividido em três blocos, dispostos da seguinte forma: Bloco I, formado pelo Portrait Values 

Questionnaire – PVQ; Bloco II, apresenta as questões da escala M-GUDS-S; e Bloco III, com 

questões sociodemográficas dos respondentes. 

A primeira escala, Portrait Values Questionnaire (PVQ), mensura as dimensões 

dos valores pessoais, concebidas como critérios que interferem diretamente nas atitudes, 

preferências e até mesmo no comportamento humano. Desenvolvida por Schwartz (2005a) e 

validada para o Brasil por Tamayo e Porto (2009), é composta por 40 itens, em que cada um 

desses representa um valor pessoal. 

O Quadro 6 identifica quais itens do PVQ40 correspondem aos valores pessoais, 

bem como seus tipos motivacionais e a que dimensões pertencem, de acordo com a lista da 

escala de Schwartz (2005b; 2012) e Tamayo e Porto (2009). 

 

Quadro 6 – Correspondência dos itens PVQ40 e suas dimensões, tipos motivacionais e valores 

pessoais 

Dimensões 
Tipos 

motivacionais 

Valores pessoais específicos 

incluídos no instrumento 
Itens do PVQ40 

Autotranscendência 

Universalismo 

Igualdade Item 03 

Altruísmo Item 09 

Protetor da natureza Item 19 

Paz Item 23 

Justiça Item 29 

Adaptação à natureza Item 40 

Benevolência 

Atencioso Item 08 

Bem-estar alheio Item 12 

Lealdade Item 18 

Prestativo Item 27 

Perdão Item 33 

Conservação Conformidade Autodisciplina Item 07 
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Comportamento Item 16 

Obediência Item 28 

Polidez Item 36 

Tradição 

Religiosidade Item 20 

Costumes Item 25 

Humildade Item 38 

Segurança 

Segurança Item 05 

Segurança nacional Item 14 

Higiene Item 21 

Saúde Item 31 

Estabilidade governamental Item 35 

Autopromoção 

Poder 

Poder aquisitivo Item 02 

Admiração Item 04 

Comandar Item 17 

Liderar Item 39 

Realização 

Sucesso Item 13 

Ambição Item 24 

Progressão Item 32 

Hedonismo 

Prazer Item 10 

  Gratificação pessoal Item 26 

Abertura à mudança 

Diversão Item 37 

Estimulação 

Vida variada Item 06 

Vida excitante Item 15 

Emoção Item 30 

Autodeterminação 

Criatividade Item 01 

Autodeterminado Item 11 

Curiosidade Item 22 

Independente Item 34 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A segunda escala utilizada no questionário mediu a UDO – Universal Diverse 

Orientation (MIVILLE et al., 1999), construto que reflete uma atitude de consciência e 

aceitação das semelhanças e diferenças entre as pessoas, por meio da versão abreviada da Escala 

de Universalidade-Diversidade de Miville-Guzman (M-GUDS-S), composta por 15 itens, 

desenvolvida por Fuertes et al. (2000) e validada no Brasil por Hanashiro e Albuquerque (2017), 

distribuídos em três dimensões: diversidade de contato, apreciação relativística e conforto com 

diferenças.  

O Quadro 7 apresenta a estruturação dos itens correspondentes às dimensões e aos 

elementos da UDO. 
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Quadro 7 – Estruturação dos itens M-GUDS S e suas dimensões e elementos da UDO 

Dimensões Elementos inter-relacionados Itens M-GUDS S 

Diversidade de contato Comportamental 01, 02, 03, 04 e 05 

Apreciação relativística Cognitivo 06, 07, 08, 09 e 10 

Conforto com diferenças Afetivo 11, 12, 13, 14 e 15 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

É importante salientar que as escalas presentes no questionário de pesquisa 

seguiram as diretrizes do método Likert, para assegurar um instrumento consistente que pudesse 

ser fácil e rapidamente administrado. Classificada numa escala de 6 pontos, a escala PVQ40 

varia de “parece muito comigo” (1) para “não se parece nada comigo” (6) e a escala UDO varia 

de “discordo totalmente” (1) para “concordo totalmente” (6). 

A aplicação do questionário foi realizada de forma presencial e com material 

impresso, no período que compreende os meses de outubro de 2018 a fevereiro de 2019, nos 

locais de atuação dos prestadores de serviços turísticos em Fortaleza, tais como hotéis, 

pousadas, restaurantes, barracas de praia, aeroporto, agências de viagem, centros comerciais 

turísticos entre outros, conforme os dados da Secretaria de Turismo (Quadro 5). 

As técnicas estatísticas utilizadas, bem como suas etapas, com a finalidade de 

analisar os dados, serão expostas na próxima seção. 

 

4.4 Técnicas de análise estatística dos dados 

 

Após a coleta dos dados por meio da aplicação presencial dos questionários, com o 

auxílio do software de planilhas eletrônicas Excel 2016, foi realizada a tabulação de dados, que, 

segundo Hair Jr. et al. (2010), é o processo de contagem do número de respostas classificados 

em categorias. 

Em seguida, foi realizada a análise dos dados, que tem como objetivo “organizar e 

sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema 

proposto para investigação” (GIL, 2014, p. 156). 

A análise dos dados foi realizada mediante o auxílio de softwares computacionais 

de tratamento estatístico de dados, software R (versão 3.5.1) e Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) (versão 22.0), e está estruturada em cinco etapas com a finalidade de apresentar 

os resultados dos objetivos específicos: i) análise descritiva; ii) análise fatorial exploratória; iii) 

testes de comparação de médias e de proporção; iv) análise de correlação; e v) modelos de 

regressão. 
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Quadro 8 – Síntese das técnicas de análise estatística dos dados 

Objetivos específicos Técnica de análise 

Mensurar as dimensões da orientação ao diverso dos 

profissionais do trade turístico; 

Análise descritiva; Análise Fatorial Exploratória; 

Teste de proporções (nas Hipóteses). 

Mensurar as dimensões dos valores pessoais dos 

profissionais do trade turístico;  

Análise descritiva; Análise Fatorial Exploratória; 

Teste de proporções (nas Hipóteses). 

Analisar a relação entre as dimensões dos valores 

pessoais e da orientação ao diverso no que se refere à 

diversidade de contato dos profissionais do trade 

turístico; 

Análise de regressão linear; Análise de correlação. 

Analisar a relação entre as dimensões dos valores 

pessoais e a orientação ao diverso na perspectiva da 

apreciação relativística dos profissionais do trade 

turístico; 

Análise de regressão linear; Análise de correlação. 

Analisar a relação entre as dimensões dos valores 

pessoais e a orientação ao diverso no que se refere ao 

conforto com diferenças dos profissionais do trade 

turístico. 

Análise de regressão linear; Análise de correlação. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Para a apresentação dos resultados do primeiro e do segundo objetivos específicos, 

os dados foram submetidos à análise por meio de estatística descritiva básica, que tem por 

finalidade descrever, caracterizar, resumir e apresentar os dados da amostra sob análise (HAIR 

JR. et al., 2010).  

Em seguida, com auxílio do software SPSS, foi realizada a análise fatorial 

exploratória (AFE) para reduzir o número de variáveis, bem como, estimar a orientação 

universal ao diverso (UDO) em suas três dimensões (diversidade de contato, apreciação 

relativística e senso de conexão/conforto com diferenças) e o perfil de valores pessoais, em suas 

quatro dimensões (autotranscendência, conservação, autopromoção e abertura a mudanças). 

Além de reduzir o número de variáveis, a análise fatorial exploratória tem como 

objetivo principal o estudo de conjuntos de variáveis correlacionadas (FILHO; JÚNIOR, 2017; 

HAIR et al., 2009; MALHOTRA, 2012). Malhotra (2012, p. 562) ressalta que a análise fatorial 

exploratória “identifica dimensões ou fatores subjacentes que explicam as correlações entre um 

conjunto de variáveis. Cada variável tem uma carga em cada fator extraído, e essas cargas são 

contidas na matriz fatorial”. 

Dessa forma, um dos requisitos para a aplicação da análise fatorial é que a 

correlação esteja presente entre as variáveis, e de acordo com Hair et al. (2009), o recomendado 

é que a matriz de correlações deva exibir boa parte dos coeficientes com valor acima de 0,30. 

Vale ressaltar que o instrumento de pesquisa utilizado neste estudo provém de 

outras pesquisas, aplicadas anteriormente em outras populações, as técnicas de análise fatorial 

foram utilizadas para se ter noção se a aplicabilidade do instrumento em questão é coerente com 
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a população estudada. Uma vez que utilizar modelos fatoriais elaborados com base em dados 

amostrais de países ou regiões diferentes, nem sempre são válidos para a população atual que o 

pesquisador está analisando. 

O próximo passo para a implementação da análise fatorial foi verificar a 

adequabilidade da base de dados para esse tipo de análise. Para isso, além dos valores próprios 

de cada fator, foi realizado o teste de esfericidade de Bartlett, que testa a hipótese nula de que 

a matriz de correlação é uma identidade, sendo considerado significante se o valor p obtido for 

menor que 0,05, e o índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), usado para avaliar a adequação dos 

dados para a análise fatorial, verifica a proporção de variância que pode ser considerada comum 

a todas as variáveis (HAIR et al., 2009; MALHOTRA, 2012; MINGOTI, 2007).  

O KMO varia de 0 a 1, a análise fatorial é considerada apropriada com valores entre 

0,5 e 1,0, valores abaixo de 0,5 indicam que a análise fatorial pode ser inadequada (HAIR et 

al., 2009; MALHOTRA, 2012). De acordo com Vicini (2005), a variação dos valores para a 

interpretação do índice KMO é dado da seguinte forma: (a) em torno de 0,90: adequação ótima; 

(b) em torno de 0,80: adequação boa, (c) em torno de 0,70 adequação razoável; (d) em torno de 

0,60: adequação medíocre; (e) em torno de 0,50 ou menos: adequação imprópria. 

Portanto, os resultados obtidos para as duas medidas (Teste de esfericidade de 

Bartlett e KMO) indicarão se a aplicação da análise fatorial é adequada ou não. 

Para a apresentação dos resultados do terceiro, quarto e quinto objetivos 

específicos, os dados foram submetidos à análise de regressão linear e à análise de correlação 

para estimar a relação das três dimensões da UDO com as quatro dimensões dos valores 

pessoais. 

A regressão linear surge no caso em que a relação funcional entre as variáveis é 

linear, e seu objetivo é estimar os valores da relação entre a variável dependente selecionada 

pelo pesquisador, com base nos valores conhecidos ou fixados de uma ou várias variáveis 

independentes (CORRAR et al., 2007). Essa relação é representada por meio de um modelo 

matemático, ou seja, por uma equação que associa a variável dependente, dimensões da UDO, 

com as variáveis independentes, dimensões dos valores pessoais. 

Para verificar se um modelo é adequado, é necessário verificar se as suposições 

feitas para o mesmo foram atendidas. Para isso, é feito uma análise da discrepância entre os 

valores observados e os valores ajustados pelo modelo, ou seja, é feita uma análise de resíduos. 

(BUSSAB; MORETTIN, 2010). 

No tocante à análise de correlação, que visa medir a força ou o grau de 

relacionamento entre variáveis (CORRAR et al., 2007), foi utilizado o coeficiente de Pearson, 
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que indica o grau de relação linear entre duas variáveis (MALHOTRA, 2012). Este coeficiente 

varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica 

uma relação linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita, mas inversa, 

ou seja, quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 1 

ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis. 

Por fim, para responder as hipóteses, foi realizado o teste de proporções para saber 

se a concordância é diferente da discordância, isto é, se a concordância é diferente de 50%, 

visto que 50% é o valor ao qual a concordância e discordância seriam iguais. 

A partir do que foi explanado nesta seção, sobre as técnicas estatísticas que foram 

utilizadas na pesquisa, a seção seguinte expressará a análise e discussão dos resultados. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção traz, inicialmente, a caracterização da amostra para posteriormente 

apresentar a análise dos resultados obtidos, por meio de ferramentas estatísticas já descritas na 

metodologia deste trabalho, a fim de atender aos objetivos de pesquisa propostos inicialmente. 

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

Foi realizado um levantamento dos dados sociodemográficos e funcionais da 

amostra coletada de 356 profissionais do trade turístico na cidade de Fortaleza. A seguir, estão 

descritas as informações sobre a amostra pesquisada. 

 

Tabela 1 – Sexo dos respondentes 
Sexo Frequência Porcentagem 

Masculino 180 50,56% 

Feminino 176 49,44% 

Total 356 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Como se pode verificar na Tabela 1, há um percentual equilibrado de pessoas do 

sexo masculino e feminino, a saber, 180 (50,56%) e 176 (49,44%), respectivamente. 

Os resultados apontam uma predominância de respondentes com idade entre 18 e 

25 anos, o que corresponde a 30,06% do total de respondentes, conforme a Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Idade dos respondentes 
Idade Total Porcentagem 

18 a 25 anos 107 30,06% 

26 a 30 anos 45 12,64% 

31 a 35 anos 53 14,89% 

36 a 40 anos 35 9,83% 

41 a 45 anos 43 12,08% 

46 a 50 anos 27 7,58% 

Acima de 50 anos 46 12,92% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No que diz respeito ao estado civil, 178 (50%) são solteiros, 141 (39,61%) são 

casados e 37 são viúvos ou divorciados, obtendo assim, um acumulado de 10,39% do total, 

conforme a Tabela 3: 
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Tabela 3 – Estado civil dos respondentes 
Estado civil Total Porcentagem 

Solteiro 178 50,00% 

Casado 141 39,61% 

Separado/Divorciado 27 7,58% 

Viúvo 10 2,81% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Com relação ao nível de escolaridade, vemos que há maior predominância de 

respondentes com ensino médio completo, a saber 114 (32,02%), e somando o número de 

respondentes com ensino superior completo e pós-graduação completa e incompleta, obtemos 

um acumulado de 76 pessoas (21,35%). A Tabela 4 apresenta maiores detalhes: 

 

Tabela 4 – Escolaridade dos respondentes 
Grau de instrução Total Porcentagem 

Ensino fundamental incompleto 50 14,04% 

Ensino fundamental completo 10 2,81% 

Ensino médio incompleto 36 10,11% 

Ensino médio completo 114 32,02% 

Ensino superior incompleto 70 19,66% 

Ensino superior completo 56 15,73% 

Pós-graduação incompleta 9 2,53% 

Pós-graduação completa 11 3,09% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A maioria dos respondentes se autodeclaram pardos, 184 (51,69%), seguidos dos 

que se autodeclaram brancos, 32,30% (115 respondentes), conforme a Tabela 5:  

 

Tabela 5 – Raça ou cor dos respondentes 
Raça ou cor Total Porcentagem 

Amarela 3 0,84% 

Branca 115 32,30% 

Indígena 3 0,84% 

Negra 51 14,33% 

Parda 184 51,69% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto a orientação sexual, a maioria se autodeclarou heterossexual, 305 

respondentes (85,67%), como mostra a Tabela 6: 

 

Tabela 6 – Orientação sexual 
Orientação sexual Total Porcentagem 

Heterossexual 305 85,67% 

Homossexual 28 7,87% 

Bissexual 6 1,69% 

Transexual 0 0,00% 

Não estou certo 1 0,28% 

Prefiro não responder 16 4,49% 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A Tabela 7, a seguir, apresenta uma visão da amostra pesquisada sobre religião. 248 

respondentes (69,66%) afirmaram possuir uma religião, a mais mencionada foi a católica, 

seguida da evangélica, com 45,51% (162 respondentes) e 12,92% do total (46 respondentes), 

respectivamente. Quando questionados sobre a importância da religião para si mesmos, 50,56% 

(180 respondentes) atribuíram o maior peso da escala, indicando que eles a consideram muito 

importante. 

 

Tabela 7 – Religião 

Tem religião? Total Porcentagem 

Sim 248 69,66% 

Não 84 23,60% 

Prefiro não responder 24 6,74% 

Qual a religião? Total Porcentagem 

Adventista 1 0,28% 

Budismo 1 0,28% 

Candomblé 3 0,84% 

Católico 162 45,51% 

Cristã 14 3,93% 

Espírita 5 1,40% 

Evangélico 46 12,92% 

Paganismo 1 0,28% 

Protestante 6 1,69% 

Testemunha de Jeová 2 0,56% 

Umbanda 1 0,28% 

Possui religião, mas não respondeu 6 1,69% 

Não possui religião ou prefere não responder 108 30,34% 

Importância da religião Total Porcentagem 

1 59 16,57% 

2 21 5,90% 

3 52 14,61% 

4 44 12,36% 

5 180 50,56% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto à cidade de origem dos respondentes, 250 (70,22%) são de Fortaleza, 76 

(21,35%) são do interior do Ceará e 30 (8,43%) são de outros Estados, conforme a Tabela 8: 

 

Tabela 8 – Cidade de origem dos respondentes 
Cidade Total Porcentagem 

Fortaleza 250 70,22% 
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Interior do Ceará 76 21,35% 

Outros Estados 30 8,43% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Na Tabela 9, é possível verificar que a amostra está composta por pessoas de vários 

cargos: agentes comerciais, empresários, recepcionistas, guias de turismo, garçons, gerentes, 

supervisores, vendedores, dentre outros. 

 

Tabela 9 – Cargos/setor dos respondentes 
Cargos Total Porcentagem 

Administrativo / Assessoria 25 7,02% 

Agente comercial / Vendedor 72 20,2% 

Agente de viagens 10 2,80% 

Atendente de A & B / Garçom 56 15,73% 

Empresário 30 8,42% 

Gerente / Coordenador / Supervisor 35 9,83% 

Governança / Camareira 15 4,21% 

Guia de turismo /Informante turístico 22 6,17% 

Mensageiro / Porteiro 8 2,24% 

Recepcionista / Reservas 54 15,16% 

Outro 29 8,22% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Com relação ao tempo de experiência, a grande maioria, 195 (54,78%), disse ter 

entre 1 e 10 anos, seguidos de 65 (18,26%) que afirmaram ter entre 11 e 20 anos. A Tabela 10 

apresenta maiores detalhes: 

 

Tabela 10 – Tempo de experiência na área 
Tempo de experiência Total Porcentagem 

Menos de 1 ano 42 11,80% 

Entre 1 ano e 10 anos 195 54,78% 

Entre 11 anos e 20 anos 65 18,26% 

Entre 21 anos e 30 anos 36 10,11% 

Mais de 30 anos 18 5,06% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A Tabela 11 apresenta os segmentos do trade turístico a que pertencem os 

pesquisados, os três que mais se destacam na amostra são: os hotéis com 134 respondentes 

(37,64%); Mercado Central e feira de artesanato da avenida Beira-Mar com 102 respondentes 

(28,65%); e restaurantes / barracas de praia com 55 respondentes (15,45%).  

 

Tabela 11 – Segmentos do trade turístico 
Segmento Total Porcentagem 

Agências de viagens 27 7,60% 

Companhia aérea 3 0,84% 

Eventos 10 2,81% 

Hotel 134 37,64% 
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Locação de carro 3 0,84% 

Mercado Central / Feira de Artesanato da Avenida 

Beira-Mar 
102 28,65% 

Restaurantes / Barracas de praia 55 15,45% 

Secretaria Municipal de Turismo / Secretaria 

Estadual de Turismo 
18 5,05% 

Táxi 4 1,12% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No que diz respeito à origem dos clientes atendidos, 256 respondentes (71,91%) 

afirmaram que atendem mais clientes brasileiros; 65 (18,26%) atendem mais clientes locais, da 

cidade de Fortaleza; e 35 (9,83%) atendem mais clientes estrangeiros, conforme a Tabela 12: 

 

Tabela 12 – Origem dos clientes 
Origem dos clientes Total Porcentagem 

Brasileiros 256 71,91% 

Estrangeiros 35 9,83% 

Locais (da cidade de Fortaleza) 65 18,26% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise multivariada dos construtos 

UDO e valores pessoais. 

 

5.2 Resultados da análise multivariada  

 

Na análise multivariada, parte-se, inicialmente, da análise fatorial exploratória, que 

verifica se as variáveis do instrumento de coleta de dados se agrupam de acordo com as 

variáveis de medidas, e isto é relevante para definir as variáveis a serem utilizados no modelo 

desta pesquisa. Esta análise é pertinente para que, em um momento posterior, seja possível 

utilizar essas variáveis como um conjunto de variáveis a serem analisadas em um modelo de 

regressão.  

Estas análises se fundamentam em aspectos significativos para alcançar os 

objetivos da pesquisa e aceitar ou rejeitar as hipóteses deste estudo. 

Nas sub-seções seguintes, são apresentados os resultados da análise fatorial da 

escala M-GUDS-S, relativa à Orientação Universal ao Diverso (UDO), e do Portrait Values 

Questionnaire (PVQ40), relativo aos valores pessoais. 
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5.2.1 Análise fatorial da Orientação Universal ao Diverso (UDO) 

 

Primeiramente, realizou-se a correlação entre os itens, pois um dos requisitos para 

a aplicação da Análise Fatorial é que a correlação esteja presente entre as variáveis, pois a 

correlação fraca prejudica as análises, inviabilizando o uso da técnica, que tem como objetivo 

principal o estudo de conjuntos de variáveis correlacionadas. 

A matriz de correlações da orientação ao diverso, disponibilizada no Apêndice B, 

segue a recomendação de Hair et al. (2009), apresentando coeficientes com valores acima de 

0,30. 

Foram seguidos os critérios de avaliação dos enunciados e conteúdos expressos dos 

itens, além do estudo das cargas fatoriais resultantes de uma “primeira análise fatorial”, a fim 

de realizar, caso necessário, uma “limpeza” nos itens/questões de cada escala estudada. 

Os resultados obtidos nessa “primeira análise” são apresentados na Tabela 13 a 

seguir, que são as cargas fatoriais obtidas na aplicação da escala M-GUDS-S. 

 

Tabela 13 - Cargas fatoriais referente ao construto Orientação Universal ao Diverso. 

Itens 
Fator 

1 2 3 

DC1 0,8 -0,21 0,08 

DC2 0,82 -0,21 0,15 

DC3 0,78 -0,17 0,21 

DC4 0,74 -0,25 0,29 

DC5 0,74 -0,13 0,15 

AR1 0,61 -0,27 0,52 

AR2 0,53 -0,18 0,58 

AR3 0,49 -0,19 0,6 

AR4 0,11 0,02 0,87 

AR5 0,18 -0,07 0,84 

CD1 -0,09 0,74 -0,06 

CD2 -0,22 0,87 -0,13 

CD3 -0,24 0,83 -0,14 

CD4 -0,13 0,75 0,04 

CD5 -0,29 0,8 -0,14 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Com a retenção desses três fatores, a variância total explicada dos dados é 69,14%, 

logo, pode-se dizer que os três fatores analisados explicam 69,14% da variabilidade total dos 
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dados, e esse valor é considerado bom, segundo Hair et al. (2009) que dizem que o ideal são 

valores superiores a 60%. 

Observa-se também que as maiores cargas fatoriais para cada item, marcado com 

cores na Tabela 13, são valores superiores ao limite de 0,3, pois segundo Hair et al. (2009), em 

amostras maiores que 350, cargas fatoriais de 0,3 são aceitáveis. 

Percebe-se que todas as questões ficaram bem alocadas em seu respectivo fator, 

com exceção da questão AR1, “Pessoas com deficiência podem me ensinar coisas que eu não 

poderia aprender com outras pessoas”, que apresentou uma carga fatorial mais alta no fator 1 

do que no fator 3, que é o fator onde a maioria das questões sobre apreciação relativística 

ficaram alocadas. 

Em consequência disso, foram gerados novos resultados da análise fatorial, 

excluindo esta questão. Todavia, foi observado que os resultados alteram muito pouco em 

função dessa retirada, com a variância aumentando apenas 0,12%. Logo, devido à mudança tão 

pequena, optou-se por manter essa questão na análise. 

O próximo passo foi verificar o teste de adequação da amostra, medida Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO), e o teste de esfericidade de Bartlett. O índice KMO resultou em um valor 

de 0,9, indicando uma ótima adequação. Com relação ao teste de esfericidade de Bartlett, o 

valor p obtido foi menor que 0,05, logo ao nível de 5% de significância, rejeita-se a hipótese 

nula de que a matriz de correlações é uma matriz identidade, confirmando assim a adequação 

ao uso da técnica de análise fatorial. 

Por fim, as comunalidades obtidas para cada item apresentaram valor superior a 0,5, 

nível aceitável de acordo com Hair et al. (2009), confirmando assim a adequabilidade dessa 

estrutura fatorial. Essas medidas representam a proporção da variância para cada variável 

(questão) incluída na análise que é explicada pelos fatores extraídos.  

A fim de investigar a confiabilidade dos fatores resultantes das análises fatoriais, 

foi calculado o valor do alpha de Cronbach para cada fator, e os resultados estão dispostos na 

Tabela 14 a seguir. 

 

Tabela 14 – Coeficiente Alpha de Cronbach da Orientação Universal ao Diverso (UDO) 

Escala Dimensões Alpha de Cronbach 

M-GUDS-S 

Diversidade de Contato 0,89 

Apreciação Relativística 0,86 

Conforto com Diferenças 0,88 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Nota-se então que, os fatores da UDO, tem boa confiabilidade, já que os valores 

foram maiores que 0,8. 

Na seção seguinte serão apresentados os resultados da análise fatorial para a escala 

de valores pessoais. 

 

5.2.2 Análise fatorial dos Valores Pessoais 

 

A matriz de correlações referente a escala de valores pessoais, disponibilizada no 

Apêndice C, apresenta algumas questões correlacionadas, seguindo a recomendação de Hair et 

al. (2009), apresentando coeficientes com valores acima de 0,30. Isso fará com que no final da 

aplicação da análise fatorial essas questões que mais se relacionem causem impacto em um 

mesmo fator comum, que é o que se procura com essa técnica.  

Embora haja muitos itens com valores abaixo de 0,30, não é considerado obrigatório 

que todas as questões apresentem esse valor. O que não pode acontecer é a ausência de 

correlação maior que 0,30 em todas as relações com um mesmo item, isso implicaria 

provavelmente em comunalidades baixas e baixas cargas fatoriais, resultando na exclusão desse 

item. 

Como dito anteriormente, a primeira etapa foi a realização da análise fatorial com 

todos os itens, para caso necessário fazer a “limpeza” ou extração de itens. Ao gerar a análise 

fatorial com todas as questões da escala de valores pessoais, obteve-se os resultados 

apresentados no Apêndice C, onde são mostradas que as maiores cargas fatoriais de cada item 

são superiores a 0,30. 

O percentual de variância explicada referente a cada item da escala de valores 

pessoais, antes da remoção dos itens, está disponibilizado no Apêndice D, onde, por motivos 

teóricos, foram extraídos quatro fatores, considerando as quatro dimensões dos valores 

pessoais. Além disso, o percentual da variância total explicada com essa estrutura é 41,78%. 

A estatística de KMO é 0,9, considerada ótima, e o teste de Bartllet foi significativo, 

com 95% de confiança, indicando a adequabilidade do modelo. 

As comunalidades dos itens da análise fatorial da escala de valores pessoais, antes 

da remoção dos itens, apresentaram diversas questões com valor inferior a 0,5, mas para não 

reduzir tanto o número de itens do PVQ optou-se por excluir apenas os itens com 

comunalidades inferior a 0,4. Baseado nisso, foi refeita uma análise fatorial para os valores 

pessoais, sem esses itens com comunalidades inferiores a 0,4. 
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Sobre a “limpeza” dos itens, pode ser consultada no Apêndice D, foram excluídos 

os itens que não tinham a maior carga fatorial na dimensão correta, isto é, na mesma dimensão, 

por exemplo, na 1º análise excluímos os itens: PVQ15, PVQ10, PVQ5, PVQ14, PVQ21, 

PVQ28, PVQ31, PVQ35, PVQ36, PVQ38. Com os resultados após essa exclusão, ainda 

existiam itens que não estavam com as maiores cargas fatoriais na dimensão correta, logo foi 

realizada uma nova exclusão, agora com os itens: PVQ1, PVQ6, PVQ22, PVQ26, PVQ39, 

PVQ9, PVQ33. Por fim, o mesmo procedimento foi realizado até sobrarem somente os itens 

nas dimensões corretas. Os itens excluídos nesse procedimento foram: 

1º Análise: PVQ15, PVQ10, PVQ5, PVQ14, PVQ21, PVQ28, PVQ31, PVQ35, 

PVQ36, PVQ38; 

2º Análise: PVQ1, PVQ6, PVQ22, PVQ26, PVQ39, PVQ9, PVQ33; 

3º Análise: PVQ40; 

4º Análise: PVQ11. 

Retirando esses itens, os que restaram ficaram na dimensão correta, e por último foi 

excluído o item 3 por ter comunalidades abaixo de 0,4. Realizando a análise fatorial novamente 

após a devida “limpeza” dos itens, tem-se uma nova adequação dos resultados. 

Na Tabela 15, observa-se que as maiores cargas fatoriais para cada item, marcado 

com cores na tabela, são valores superiores ao limite de 0,3 sendo assim aceitáveis. 

 

Tabela 15 – Cargas fatoriais referentes à escala de valores pessoais, após a remoção dos itens. 

Itens 
Dimensões 

Autotranscedência Autopromoção Conservação Abertura à mudança 

PVQ30 0,14 0,16 0,04 0,74 

PVQ34 0,29 0,08 -0,04 0,57 

PVQ37 0,29 0,25 0,00 0,56 

PVQ2 -0,09 0,74 0,08 0,04 

PVQ4 0,25 0,62 0,05 0,02 

PVQ13 0,03 0,76 0,00 0,06 

PVQ17 -0,20 0,53 0,43 0,22 

PVQ24 -0,03 0,67 0,03 0,23 

PVQ8 0,70 0,20 0,04 -0,09 

PVQ12 0,72 -0,06 0,11 0,21 

PVQ18 0,69 0,06 0,18 0,13 

PVQ19 0,69 -0,04 0,13 0,30 

PVQ23 0,75 -0,01 0,11 0,05 

PVQ27 0,64 0,01 0,06 0,36 

PVQ29 0,72 -0,07 0,08 0,19 

PVQ7 0,20 0,19 0,59 -0,07 
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PVQ16 0,28 0,08 0,60 -0,20 

PVQ20 0,04 -0,16 0,70 0,29 

PVQ25 0,08 0,08 0,67 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Observa-se na Tabela 15 os itens organizados de acordo com cada dimensão. Por 

exemplo, nota-se que os itens PVQ30, PVQ34 e PVQ37 apresentam maiores cargas fatoriais 

na dimensão “Abertura a Mudanças”. Portanto, as questões que compõem cada dimensão ficam 

como mostrado na Tabela 16 a seguir. 

 

Tabela 16 – Questões que compõem cada uma das quatro dimensões dos valores pessoais. 

Dimensões Questões 

Autotranscedência 8, 12, 18, 19, 23, 27, 29. 

Autopromoção 2, 4, 13, 17, 24. 

Conservação 7, 16, 20, 25. 

Abertura à Mudança 30, 34, 37. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Com a retenção dos quatro fatores, a variância total explicada dos dados é 52,87%, 

logo, pode-se dizer que os 4 fatores retirados da análise explicam 52,87% da variabilidade total 

dos dados. Este não é um percentual adequado, de acordo com Hair et al. (2009), que indicam 

percentagem maior que 60%, mas é aceitável para esta análise e as comunalidades são todas 

superiores a 0,4. 

O valor de KMO, foi 0,854, considerado ótimo e a hipótese nula do teste de Bartlett 

é rejeitada, ao nível de 5% de significância (ou 95% confiança), indicando que a matriz de 

correlação não é matriz identidade. Portanto, pode-se considerar o modelo fatorial adequado. 

A fim de investigar a confiabilidade dos fatores resultantes das análises fatoriais, 

foi calculado o valor do Alpha de Cronbach para cada fator, e os resultados estão dispostos na 

Tabela 17, a seguir. 

 

Tabela 17 – Coeficiente Alpha de Cronbach dos valores pessoais 

Escala Dimensões Alpha de Cronbach 

PVQ 

Autotranscedência 0,85 

Autopromoção 0,73 

Conservação 0,60 

Abertura a Mudanças 0,57 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Nota-se que a dimensão “Autotranscedência” possui maior confiabilidade, sendo 

considerada boa, maior que 0,8, enquanto que a dimensão “Autopromoção” possui Alpha de 

Cronbach aceitável (> 0,7), a dimensão “Conservação” é considerada questionável e a 

dimensão “Abertura a Mudanças” é considerada pobre. 

 

5.3 Análise da orientação à diversidade dos profissionais de turismo 

 

A fim de atender o primeiro objetivo específico da pesquisa, foram observados os 

resultados dos 15 itens da escala M-GUDS-S, relativos ao construto Orientação Universal ao 

Diverso – UDO. A Tabela 18, a seguir, apresenta o percentual obtido em cada questão, junto 

aos respondentes. 

 

Tabela 18 – Distribuição de frequências das respostas às questões referentes ao construto 

Orientação Universal ao Diverso. 

Itens 

Respostas 

1 

(Discordo 

totalmente) 

2 

(Discordo) 

3 

(Discordo 

parcialmente) 

4 

(Concordo 

parcialmente) 

5 

(Concordo) 

6 

(Concordo 

totalmente) 

DC1 30 (8,43%) 17 (4,78%) 27 (7,58%) 56 (15,73%) 91 (25,56%) 135 (37,92%) 

DC2 23 (6,46%) 13 (3,65%) 31 (8,71%) 53 (14,89%) 88 (24,72%) 148 (41,57%) 

DC3 20 (5,62%) 15 (4,21%) 34 (9,55%) 63 (17,7%) 109 (30,62%) 115 (32,3%) 

DC4 20 (5,62%) 17 (4,78%) 27 (7,58%) 62 (17,42%) 99 (27,81%) 131 (36,8%) 

DC5 22 (6,18%) 27 (7,58%) 31 (8,71%) 77 (21,63%) 96 (26,97%) 103 (28,93%) 

AR1 21 (5,9%) 15 (4,21%) 21 (5,9%) 50 (14,04%) 84 (23,6%) 165 (46,35%) 

AR2 21 (5,9%) 21 (5,9%) 30 (8,43%) 55 (15,45%) 105 (29,49%) 124 (34,83%) 

AR3 21 (5,9%) 29 (8,15%) 41 (11,52%) 54 (15,17%) 111 (31,18%) 100 (28,09%) 

AR4 43 (12,08%) 32 (8,99%) 42 (11,8%) 52 (14,61%) 103 (28,93%) 84 (23,6%) 

AR5 46 (12,92%) 33 (9,27%) 31 (8,71%) 50 (14,04%) 81 (22,75%) 115 (32,3%) 

CD1 197 (55,34%) 64 (17,98%) 27 (7,58%) 26 (7,3%) 24 (6,74%) 18 (5,06%) 

CD2 246 (69,1%) 39 (10,96%) 20 (5,62%) 24 (6,74%) 15 (4,21%) 12 (3,37%) 

CD3 225 (63,2%) 52 (14,61%) 28 (7,87%) 20 (5,62%) 21 (5,9%) 10 (2,81%) 

CD4 146 (41,01%) 85 (23,88%) 47 (13,2%) 40 (11,24%) 26 (7,3%) 12 (3,37%) 

CD5 248 (69,66%) 41 (11,52%) 20 (5,62%) 15 (4,21%) 18 (5,06%) 14 (3,93%) 

 Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para facilitar a compreensão sobre o posicionamento dos profissionais do trade 

turístico em relação aos itens da escala M-GUDS-S, as respostas foram agrupadas de acordo 

com as três dimensões da UDO: Diversidade de Contato, Apreciação Relativística e Conforto 

com as Diferenças. 

 



64 
 

Gráfico 3 - Respostas referentes aos questionamentos sobre a Diversidade de Contato (DC). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando o Gráfico 3, que apresenta as questões relacionadas à dimensão 

Diversidade de Contato (DC), observa-se que em todas as questões, a maioria dos respondentes 

concordou com as afirmações, ou seja, a maioria optou por escolher as categorias “Concordo 

Parcialmente”, “Concordo” e “Concordo Totalmente”. 

A pontuação alta indica que a maioria dos entrevistados busca contato com culturas 

diferentes das suas, ou seja, uma diversidade de experiências com outras pessoas. Sendo assim, 

os profissionais do turismo manifestaram uma abertura ou predisposição a conhecer pessoas de 

outros países (DC1), conhecer pessoas que falam outros idiomas (DC2), participar de atividades 

que envolvam pessoas com deficiência (DC3), aprender sobre diversas culturas (DC4) e 

conhecer pessoas de diferentes origens raciais (DC5). 

Entretanto, vale ressaltar que os profissionais do trade turístico parecem mais 

abertos aos estrangeiros do que às pessoas com deficiência e de diferentes raças. Isto é relevante 

para alinhar esse achado à pesquisa de Albuquerque (2016) com gestores brasileiros, que 

também revelou uma posição de menor convicção, mas mesmo assim, ainda com tendência 

positiva, nos mesmos itens, cujas assertivas tratavam de atividades que envolvem pessoas com 

deficiência e pessoas de diferentes origens raciais. 

De acordo com o teste de proporções, apresentado na Tabela 19, existe 

predominância de 80,11% dos entrevistados em concordar com os itens da dimensão 

diversidade de contato.  

No tocante à dimensão “Apreciação Relativística”, observa-se no Gráfico 4 que a 

maioria dos pesquisados concordaram com as afirmações feitas nas questões, havendo uma 
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predisposição em aprender com o diverso e em compreender e valorizar as semelhanças e as 

diferenças em relação aos outros. 

 

Gráfico 4 - Respostas referentes aos questionamentos sobre a Apreciação Relativística (AR). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Embora a maioria tenha respondido “concordo totalmente” e “concordo” com os 

itens da dimensão Apreciação Relativística, há grandes diferenças na distribuição de 

frequências das respostas. O item AR1, cuja assertiva foi “Pessoas com deficiência podem me 

ensinar coisas que eu não poderia aprender com outras pessoas”, apresenta uma superioridade 

significativa na quantidade de respostas “concordo totalmente” do que o item AR4, “Ao 

conhecer uma pessoa, eu gosto de saber de que maneira ele/ela difere de mim e como é 

semelhante a mim”, AR3, “Saber como uma pessoa é diferente de mim enriquece muito a nossa 

amizade”, AR5, conhecer as diferentes experiências de outras pessoas me ajuda a entender 

melhor os meus próprios problemas”, e AR2, “Eu consigo compreender melhor uma pessoa 

depois de saber como ele/ela é semelhante e diferente de mim”. 

Esse resultado também está alinhado aos achados de Albuquerque (2016), que, no 

geral, identificou em gestores brasileiros uma postura favorável à aceitação da diversidade, com 

um posicionamento maior para as respostas “concordo totalmente” no item relacionado às 

pessoas com deficiência (AR1). 

O teste de proporções, detalhado na Tabela 19, aponta que há predominância de 

apreciação relativística em 74, 89% na amostra em estudo.  

Nesse sentido, vale ressaltar o pensamento de Miville et al. (1999), os quais 

evidenciam que a conscientização e aceitação das diferenças entre si e o outro é muito 

importante para profissionais que trabalham com indivíduos com uma variedade de 
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experiências socioculturais, sendo capazes de se comunicar e interagir com sucesso com outras 

pessoas, como os próprios clientes. 

Referente à dimensão “Conforto com Diferenças”, é importante destacar que esta 

dimensão é medida de forma inversa, ou seja, quanto maior a concordância com as afirmações, 

menor é o conforto com as diferenças, e semelhantemente, quanto maior a discordância, maior 

o conforo com as diferenças.  

Observa-se no Gráfico 5 que a maioria dos respondentes discordaram com as 

afirmações feitas, ou seja, escolheram dentre as opções, “Discordo Totalmente”, “Discordo” e 

“Discordo Parcialmente”. 

 

Gráfico 5 - Respostas referentes aos questionamentos sobre o Conforto com Diferenças (CD). 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Portanto, conforme o gráfico acima, observa-se que com relação ao conforto com 

as diferenças, os resultados indicam que os respondentes não se sentem desconfortáveis em 

conhecer (CD1) e se relacionar (CD2) com indivíduos de outras raças (CD3 e CD5) ou que 

manifestam atitudes discordantes das suas (CD4). 

Ainda que favorável à diversidade, a postura menos incisiva está relacionada à 

assertiva CD4, “É muito importante que um amigo concorde comigo sobre a maioria dos 

assuntos”, essa tendência também foi observada nos achados de Albuquerque (2016) junto aos 

gestores brasileiros e que também se mostraram à vontade em se relacionar com indivíduos de 

outras raças. 

Considerando as 15 questões da escala M-GUDS-S, as questões que apresentaram 

maior quantidade de respostas com abertura à diversidade são os os itens CD5, “Muitas vezes 

me sinto irritado(a) com pessoas de raças diferentes”, CD2, “Eu me sinto à vontade apenas com 
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pessoas da minha própria raça”, e CD3, “É muito difícil eu me sentir próximo(a) de uma pessoa 

de outra raça”. 

O teste de proporções, apresentado na Tabela 19, evidencia uma predominância das 

características do Conforto com Diferenças na orientação ao diverso em 83,43% dos 

profissionais do trade turístico entrevistados. 

 

Tabela 19 – Percentual de concordância e discordância quanto às questões da orientação ao 

diverso. 

Fatores Discordância Concordância Valor p 

DC - Diversidade de contato 19,89% 80,11% <0,01 

AR - Apreciação relativística 25,11% 74,89% <0,01 

CD - Conforto com diferenças* 83,43% 16,57% <0,01 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Nota: Fator de ordem inversa. 
 

Como se pode observar, os valores p são menores que 0,05, logo aceita-se a hipótese 

de que a concordância é maior ou menor do que metade, onde os dimensões Diversidade de 

Contato e Apreciação Relativística apresentaram valores de concordância superiores que 

discordância, vale ressaltar que Conforto com Diferenças apresenta maior discordância, pois os 

itens são medidos de forma invertida. 

Logo, os resultados do teste de proporções fornecem suporte suficiente para 

confirmar a hipótese H1 deste estudo: Orientação ao diverso dos profissionais do trade turístico 

apresenta escores elevados. 

Portanto, com relação ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, mensurar as 

dimensões da orientação ao diverso dos profissionais do trade turístico, considerando os 

resultados das três dimensões da UDO, pode-se concluir que, no geral, há predominância de 

atitudes orientadas ao diverso nos profissionais do trade turístico. 

Pode haver uma possível associação deste achado à proximidade dos profissionais 

do trade turístico com pessoas de diferentes origens, raças e culturas, corroborando os estudos 

de Pascarella et al. (2001; 2014), que descobriram, em sua pesquisa, que o envolvimento dos 

estudantes em experiências de diversidade durante a faculdade, como discussões com alunos 

de outros países, por exemplo, apresentou efeitos positivos em relação à aceitação da 

diversidade, ou seja, experiências interpessoais com o diverso impactam de forma positiva na 

UDO (SPANIERMAN et al., 2008; PASCARELLA et al., 2001; 2014). 

Na próxima seção, serão analisados os resultados relacionados às dimensões dos 

valores pessoais. 
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5.4 Análise dos valores pessoais dos profissionais de turismo 

 

Com relação ao segundo objetivo específico, mensurar as dimensões dos valores 

pessoais dos profissionais do trade turístico, a Tabela 20 apresenta o percentual de concordância 

dos respondentes para as questões que foram utilizadas na escala de valores pessoais. 

 

Tabela 20 – Distribuição de frequências das respostas às questões referentes à escala de valores 

pessoais. 

Itens 

Respostas 

1 

(Parece 

muito 

comigo) 

2 

(Parece 

comigo) 

3 

(Parece mais 

ou menos 

comigo) 

4 

(Parece 

pouco 

comigo) 

5 

(Não se 

parece 

comigo) 

6 

(Não se 

parece nada 

comigo) 

PVQ2 55 (15,45%) 39 (10,96%) 66 (18,54%) 67 (18,82%) 74 (20,79%) 55 (15,45%) 

PVQ4 137 (38,48%) 72 (20,22%) 68 (19,1%) 51 (14,33%) 17 (4,78%) 11 (3,09%) 

PVQ7 126 (35,39%) 77 (21,63%) 52 (14,61%) 45 (12,64%) 32 (8,99%) 24 (6,74%) 

PVQ8 170 (47,75%) 101 (28,37%) 44 (12,36%) 22 (6,18%) 7 (1,97%) 12 (3,37%) 

PVQ12 188 (52,81%) 97 (27,25%) 38 (10,67%) 23 (6,46%) 7 (1,97%) 3 (0,84%) 

PVQ13 74 (20,79%) 77 (21,63%) 73 (20,51%) 59 (16,57%) 46 (12,92%) 27 (7,58%) 

PVQ16 109 (30,62%) 96 (26,97%) 70 (19,66%) 38 (10,67%) 24 (6,74%) 19 (5,34%) 

PVQ17 51 (14,33%) 45 (12,64%) 74 (20,79%) 70 (19,66%) 62 (17,42%) 54 (15,17%) 

PVQ18 188 (52,81%) 94 (26,4%) 34 (9,55%) 26 (7,3%) 9 (2,53%) 5 (1,4%) 

PVQ19 208 (58,43%) 82 (23,03%) 29 (8,15%) 26 (7,3%) 10 (2,81%) 1 (0,28%) 

PVQ20 105 (29,49%) 80 (22,47%) 77 (21,63%) 42 (11,8%) 25 (7,02%) 27 (7,58%) 

PVQ23 191 (53,65%) 91 (25,56%) 45 (12,64%) 23 (6,46%) 4 (1,12%) 2 (0,56%) 

PVQ24 67 (18,82%) 65 (18,26%) 91 (25,56%) 48 (13,48%) 44 (12,36%) 41 (11,52%) 

PVQ25 92 (25,84%) 60 (16,85%) 76 (21,35%) 66 (18,54%) 40 (11,24%) 22 (6,18%) 

PVQ27 162 (45,51%) 117 (32,87%) 50 (14,04%) 17 (4,78%) 8 (2,25%) 2 (0,56%) 

PVQ29 178 (50%) 102 (28,65%) 40 (11,24%) 27 (7,58%) 7 (1,97%) 2 (0,56%) 

PVQ30 114 (32,02%) 88 (24,72%) 76 (21,35%) 54 (15,17%) 12 (3,37%) 12 (3,37%) 

PVQ34 175 (49,16%) 88 (24,72%) 50 (14,04%) 28 (7,87%) 9 (2,53%) 6 (1,69%) 

PVQ37 145 (40,73%) 93 (26,12%) 66 (18,54%) 39 (10,96%) 9 (2,53%) 3 (0,84%) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com os dados da Tabela 20, foi realizado o teste de proporções para saber 

o percentual de concordância e discordância, apresentado na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Percentual de concordância e discordância quanto às questões de valores pessoais. 
PVQ Parece Não parece Valor p 

Autotranscedência 90,25% 9,75% <0,01 

Autopromoção 59,21% 40,79% <0,01 

Conservação 71,63% 28,37% <0,01 

Abertura à mudança 83,80% 16,20% <0,01 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Como se pode observar, os profissionais do trade turístico apresentaram maior 

concordância nas questões do PVQ que pertencem à dimensão “Autotranscedência”, que 

enfatiza valores de reconhecimento da igualdade entre indivíduos e a preocupação com o seu 

bem-estar. Seguido da dimensão “Abertura à mudança”, que destaca a independência de 

pensamentos, ações e sentimentos que favorecem a mudança. 

As características que apresentaram menor percentual de concordância em relação 

aos itens do PVQ pertencem à dimensão de “Conservação”, que enfatiza valores de segurança, 

preservação do passado e resistência à mudança e, com 59,21% de concordância, a 

“Autopromoção”, que ressalta os valores que buscam os próprios interesses, uma posição social 

destacada e satisfação centrada em si próprio. 

Este resultado está alinhado aos estudos empíricos (MENDONÇA; TAMAYO, 

2005; SCHWARTZ, 2012) e à teoria de valores pessoais de Schwartz (2001; 2005a; 2005b; 

2012; 2017), revelando um conflito entre os valores das dimensões “Autotranscendência vs. 

Autopromoção”, na qual foi atribuída pelos respondentes maior importância aos valores da 

dimensão autotranscendência e, consequentemente, menor importância para os valores da 

dimensão autopromoção, e “Abertura à Mudança vs. Conservação”, na qual foi atribuída maior 

identificação com os valores da dimensão abertura à mudança, em relação aos valores que 

pertencem à dimensão conservação. 

Segundo Schwartz (2012), a maioria dos estudos sobre valores pessoais em diversos 

países, os valores relativos à dimensão autotranscendência (benevolência e universalismo), 

aparecem no topo da hierarquia de valores pessoais dos respondentes, assim como se observou 

com os profissionais do trade turístico. Para Schwartz (2012), esses achados resultam dos 

aspectos da natureza humana e do funcionamento social que moldam as prioridades dos valores 

individuais que são amplamente compartilhados entre as culturas. 

Dessa forma, seguindo a tendência teórica e empírica, a hipótese H2 é aceita: Os 

profissionais do trade turístico apresentam predominância dos valores relacionados à dimensão 

“Autotranscendência”. 

A próxima seção apresenta os resultados obtidos através do cruzamento das 

dimensões da UDO com as dimensões dos valores pessoais. 
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5.5 Análise da relação entre a orientação à diversidade e os valores pessoais dos 

profissionais do turismo 

 

Com o objetivo de saber se os valores pessoais afetam positivamente ou 

negativamente a orientação universal ao diverso, em suas três dimensões, foram realizados três 

modelos de regressão normal, um para cada dimensão da UDO. 

Para o ajuste do modelo de regressão foram utilizados os escores de diversidade de 

contato, apreciação relativística e conforto com diferenças em função dos escores de valores 

pessoais, obtidos com a análise fatorial. 

Foram aplicados todos os passos necessários para o ajuste do modelo de regressão 

normal. Isto é, ajustou-se um modelo com todos os fatores de valores pessoais, e os resíduos 

dos modelos não apresentaram distribuição normal, o que inviabilizaria a aplicação do modelo.  

Para os modelos de regressão a seguir, assumiu-se um nível de confiança de 99% e 

significância de 1% nos testes de normalidade. 

Nas sub-seções seguintes, são apresentados os resultados das relações entre as três 

dimensões da UDO (variáveis dependentes) e as quatro dimensões dos valores pessoais 

(variáveis independentes), atendendo, assim, o terceiro, o quarto e o quinto objetivos 

específicos. 

 

5.5.1 Análise da relação entre a Diversidade de Contato e as dimensões dos valores pessoais    

 

Com relação ao terceiro objetivo específico, analisar a relação entre as dimensões 

dos valores pessoais e da orientação ao diverso, no que se refere à Diversidade de Contato dos 

profissionais do trade turístico, os resultados são apresentados na Tabela 22. 

 

Tabela 22 - Resultados da regressão normal para modelar a Diversidade de Contato. 

Fatores Coeficiente Erro padrão T valor p 

(Intercept) 0,18 0,05 3,83 <0,01 

Autotranscedência (AT) -0,17 0,05 -3,56 <0,01 

Autopromoção (AP) -0,24 0,05 -5,18 <0,01 

Conservação (CO) -0,09 0,05 -1,86 0,06 

Abertura a mudança (AM) -0,18 0,05 -3,84 <0,01 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Para o modelo da diversidade de contato, o teste de normalidade obteve valor p de 

0,011, e ao nível de 1% de significância, atendendo assim ao pressuposto de normalidade.  

Conclui-se então, de acordo com a Tabela 22, que há ausência de relação 

significativa no fator Conservação. Há relação significativa da Diversidade de Contato com as 

dimensões Autotranscendência, Autopromoção e Abertura à Mudança, entretanto essa relação 

se dá de forma negativa, rejeitando, dessa forma, a hipótese H3 deste estudo: Há relação positiva 

entre as dimensões dos valores pessoais e orientação ao diverso no que se refere à diversidade 

de contato dos profissionais do trade turístico. 

Além desse pressuposto os resíduos mostrados no Gráfico 6 não possuem 

tendência, isto é, são aleatórios, e concentram-se em um intervalo de -2 a 2, atendendo assim 

aos pressupostos para aplicação da regressão. 

 

Gráfico 6 – Resíduos do modelo de regressão para Diversidade de Contato. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

5.5.2 Análise da relação entre a Apreciação Relativística e as dimensões dos valores pessoais    

 

Com relação ao quarto objetivo específico, analisar a relação entre as dimensões 

dos valores pessoais e da orientação ao diverso na perspectiva da Apreciação Relativística dos 

profissionais do trade turístico, os resultados são apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Resultados da regressão normal para modelar a Apreciação Relativística. 

Fatores Coeficiente Erro padrão T valor p 

(Intercept) 0,13 0,05 2,77 <0,01 

Autotranscendência (AT) -0,30 0,05 -6,11 <0,01 
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Autopromoção (AP) 0,17 0,05 3,52 <0,01 

Conservação (CO) 0,07 0,05 1,41 0,16 

Abertura à Mudança (AM) 0,02 0,05 0,35 0,729 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conclui-se então que a dimensão Autotranscendência (AT) causa impacto negativo 

na Apreciação Relativística, enquanto que a Autopromoção (AP) causa impacto positivo, ao 

nível de 5% de significância. O valor de r² do modelo é 0,13, isto é, a variância da apreciação 

relativística explicada pelo modelo é 13%. Com relação aos outros dois fatores, Conservação 

(CO) e Abertura à Mudança (AM), pode-se afirmar que há ausência de relação entre estas 

dimensões. 

Logo, com relação à hipótese H4, deste estudo, “Há relação positiva entre as 

dimensões dos valores pessoais e a orientação ao diverso no que se refere à apreciação 

relativística dos profissionais do trade turístico”, foi parcialmente aceita, visto que, das duas 

correlações significantes, uma causa impacto negativo e a outra causa impacto positivo. 

O teste de normalidade não foi significativo, 0,02, atendendo a suposição de 

normalidade, e como mostra no Gráfico 7, os resíduos são normais e aleatórios. 

 

Gráfico 7 - Resíduos do modelo de regressão para Apreciação Relativística. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Vale ressaltar que a correlação da dimensão “Apreciação Relativística” com os 

valores de “Autopromoção” apresentaram escores positivos. De certa forma, pode-se 

estabelecer um paralelo desde achado com o resultado do estudo de  Miville et al. (1999), que 

acreditam que a UDO está relacionada positivamente com o comportamento, denominado por 

eles, de “narcisismo saudável”, porque esse senso de preocupação consigo mesmo pode facilitar 
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a apreciação com os outros por meio de medidas que espelham ou satisfazem as necessidades 

próprias. 

 

5.5.3 Análise da relação entre o Conforto com Diferenças e as dimensões dos valores pessoais    

 

Com relação ao quinto objetivo específico, analisar a relação entre as dimensões 

dos valores pessoais e da orientação ao diverso no que se refere ao Conforto com Diferenças 

dos profissionais do trade turístico, os resultados são apresentados na Tabela 24. 

 

Tabela 24 - Resultados da regressão normal para modelar o Conforto com Diferenças. 

Fatores Coeficiente Erro padrão T valor p 

(Intercept) -0,30 0,04 -7,14 <0,01 

Autotranscendência (AT) 0,31 0,04 7,34 <0,01 

Autopromoção (AP) -0,04 0,04 -0,88 0,38 

Conservação (CO) 0,00 0,04 -0,09 0,93 

Abertura à Mudança (AM) 0,07 0,04 1,59 0,11 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Por fim, observa-se que apenas o fator Autotranscendência (AT) causa impacto 

significativo no conforto com as diferenças. Com relação aos outros três fatores, Autopromoção 

(AP), Conservação (CO) e Abertura à Mudança (AM), pode-se afirmar que há ausência de 

relação entre estas dimensões. De forma que a dimensão Autotranscendência causa impacto 

positivo ao nível de variabilidade explicada de 14%, considera-se a hipótese H5 aceita: Há 

relação positiva entre valores e a orientação ao diverso no que se refere ao conforto com 

diferenças dos profissionais do trade turístico. 

O teste de normalidade não foi significativo, 0,02, atendendo a suposição de 

normalidade, e como mostra no Gráfico 8, os resíduos são normais e aleatórios. 
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Gráfico 8: Resíduos do modelo de regressão para Conforto com Diferenças. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para finalizar e corroborar as relações criadas com os modelos de regressão, 

realizou-se uma análise de correlações entre as dimensões dos valores pessoais e as dimensões 

da UDO que apresentaram relações positivas significativas, ainda que não muito fortes, visto 

que a maior correlação é de 0,38, os demais resultados estão detalhados na Tabela 25. 

 

Tabela 25 – Correlação e teste de significância para a relação dos fatores de PVQ com as 

dimensões da orientação universal ao diverso. 

Fatores 
Correlações e significância 

DC Valor p CD Valor p AR Valor p 

Autotranscendência (AT) -0,16 <0,01 0,38 <0,01 -0,28 <0,01 

Autopromoção (AP) -0,20 <0,01 -0,05 0,39 0,19 <0,01 

Conservação (CO) -0,07 0,22 0,003 0,96 0,09 0,08 

Abertura à Mudança (AM) -0,19 <0,01 0,12 0,02 0,01 0,81 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Analisando os resultados da Tabela 25, foram correlacionadas de forma 

significativa os resultados que apresentam valor p <0,01, de forma que onde o coeficiente dos 

fatores é negativo significa relação negativa e, para relações positivas, o coeficiente dos fatores 

deve ser positivo.  

Portanto, para a Diversidade de Contato (DC), foram siginificantes, havendo uma 

relação negativa, as dimensões Autotranscendência (AT), Autopromoção (AP), e Abertura à 

Mudança (AM). No Conforto com Diferenças (CD) é significativa e positiva a correlação com 

a dimensão Autotranscendência (AT). E, por fim, a Apreciação Relativística (AR) apresenta 
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significância, de forma negativa, na dimensão Autotranscendência (AT) e, de forma positiva, 

na dimensão Autopromoção (AP). 

 

O Quadro 9 apresenta uma síntese dos resultados das hipóteses deste estudo. 

 

Quadro 9: Resultado das hipóteses. 

Hipóteses Descrição Resultado 

H1 
Orientação ao diverso dos profissionais do trade turístico apresenta escores elevados 

em suas três dimensões. 
Aceita 

H2 
Os profissionais do trade turístico apresentam predominância dos valores 

relacionados à dimensão “Autotranscendência”. 
Aceita 

H3 
Há relação positiva entre as dimensões dos valores pessoais e a orientação ao 

diverso no que se refere à diversidade de contato dos profissionais do trade turístico. 
Rejeitada 

H4 
Há relação positiva entre as dimensões dos valores pessoais e a orientação ao 

diverso no que se refere à apreciação relativística dos profissionais do trade turístico. 

Parcialmente 

aceita 

H5 

Há relação positiva entre as dimensões dos valores pessoais e a orientação ao 

diverso no que se refere ao conforto com diferenças dos profissionais do trade 

turístico. 

Aceita 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Após serem apresentados os resultados estatísticos encontrados na pesquisa e os 

resultados das hipóteses, no capítulo subsequente será destacada a conclusão do trabalho, bem 

como as limitações e sugestões para estudos futuros. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as relações entre as dimensões dos 

valores pessoais e a orientação ao diverso dos profissionais do trade turístico, por meio da 

aplicação de um questionário fundamentado no modelo teórico de Schwartz (2012), para 

mensurar os valores pessoais, e no modelo teórico de Miville et al. (1999), para mensurar a 

orientação ao diverso. 

A amostra de 356 pessoas, com um percentual equilibrado de 180 homens e 176 

mulheres, abrangeu uma população bastante heterogênea, formada por profissionais de 

diferentes atividades do trade turístico, a maioria presta serviços em hotéis, sendo este um dos 

principais diferenciais em relação às pesquisas que utilizaram o modelo teórico da UDO – 

Universal Diverse Orientation, um tema ainda pouco explorado no Brasil. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, que visou mensurar as dimensões da 

orientação ao diverso dos profissionais do trade turístico, por meio da escala M-GUDS-S, 

verificou-se que há predominância de atitudes orientadas ao diverso nas três dimensões da UDO 

na amostra em estudo, revelando-se com maior convicção na dimensão “conforto com 

diferenças”, seguida pela “diversidade de contato” e “apreciação relativística”. 

Quanto ao segundo objetivo específico, que pretendeu mensurar as dimensões dos 

valores pessoais dos profissionais do trade turístico, por meio do PVQ, a pesquisa revelou a 

predominância da dimensão “Autotranscendência”, relacionada aos valores universalismo e 

benevolência, e da dimensão “Abertura à mudança”, relacionada aos valores estimulação e 

autodeterminação. 

Os resultados do primeiro e do segundo objetivos, forneceram os dados necessários 

para se realizar a relação entre as dimensões dos valores pessoais e da UDO.  

Em relação ao terceiro objetivo específico, que se propôs a analisar a relação das 

dimensões dos valores pessoais e da UDO no que se refere à diversidade de contato dos 

profissionais do trade turístico, verificou-se que as dimensões dos valores pessoais não 

influenciam na diversidade de contato. 

Quanto ao quarto objetivo específico, que visou analisar a relação entre as 

dimensões dos valores pessoais e a orientação ao diverso na perspectiva da apreciação 

relativística dos profissionais do trade turístico, observou-se que a dimensão 

“Autotranscendência” causa impacto negativo na apreciação relativística da orientação ao 

diverso, enquanto que a dimensão “Autopromoção” causa impacto positivo. 
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E, por fim, em relação ao quinto objetivo específico, que se propôs a analisar a 

relação entre as dimensões dos valores pessoais e a UDO no que se refere ao conforto com 

diferenças dos profissionais do trade turístico, verificou-se que apenas a dimensão 

“Autotranscendência” causa impacto significativo e positivo no conforto com as diferenças. 

As descobertas atuais forneceram fortes evidências para a relação positiva entre as 

dimensões da UDO e dos valores pessoais, cumprindo, desse modo, o objetivo geral da 

pesquisa, bem como a confirmação das hipóteses H1, H2, H5 da pesquisa, e H4, parcialmente 

aceita. 

Embora se tenha alcançado os objetivos propostos e confirmado a maioria das 

hipóteses do estudo, a presente pesquisa encontrou limitações, especialmente na fase de coleta 

de dados. Primeiro, com relação à indisponibilidade de colaboração por parte de alguns 

profissionais, principalmente os agentes de viagens e guias de turismo, e a dificuldade de acesso 

em alguns estabelecimentos, como hotéis e agências de viagem. E segundo, em relação à escala 

PVQ-40, utilizada para mensurar os valores pessoais que, além de ser muito extensa para aplicar 

aos profissionais durante o expediente de trabalho, após a análise dos dados, mais da metade 

das questões não foram consideradas significativas para os testes estatísticos utilizados. 

Por esta razão, para que se possa aprofundar a compreensão do assunto, recomenda-

se que os estudos continuem a ser expandidos, utilizando, inclusive, técnicas de análise 

qualitativa, e as pesquisas futuras possam examinar a orientação à diversidade, o perfil de 

valores pessoais e/ou a relação de ambos em ambientes variados e/ou ampliar a população 

utilizada nesta pesquisa, utilizando um plano amostral de profissionais do trade turístico 

oriundo de diferentes regiões do Brasil ou de outros países, por meio de um estudo cross-

cultural. 

Outra sugestão é realizar uma análise detalhada dos valores pessoais e da orientação 

à diversidade com relação ao perfil sociodemográfico, tanto de profissionais do trade turístico 

como de outras áreas. Enfim, os dados da pesquisa fornecem diversas possibilidades de 

investigação adicional para cada construto e das relações entre eles. 

Por fim, espera-se que a pesquisa contribua para o aprimoramento da gestão pública 

e privada dos órgãos envolvidos com a atividade turística, devido ao potencial que o estudo dos 

valores pessoais e da orientação à diversidade tem em permitir o conhecimento de diversas 

categorias de comportamentos dos profissionais do trade turístico, podendo, assim, vir a 

auxiliar no direcionamento de capacitações e políticas de diversidade. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

 
 
Prezado(a), 

 

Esta pesquisa, conduzida por Antônio Wagner Chagas Magalhães, mestrando do Mestrado Acadêmico 

em Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará – UFC, tem como objetivo analisar 

as relações entre o perfil de valores e a orientação universal ao diverso dos profissionais do trade 

turístico. 

 

A pesquisa é parte da dissertação do mestrando e todos os princípios éticos estão sendo respeitados, sem 

previsão de riscos ou prejuízos para os participantes. Os dados coletados serão segmentados apenas para 

análise estatística, você não será identificado de forma alguma e suas respostas são confidenciais, 

somente o pesquisador e a orientadora terão acesso às respostas. Sua participação é livre e absolutamente 

voluntária. 

 

Este questionário é composto por três blocos. O primeiro bloco refere-se à pesquisa de valores pessoais 

(Portrait Values Questionnaire); o segundo trata da orientação universal ao diverso (UDO); e, por 

último, o terceiro é composto por perguntas sociodemográficas. 

 

Em média, os questionários são respondidos entre 10 e 15 minutos. 

 

Qualquer dúvida ou questionamento sobre o presente estudo, contate o pesquisador: 

Nome: Antônio Wagner Chagas Magalhães 

Contato: (85) 9 9917-6464 ou wagner2906@gmail.com  

Orientadora: Profa. Dra. Tereza Cristina Batista de Lima 

Contato: tcblima@uol.com.br 

 

Obrigado por aceitar participar desta pesquisa! 

 
BLOCO I – INSTRUMENTO DE VALORES (PORTRAIT VALUES QUESTIONNAIRE – PVQ 40) 

 

Abaixo são relatadas características de algumas pessoas. Não existem respostas certas ou erradas para 

nenhuma das questões. O que interessa é que sua resposta seja sincera! Por favor, leia com atenção todas 

as informações das descrições, marcando com um (X) a opção de 1 a 6 que indica o quanto essa pessoa 

se parece com você. Os números ao lado de cada frase significam o seguinte: 

 

Parece muito 

comigo  

Parece 

comigo 

Parece mais ou 

menos comigo 

Parece pouco 

comigo 

Não se parece 

comigo 

Não se parece 

nada comigo 

1 2 3 4 5 6 

 
AFIRMAÇÕES 1 2 3 4 5 6 

PVQ1) Pensar em novas ideias e ser criativa é importante. Gosta de fazer 

coisas de maneira própria e original.              

PVQ2) Ser rico(a) é importante. Quer ter muito dinheiro e possuir coisas 

caras.             

mailto:wagner2906@gmail.com
mailto:tcblima@uol.com.br
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Parece muito 

comigo  

Parece 

comigo 

Parece mais ou 

menos comigo 

Parece pouco 

comigo 

Não se parece 

comigo 

Não se parece 

nada comigo 

1 2 3 4 5 6 

 
AFIRMAÇÕES 1 2 3 4 5 6 

PVQ3) Acredita que é importante todas as pessoas do mundo serem 

tratadas com igualdade. Acha que todos deveriam ter oportunidades iguais 

na vida.             

PVQ4) É muito importante demonstrar suas habilidades. Quer que as 

pessoas admirem o que ele/ela faz.             

PVQ5) É importante viver em um ambiente seguro. Evita qualquer coisa 

que possa colocar sua segurança em risco.             

PVQ6) Acha importante fazer várias coisas diferentes na vida. Sempre 

procura novas coisas para experimentar.             

PVQ7) Acredita que as pessoas deveriam fazer o que lhes é ordenado. As 

pessoas deveriam sempre seguir as regras, mesmo quando ninguém está 

observando.             

PVQ8) É importante ouvir opiniões diferentes. Mesmo não concordando, 

ainda quer entendê-las.             

PVQ9) Acha importante não querer mais do que se tem. Acredita que as 

pessoas deveriam estar satisfeitas com o que têm.              

PVQ10) Procura todas as oportunidades para se divertir. É importante fazer 

coisas que lhe dão prazer.             

PVQ11) É importante tomar suas próprias decisões. Gosta de ser livre para 

planejar e escolher suas atividades.             

PVQ12) É muito importante ajudar as pessoas ao seu redor. Quer cuidar 

do bem-estar delas.             

PVQ13) Ser muito bem-sucedida é importante. Gosta de impressionar as 

pessoas.             

PVQ14) A segurança de seu país é muito importante. Acha que o governo 

deve estar atento a ameaças de origem interna e externa.             

PVQ15) Gosta de se arriscar. Está sempre procurando aventuras.             

PVQ16) É importante se comportar sempre corretamente. Quer evitar fazer 

qualquer coisa que as pessoas possam achar errado.             

PVQ17) É importante estar no comando e dizer aos demais o que fazer. 

Quer que as pessoas façam o que manda.             

PVQ18) É importante ser fiel aos amigos. Quer se dedicar às pessoas 

próximas de si.             

PVQ19) Acredita firmemente que as pessoas deveriam preservar a 

natureza. Cuidar do meio ambiente é importante.             

PVQ20) Ser religioso(a) é importante. Esforça-se para seguir suas crenças 

religiosas.             

PVQ21) É importante que as coisas estejam organizadas e limpas. Não 

gosta que as coisas estejam bagunçadas.             

PVQ22) Acha importante demonstrar interesse pelas coisas. Gosta de ser 

curioso(a) e tenta entender tudo.             

PVQ23) Acredita que todas as pessoas do mundo deveriam viver em 

harmonia. Promover a paz entre todos os grupos no mundo é importante.             

PVQ24) Acha importante ser ambicioso(a). Quer demonstrar o quanto é 

capaz.             
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Parece muito 

comigo  

Parece 

comigo 

Parece mais ou 

menos comigo 

Parece pouco 

comigo 

Não se parece 

comigo 

Não se parece 

nada comigo 

1 2 3 4 5 6 

 
AFIRMAÇÕES 1 2 3 4 5 6 

PVQ25) Acha melhor fazer as coisas de maneira tradicional. É importante 

manter os costumes que aprendeu.       

PVQ26) Aproveitar os prazeres da vida é importante. Gosta de se mimar.       

PVQ27) É importante entender as necessidades dos outros. Tenta apoiar 

aqueles que conhece.             

PVQ28) Acredita que deve sempre respeitar seus pais e os mais velhos. É 

importante ser obediente.             

PVQ29) Quer que todos sejam tratados de maneira justa, mesmo aqueles 

que não conhece. É importante proteger os mais fracos na sociedade.             

PVQ30) Gosta de surpresas. É importante ter uma vida emocionante.             

PVQ31) Se esforça para não ficar doente. Estar saudável é muito 

importante.             

PVQ32) Progredir na vida é importante. Empenha-se em superar os outros.             

PVQ33) Perdoar as pessoas que lhe fizeram mal é importante. Tenta ver o 

que há de bom nelas e não ter rancor.             

PVQ34) É importante ser independente. Gosta de contar consigo 

mesmo(a).             

PVQ35) Contar com um governo estável é importante. Preocupa-se com a 

preservação da ordem social.             

PVQ36) É importante ser sempre educado com os outros. Tenta não 

incomodar ou irritar os outros.             

PVQ37) Realmente quer aproveitar a vida. Divertir-se é muito importante.             

PVQ38) É importante ser humilde e modesto(a). Tenta não chamar atenção 

para si.             

PVQ39) Sempre quer ser aquele(a) a tomar decisões. Gosta de liderar.              

PVQ40) É importante se adaptar e se ajustar à natureza. Acredita que as 

pessoas não deveriam modificar a natureza.             

 

 
BLOCO II – ORIENTAÇÃO UNIVERSAL AO DIVERSO (UDO) 

 

O questionário abaixo apresenta algumas frases que dizem respeito ao contato entre as pessoas. Não 

existem respostas certas ou erradas para nenhuma das questões. Responda ao questionário baseando-se 

nas suas próprias experiências.  Marque com um (X) a opção de 1 a 6 que indica o quanto você discorda 

ou concorda com a frase. Os números de cada frase significam o seguinte: 

 
Discordo 

Totalmente  
Discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 6 

 

AFIRMAÇÕES 1 2 3 4 5 6 

DC1) Eu gostaria de fazer parte de uma organização que me estimulasse a 

conhecer pessoas de diferentes países.              

DC2) Eu tenho interesse em conhecer pessoas que falam mais de um 

idioma.             
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Discordo 

Totalmente  
Discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 6 

 

AFIRMAÇÕES 1 2 3 4 5 6 

DC3) Eu me interessaria em participar de atividades que envolvessem 

pessoas com deficiência.       

DC4) Eu tenho interesse em aprender sobre as diversas culturas que 

existem no mundo.       

DC5) Eu procuro participar de eventos em que eu possa conhecer pessoas 

de diferentes origens raciais.       

AR1) Pessoas com deficiência podem me ensinar coisas que eu não poderia 

aprender com outras pessoas.             

AR2) Eu consigo compreender melhor uma pessoa depois de saber como 

ele/ela é semelhante e diferente de mim.             

AR3) Saber como uma pessoa é diferente de mim enriquece muito a nossa 

amizade.             

AR4) Ao conhecer uma pessoa, eu gosto de saber de que maneira ele/ela 

difere de mim e como é semelhante a mim.             

AR5) Conhecer as diferentes experiências de outras pessoas me ajuda a 

entender melhor os meus próprios problemas.             

CD1) Conhecer alguém de uma raça diferente da minha é geralmente uma 

experiência desconfortável para mim.             

CD2) Eu me sinto à vontade apenas com pessoas da minha própria raça.             

CD3) É muito difícil eu me sentir próximo(a) de uma pessoa de outra raça.             

CD4) É muito importante que um amigo concorde comigo sobre a maioria 

dos assuntos.             

CD5) Muitas vezes me sinto irritado(a) com pessoas de raças diferentes. 
            

 

BLOCO III – QUESTÕES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 
Para finalizar, são solicitadas algumas informações pessoais. Por favor, não deixe nenhum item em 

branco. Lembre-se de que nenhuma informação de natureza pessoal será divulgada. 

 

1. Sexo: 

(     ) Masculino                       (     ) Feminino 

 

2. Idade: 

(     ) 18 a 25 anos                    (     ) 26 a 30 anos 

(     ) 31 a 35 anos                    (     ) 36 a 40 anos 

(     ) 41 a 45 anos                    (     ) 46 a 50 anos 

(     ) Acima de 50 anos 

 

3. Estado Civil 

(     ) Solteiro(a)                        (     ) Casado(a) ou equivalente 

(     ) Divorciado(a)                   (     ) Viúvo(a) 

 

4. Grau de instrução 

(     ) Ensino fundamental incompleto                    (     ) Ensino fundamental completo                                        

(     ) Ensino médio incompleto                              (     ) Ensino Médio completo 

(     ) Ensino superior incompleto                           (     ) Ensino superior completo 

(     ) Pós-graduação incompleta                             (     ) Pós-graduação completa 
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5. Qual é a sua raça? (Ex.: Negro, Branco, Pardo, Amarela [Asiáticos], Indígena): 

 

________________________________________________ 

 

6. Qual é a sua orientação sexual? 

(     ) Heterossexual                     (     ) Homossexual 

(     ) Bissexual                            (     ) Transexual 

(     ) Não estou certo(a)              (     ) Prefiro não responder 

 

7. Pertence a alguma religião? 

(     ) Sim               (     ) Não               (     ) Prefiro não responder 

 

7.1 Se sim, qual? _________________________________ 

 

8. Até que ponto a religião é importante para você?  

Marcar apenas uma opção. 

 1 2 3 4 5  

Nada           Muito importante 

 

9. Qual sua cidade de origem? _______________________________________ 

 

10. Qual sua função/cargo no emprego atual? __________________________ 

 

11. Está há quanto tempo no emprego atual? ___________________________   

 

12. Trabalha nessa área há quanto tempo? _____________________________ 

 

13. No seu dia-a-dia, você atende mais clientes: 

(     ) Locais, da sua cidade 

(     ) Brasileiros, de outras cidades diferentes da sua 

(     ) Estrangeiros 

 

 

OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE B – MATRIZ DE CORRELAÇÕES REFERENTE AO CONSTRUCTO 

UDO 

 

Itens DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 

1. 

DC1 
1 

0,72 

*** 

0,58 

*** 

0,62 

*** 

0,52 

*** 

0,53 

*** 

0,45 

*** 

0,45 

*** 

0,21 

*** 

0,3 

*** 

-0,21 

*** 

-0,33 

*** 

-0,42 

*** 

-0,28 

*** 

-0,41 

*** 

2. 

DC2 
  1 

0,65 

*** 

0,68 

*** 

0,55 

*** 

0,62 

*** 

0,49 

*** 

0,46 

*** 

0,25 

*** 

0,35 

*** 

-0,29 

*** 

-0,38 

*** 

-0,39 

*** 

-0,22 

*** 

-0,42 

*** 

3. 

DC3 
    1 

0,63 

*** 

0,6 

*** 

0,6 

*** 

0,58 

*** 

0,48 

*** 

0,31 

*** 

0,32 

*** 

-0,22 

*** 

-0,34 

*** 

-0,39 

*** 

-0,22 

*** 

-0,39 

*** 

4. 

DC4 
      1 

0,54 

*** 

0,67 

*** 

0,51 

*** 

0,54 

*** 

0,35 

*** 

0,4 

*** 

-0,29 

*** 

-0,45 

*** 

-0,38 

*** 

-0,27 

*** 

-0,41 

*** 

5. 

DC5 
        1 

0,52 

*** 

0,5 

*** 

0,46 

*** 

0,24 

*** 

0,28 

*** 

-0,17 

*** 

-0,31 

*** 

-0,31 

*** 

-0,2 

*** 

-0,35 

*** 

6. 

AR1 
     1 

0,66 

*** 

0,64 

*** 

0,43 

*** 

0,53 

*** 

-0,27 

*** 

-0,45 

*** 

-0,41 

*** 

-0,24 

*** 

-0,45 

*** 

7. 

AR2 
       1 

0,73 

*** 

0,45 

*** 

0,47 

*** 

-0,25 

*** 

-0,33 

*** 

-0,32 

*** 

-0,19 

*** 

-0,38 

*** 

8. 

AR3 
         1 

0,44 

*** 

0,48 

*** 

-0,24 

*** 

-0,35 

*** 

-0,32 

*** 

-0,18 

*** 

-0,36 

*** 

9. 

AR4 
           1 

0,67 

*** 
-0,06 

-0,11 

** 

-0,15 

*** 
0,02 

-0,15 

*** 

10. 

AR5 
             1 

-0,07 

* 

-0,2 

*** 

-0,24 

*** 
-0,1 ** 

-0,23 

*** 

11. 

CD1 
          1 

0,63 

*** 

0,54 

*** 

0,43 

*** 

0,49 

*** 

12. 

CD2 
            1 

0,8 

*** 

0,56 

*** 

0,72 

*** 

13. 

CD3 
              1 

0,54 

*** 

0,74 

*** 

14. 

CD4 
                1 

0,61 

*** 

15. 

CD5 
                            1 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Obs: * é significante ao nível de 10% de significância; ** significante ao nível de 5%; ***significância ao nível 

de 1%. 
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APÊNDICE C – MATRIZ DE CORRELAÇÕES REFERENTE À ESCALA DE 

VALORES PESSOAIS 

 

Itens PVQ1 PVQ2 PVQ3 PVQ4 PVQ5 PVQ6 PVQ7 PVQ8 PVQ9 PVQ10 

PVQ1 1 0,19*** 0,28*** 0,2*** 0,34*** 0,39*** 0,26*** 0,32*** 0,18*** 0,24*** 

PVQ2  1 0,03 0,33*** 0,17*** 0,12** 0,11** 0,04 0,07 0,17*** 

PVQ3   1 0,23*** 0,36*** 0,28*** 0,12** 0,22*** 0,04 0,24*** 

PVQ4    1 0,31*** 0,28*** 0,15*** 0,28*** 0,05 0,27*** 

PVQ5     1 0,26*** 0,29*** 0,24*** 0,07* 0,22*** 

PVQ6      1 0,21*** 0,45*** 0,23*** 0,39*** 

PVQ7       1 0,29*** 0,28*** 0,1** 

PVQ8        1 0,05 0,28*** 

PVQ9         1 0,22*** 

PVQ10          1 

Itens PVQ11 PVQ12 PVQ13 PVQ14 PVQ15 PVQ16 PVQ17 PVQ18 PVQ19 PVQ20 

PVQ1 0,38*** 0,4*** 0,07* 0,21*** 0,17*** 0,2*** 0,12** 0,41*** 0,38*** 0,17*** 

PVQ2 0,06 -0,08* 0,43*** 0,05 0,31*** 0,07* 0,36*** 0,02 -0,06 -0,04 

PVQ3 0,28*** 0,33*** 0 0,17*** 0,02 0,16*** -0,02 0,35*** 0,36*** 0,15*** 

PVQ4 0,2*** 0,16*** 0,36*** 0,13*** 0,17*** 0,12** 0,24*** 0,15*** 0,15*** 0,06 

PVQ5 0,27*** 0,27*** 0,11** 0,16*** -0,05 0,19*** 0,02 0,28*** 0,34*** 0,13*** 

PVQ6 0,38*** 0,3*** 0,2*** 0,13*** 0,3*** 0,17*** 0,21*** 0,24*** 0,32*** 0,12** 

PVQ7 0,19*** 0,14*** 0,09** 0,15*** 0,09** 0,24*** 0,21*** 0,2*** 0,17*** 0,3*** 

PVQ8 0,33*** 0,46*** 0,1** 0,14*** 0,07 0,17*** -0,02 0,38*** 0,39*** 0,09** 

PVQ9 0,12** 0,04 0,05 0 0,09* 0,2*** 0,31*** -0,01 0,06 0,24*** 

PVQ10 0,54*** 0,32*** 0,25*** 0,2*** 0,27*** 0,04 0,18*** 0,31*** 0,33*** 0,07* 

PVQ11 1 0,45*** 0,15*** 0,19*** 0,17*** 0,03 0,1** 0,46*** 0,49*** 0,13*** 

PVQ12  1 0,04 0,41*** -0,04 0,2*** -0,08* 0,49*** 0,51*** 0,24*** 

PVQ13   1 0,1** 0,31*** 0,07 0,37*** 0,07* 0,04 -0,02 

PVQ14    1 -0,01 0,26*** 0,04 0,34*** 0,28*** 0,17*** 

PVQ15     1 -0,01 0,34*** 0,06 0,05 -0,02 

PVQ16      1 0,19*** 0,27*** 0,2*** 0,26*** 

PVQ17       1 0,01 0,02 0,18*** 

PVQ18        1 0,5*** 0,15*** 

PVQ19         1 0,2*** 

PVQ20          1 

Itens PVQ21 PVQ22 PVQ23 PVQ24 PVQ25 PVQ26 PVQ27 PVQ28 PVQ29 PVQ30 

PVQ1 0,35*** 0,37*** 0,31*** 0,11** 0,2*** 0,17*** 0,32*** 0,21*** 0,31*** 0,18*** 

PVQ2 0,02 0,07* -0,03 0,39*** 0,12** 0,22*** -0,04 -0,2*** -0,07 0,14*** 

PVQ3 0,25*** 0,22*** 0,31*** 0,07* 0,06 0,21*** 0,26*** 0,25*** 0,4*** 0,21*** 

PVQ4 0,16*** 0,22*** 0,12** 0,26*** 0,11** 0,22*** 0,1** 0,11** 0,14*** 0,19*** 

PVQ5 0,37*** 0,23*** 0,31*** 0,06 0,21*** 0,16*** 0,28*** 0,28*** 0,29*** 0,12** 

PVQ6 0,19*** 0,36*** 0,21*** 0,2*** 0,09** 0,26*** 0,32*** 0,21*** 0,25*** 0,24*** 

PVQ7 0,32*** 0,16*** 0,13*** 0,16*** 0,29*** 0,04 0,11** 0,16*** 0,18*** 0,05 
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PVQ8 0,24*** 0,39*** 0,34*** 0,06 0,04 0,1** 0,38*** 0,32*** 0,4*** 0,14*** 

PVQ9 0,11** -0,07* -0,05 0,02 0,34*** 0,07* 0,1** 0,02 0,04 0,07* 

PVQ10 0,25*** 0,22*** 0,23*** 0,22*** 0,12** 0,41*** 0,44*** 0,21*** 0,26*** 0,36*** 

PVQ11 0,41*** 0,37*** 0,38*** 0,18*** 0,08* 0,32*** 0,5*** 0,34*** 0,41*** 0,29*** 

PVQ12 0,32*** 0,32*** 0,48*** -0,01 0,11** 0,2*** 0,44*** 0,41*** 0,49*** 0,23*** 

PVQ13 0,1** 0,13*** 0,04 0,42*** 0,03 0,26*** 0,07 -0,04 -0,03 0,21*** 

PVQ14 0,26*** 0,26*** 0,29*** 0,12*** 0,15*** 0,2*** 0,2*** 0,2*** 0,25*** 0,1** 

PVQ15 0,04 0,16*** -0,06 0,3*** 0,03 0,24*** 0,08* -0,07* -0,02 0,3*** 

PVQ16 0,17*** 0,11** 0,27*** -0,02 0,29*** -0,01 0,1** 0,21*** 0,18*** 0,02 

PVQ17 0,18*** 0,1** -0,07* 0,34*** 0,22*** 0,23*** 0,05 -0,06 -0,05 0,18*** 

PVQ18 0,41*** 0,41*** 0,48*** 0,1** 0,2*** 0,2*** 0,46*** 0,33*** 0,42*** 0,21*** 

PVQ19 0,46*** 0,34*** 0,51*** 0,02 0,11** 0,15*** 0,53*** 0,41*** 0,5*** 0,28*** 

PVQ20 0,23*** 0,12** 0,12** -0,01 0,26*** 0,15*** 0,12*** 0,28*** 0,14*** 0,17*** 

PVQ21 1 0,35*** 0,39*** 0,14*** 0,25*** 0,21*** 0,39*** 0,31*** 0,38*** 0,21*** 

PVQ22  1 0,33*** 0,25*** 0,07 0,26*** 0,28*** 0,28*** 0,26*** 0,23*** 

PVQ23   1 0,02 0,15*** 0,16*** 0,48*** 0,35*** 0,56*** 0,16*** 

PVQ24    1 0,09** 0,24*** 0,12** 0 0 0,18*** 

PVQ25     1 0,14*** 0,16*** 0,13*** 0,12** 0,01 

PVQ26      1 0,27*** 0,16*** 0,16*** 0,29*** 

PVQ27       1 0,42*** 0,5*** 0,29*** 

PVQ28        1 0,49*** 0,23*** 

PVQ29         1 0,25*** 

PVQ30          1 

Itens PVQ31 PVQ32 PVQ33 PVQ34 PVQ35 PVQ36 PVQ37 PVQ38 PVQ39 PVQ40 

PVQ1 0,39*** 0,15*** 0,15*** 0,29*** 0,14*** 0,23*** 0,19*** 0,27*** 0,21*** 0,28*** 

PVQ2 -0,01 0,2*** 0,01 0,11** 0,11** -0,08* 0,14*** -0,04 0,2*** 0,12** 

PVQ3 0,26*** 0,09** 0,19*** 0,26*** 0,25*** 0,26*** 0,27*** 0,35*** 0,09** 0,15*** 

PVQ4 0,15*** 0,22*** 0,19*** 0,15*** 0,2*** 0,06 0,25*** 0,11** 0,15*** 0,15*** 

PVQ5 0,32*** 0,16*** 0,16*** 0,18*** 0,19*** 0,27*** 0,21*** 0,26*** 0,1** 0,22*** 

PVQ6 0,38*** 0,18*** 0,12*** 0,24*** 0,12** 0,23*** 0,27*** 0,19*** 0,22*** 0,24*** 

PVQ7 0,23*** 0,13*** 0,18*** 0,09** 0,15*** 0,17*** 0,1** 0,18*** 0,18*** 0,17*** 

PVQ8 0,32*** 0,1** 0,22*** 0,22*** 0,23*** 0,34*** 0,19*** 0,32*** 0,19*** 0,21*** 

PVQ9 0 0,05 0,12** 0 0,01 0,01 0,07* 0,09** 0,19*** 0,15*** 

PVQ10 0,24*** 0,21*** 0,06 0,25*** 0,16*** 0,26*** 0,46*** 0,26*** 0,17*** 0,27*** 

PVQ11 0,39*** 0,17*** 0,04 0,45*** 0,17*** 0,33*** 0,34*** 0,42*** 0,23*** 0,35*** 

PVQ12 0,4*** 0,12** 0,27*** 0,31*** 0,26*** 0,41*** 0,29*** 0,37*** 0,16*** 0,19*** 

PVQ13 0,01 0,31*** 0,05 0,03 0,15*** 0,04 0,19*** 0 0,25*** 0,07* 

PVQ14 0,21*** 0,23*** 0,14*** 0,17*** 0,32*** 0,25*** 0,19*** 0,19*** 0,14*** 0,16*** 

PVQ15 0,1** 0,16*** 0,01 0,15*** 0 -0,03 0,24*** 0,01 0,19*** 0,12** 

PVQ16 0,17*** 0,15*** 0,17*** 0,01 0,11** 0,22*** 0,06 0,16*** 0,1** 0,12** 

PVQ17 0,01 0,23*** 0,1** 0,07* 0 0,02 0,1** -0,04 0,36*** 0,09** 

PVQ18 0,41*** 0,12*** 0,12** 0,25*** 0,24*** 0,34*** 0,28*** 0,38*** 0,11** 0,21*** 

PVQ19 0,45*** 0,11** 0,23*** 0,35*** 0,29*** 0,47*** 0,25*** 0,41*** 0,09* 0,3*** 

PVQ20 0,13*** 0,09** 0,29*** 0,04 0,17*** 0,17*** 0,1** 0,18*** 0,21*** 0,16*** 
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PVQ21 0,39*** 0,21*** 0,18*** 0,27*** 0,23*** 0,32*** 0,25*** 0,32*** 0,18*** 0,25*** 

PVQ22 0,31*** 0,18*** 0,16*** 0,33*** 0,11** 0,32*** 0,18*** 0,33*** 0,21*** 0,21*** 

PVQ23 0,38*** 0,13*** 0,18*** 0,2*** 0,28*** 0,42*** 0,23*** 0,41*** 0,09* 0,25*** 

PVQ24 0,11** 0,27*** -0,02 0,12** 0,12*** 0,04 0,28*** 0,05 0,22*** 0,1** 

PVQ25 0,12** 0,15*** 0,2*** 0,05 0,15*** 0,12** 0,09** 0,11** 0,17*** 0,11** 

PVQ26 0,09* 0,2*** 0 0,23*** 0,11** 0,16*** 0,36*** 0,1** 0,2*** 0,17*** 

PVQ27 0,47*** 0,17*** 0,16*** 0,26*** 0,16*** 0,38*** 0,36*** 0,41*** 0,14*** 0,27*** 

PVQ28 0,34*** 0,24*** 0,19*** 0,22*** 0,25*** 0,45*** 0,25*** 0,41*** 0,15*** 0,21*** 

PVQ29 0,44*** 0,16*** 0,25*** 0,26*** 0,36*** 0,48*** 0,26*** 0,48*** 0,13*** 0,24*** 

PVQ30 0,26*** 0,27*** 0,22*** 0,31*** 0,08* 0,23*** 0,32*** 0,21*** 0,17*** 0,17*** 

PVQ31 1 0,2*** 0,25*** 0,28*** 0,14*** 0,35*** 0,3*** 0,36*** 0,12** 0,3*** 

PVQ32  1 0,11** 0,15*** 0,19*** 0,19*** 0,27*** 0,17*** 0,26*** 0,11** 

PVQ33   1 0,15*** 0,22*** 0,19*** 0,08* 0,22*** 0,2*** 0,15*** 

PVQ34    1 0,11** 0,29*** 0,3*** 0,34*** 0,2*** 0,38*** 

PVQ35     1 0,32*** 0,23*** 0,26*** 0,25*** 0,23*** 

PVQ36      1 0,31*** 0,48*** 0,18*** 0,37*** 

PVQ37       1 0,29*** 0,23*** 0,3*** 

PVQ38        1 0,2*** 0,44*** 

PVQ39         1 0,3*** 

PVQ40                   1 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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APÊNDICE D – CARGAS FATORIAIS REFERENTES À ESCALA DE VALORES 

PESSOAIS, ANTES DA REMOÇÃO DOS ITENS 

 

Itens 
Fatores 

1 2 3 4 

PVQ1 0,49 0,18 0,30 0,00 

PVQ2 -0,14 0,69 0,08 0,12 

PVQ3 0,48 0,07 0,06 0,19 

PVQ4 0,15 0,52 0,08 0,27 

PVQ5 0,39 0,13 0,24 0,28 

PVQ6 0,46 0,34 0,20 -0,17 

PVQ7 0,16 0,12 0,59 0,09 

PVQ8 0,54 0,09 0,12 0,15 

PVQ9 0,02 0,08 0,66 -0,38 

PVQ10 0,52 0,43 0,02 -0,22 

PVQ11 0,71 0,24 0,02 -0,18 

PVQ12 0,68 -0,03 0,11 0,24 

PVQ13 -0,04 0,72 0,00 0,19 

PVQ14 0,29 0,14 0,13 0,48 

PVQ15 0,08 0,58 0,01 -0,33 

PVQ16 0,12 -0,01 0,53 0,32 

PVQ17 -0,11 0,58 0,43 -0,15 

PVQ18 0,63 0,07 0,09 0,25 

PVQ19 0,73 -0,02 0,12 0,13 

PVQ20 0,17 -0,05 0,60 0,05 

PVQ21 0,51 0,12 0,29 0,15 

PVQ22 0,50 0,26 0,01 0,14 

PVQ23 0,62 -0,05 0,06 0,36 

PVQ24 0,03 0,67 -0,02 0,10 

PVQ25 0,06 0,09 0,63 0,09 

PVQ26 0,31 0,48 -0,01 -0,09 

PVQ27 0,72 0,07 0,06 -0,05 

PVQ28 0,58 -0,11 0,16 0,19 

PVQ29 0,69 -0,07 0,10 0,26 

PVQ30 0,41 0,37 0,00 -0,16 

PVQ31 0,62 0,05 0,13 0,06 

PVQ32 0,15 0,45 0,12 0,26 

PVQ33 0,21 0,00 0,39 0,22 

PVQ34 0,53 0,21 -0,04 -0,14 

PVQ35 0,26 0,16 0,13 0,52 

PVQ36 0,61 -0,02 0,12 0,22 

PVQ37 0,47 0,40 -0,03 -0,03 

PVQ38 0,64 -0,03 0,14 0,09 

PVQ39 0,16 0,39 0,34 -0,01 
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PVQ40 0,45 0,16 0,21 -0,11 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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APÊNDICE E  – PERCENTUAL DE VARIÂNCIA EXPLICADA REFERENTE À 

ESCALA DE VALORES PESSOAIS, ANTES DA REMOÇÃO DOS ITENS 

 

Fator Autovalor % de variância % cumulativa 

1 9,60 23,99 23,99 

2 3,42 8,55 32,55 

3 2,16 5,41 37,96 

4 1,53 3,82 41,78 

5 1,44 3,59 45,38 

6 1,25 3,14 48,51 

7 1,15 2,88 51,40 

8 1,14 2,86 54,25 

9 1,06 2,64 56,90 

10 1,02 2,55 59,45 

11 0,93 2,34 61,78 

12 0,89 2,23 64,01 

13 0,82 2,06 66,07 

14 0,81 2,03 68,11 

15 0,76 1,91 70,01 

16 0,75 1,87 71,88 

17 0,70 1,76 73,64 

18 0,68 1,70 75,34 

19 0,67 1,66 77,00 

20 0,63 1,58 78,58 

21 0,62 1,54 80,12 

22 0,59 1,47 81,60 

23 0,57 1,43 83,03 

24 0,53 1,32 84,35 

25 0,52 1,29 85,64 

26 0,51 1,27 86,91 

27 0,49 1,22 88,13 

28 0,48 1,19 89,32 

29 0,46 1,15 90,47 

30 0,44 1,09 91,56 

31 0,43 1,08 92,64 

32 0,39 0,98 93,62 

33 0,36 0,91 94,53 

34 0,35 0,88 95,41 

35 0,34 0,86 96,27 

36 0,33 0,82 97,09 

37 0,31 0,77 97,86 

38 0,30 0,75 98,61 

39 0,30 0,74 99,35 
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40 0,26 0,65 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


