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RESUMO 
A presente dissertação de mestrado se dedicou ao campo de estudos das interfaces entre 
as esferas ocupacional e familiar e, mais especificamente, das incompatibilidades que 
podem emergir a partir das diferentes demandas advindas destes dois domínios da vida. O 
referido fenômeno foi denominado de conflito trabalho-família, sendo definido como uma 
forma de conflito entre papéis no qual as pressões advindas das esferas ocupacional e 
familiar se revelam, de alguma forma, inconciliáveis. Embora o conflito trabalho-família 
possa ser considerado um fenômeno com potencial de afetar todos aqueles que conciliam 
atividades domésticas com obrigações de trabalho, apenas recentemente o Brasil se 
tornou um contexto propício para a sua manifestação. Esta dissertação teve como 
principal objetivo contribuir com o conhecimento sobre a forma e intensidade com que o 
conflito trabalho-família se manifesta em trabalhadores brasileiros de organizações de 
diferentes tipos, setores de atuação e regiões do país. O instrumento de pesquisa contou 
com uma medida bidimensional de conflito trabalho-família, além de escalas de 
potenciais antecedentes do fenômeno. Foram incluídas no questionário, ainda, perguntas 
que possibilitaram a caracterização pessoal, ocupacional e organizacional dos 
participantes. Compuseram a amostra de pesquisa 994 trabalhadores de diferentes 
ocupações e regiões. Houve uma discreta predominância de mulheres (59,1%), solteiros 
(51,5%) e jovens (77,3% com até 35 anos). Do total de participantes, 696 são vinculados 
a organizações localizadas em centros urbanos do Brasil e 298 são trabalhadores da área 
rural do Baixo-Médio São Francisco. A primeira parte da dissertação se dedicou à 
tradução, adaptação e validação de uma medida de conflito trabalho-família 
originalmente proposta por Netemeyer, Boles e McMurrian (1996). Para as análises, 
optou-se pela condução de validação cruzada, sendo realizadas análises fatoriais 
exploratória e confirmatória, além do teste dos índices de confiabilidade. Os resultados 
apontaram para a estabilidade fatorial e boa qualidade psicométrica da escala. Em 
seguida, partiu-se para a busca de uma compreensão mais aprofundada da intensidade na 
qual o conflito trabalho-família se manifesta em trabalhadores brasileiros, além da 
verificação de como as suas duas direções se combinam na formação de diferentes perfis, 
e do teste de potenciais antecedentes do fenômeno em dois diferentes segmentos 
ocupacionais - urbano e rural. Esses objetivos foram cumpridos através da condução de 
análises descritivas, testes de diferenças de médias (teste t), correlações de Pearson e 
regressões múltiplas. Dentre os principais resultados, pode-se apontar a confirmação de 
uma tendência já apontada por outras pesquisas, já que houve uma percepção mais 
elevada de interferência do trabalho na família do que da interferência da família no 
trabalho. Ademais, foi possível identificar diferenças entre trabalhadores urbanos e rurais 
tanto no que diz respeito à intensidade quanto aos antecedentes do conflito trabalho-
família, o que sugere a existência de um link entre o conflito e a cultura local. Como 
última etapa da dissertação, investigou-se as relações estabelecidas entre o conflito 
trabalho-família e o comprometimento organizacional. Nas análises, foram comparados 
modelos alternativos através de análises de caminho (modelagem de equações 
estruturais). Os resultados revelaram que o modelo de causalidade que considera o 
conflito trabalho-família como antecedente do comprometimento organizacional 
apresenta melhor ajuste e, consequentemente, deve ser adotado. Além disso, percebeu-se 
que as duas direções do conflito estabelecem relações diferentes com o vínculo: enquanto 
a interferência do trabalho na família está ligada à redução do comprometimento 
organizacional, a interferência da família no trabalho se associa a um maior grau de 
comprometimento.  

Palavras-chave: Conflito Trabalho-Família; Interferência do Trabalho na Família; 
Interferência da Família no Trabalho; Comprometimento Organizacional. 



 

ABSTRACT 
This dissertation is dedicated to the study of the interface between the occupational and 
family spheres, more specifically the incompatibilities that may arise from the different 
demands deriving from those two sides of life. This phenomenon has been named as 
work-family conflict and defined as a type of conflict between different roles, in which 
the pressures come from the occupational and family spheres seem irreconcilable. 
Notwithstanding the fact that work-family conflict may be considered as potentially 
affecting everyone who conciliates domestic activities with work duties, only recently 
Brazil has presented a favorable scenario for its manifestation. This dissertation presents 
as main goal the contribution to the understanding of the ways and intensity in which the 
work-family conflict is revealed in Brazilian workers, identified in organizations from 
different types, economic sectors and geographic regions. The research instrument 
consists in a work-family conflict bidimensional measure, as well as scales of potencial 
antecedents. The questionnaire also presents questions which allowed the identification of 
personal, occupational and organizational aspects from the respondents. The sample was 
composed by 994 workers from different occupations and geographic regions. Slight 
predominance has been identified of: women (59,1%), singles (51,5%) and young people 
(77,3% are less than 35 years old). From all participants, 696 were related to urban 
organizations, and 298 were from rural area. The first part of the dissertation is dedicated 
to the translation, adjustment and validation of a work-family conflict measure originally 
proposed by Netemeyer, Boles e McMurrian (1996). With regard to the analyses, the 
cross validation has been the choice, with the execution of exploratory and confirmatory 
factorials, as well as reliability index tests. The results indicated factorial stability and a 
good quality psychometric scale. After that, the dissertation focused on a deeper 
comprehension of the intensity in which the work-family conflict is manifested by 
Brazilian workers, as well as the identification of how its both directions combine in the 
construction of different profiles, and the test of potential preceding aspects of the 
phenomenon in two different work contexts – urban and rural. These targets were 
accomplished via the utilization of descriptive analyses, tests of average differences (t 
test), Pearson correlation and multiple regression models. The confirmation of the trends 
presented by other researches has been obtained as main outcome, since there was a 
stronger perception of interference from work in the family, rather than perception of 
interference from family in work. Additionally, differences between urban and rural 
workers have been identified, related not only to the intensity but also to the preceding 
aspects from the work-family conflict, suggesting the existence of a link between the 
conflict and the local culture. The last part of the dissertation investigates the relations 
established between the work-family conflict and organizational commitment. During the 
analyses, alternative models have been object of comparison via path analysis (structural 
equation modeling). The results revealed that the causal model, which considers the 
work-family conflict as an antecedent in relation to the organizational commitment, 
presents better model fit and, consequently, must be adopted. Moreover, it was identified 
that both conflict directions establish different relations with the organizational 
commitment: as long as the interference from work in the family is linked to the reduction 
of organizational commitment, the interference from family in work is associated to a 
higher level of commitment.  

Keywords: Work-Family Conflict; Interference from work in family; Interference from 
family on work; Organizational commitment.  



 

INTRODUÇÃO 

 

As interações entre trabalho e família têm despertado o interesse de muitos 

pesquisadores nos últimos anos, sendo sua compreensão importante para as famílias, 

as organizações e a sociedade como um todo (Edwards & Rothbard, 2000). Além da 

psicologia, outras disciplinas têm se interessado por tal interface, a exemplo da 

sociologia, direito e gerontologia (Voydanoff, 2008). 

Goldani (2002) atribui esse crescente interesse pelo tema às mudanças 

ocorridas nos papéis de esposa e marido nas famílias contemporâneas: antes, o marido 

só se envolvia com trabalho remunerado, enquanto a esposa se dedicava aos afazeres 

do lar e à criação dos filhos; hoje, no entanto, esse modelo de papéis não é dominante 

em nossa realidade, já que a redução dos empregos, o aumento da concorrência no 

mercado de trabalho, a deterioração salarial e o aumento do custo de vida têm levado 

ao aumento significativo do número de famílias nas quais os dois cônjuges compõem 

a força de trabalho. Além de configurar a atual realidade da maioria das sociedades, 

Barnett (2008) sugere, com base em tendências demográficas e atitudinais, que este 

tipo de arranjo familiar continuará sendo dominante.  Entre as tendências que baseiam 

a autora estão o declínio das taxas de fertilidade, o aumento da expectativa de vida, o 

crescimento contínuo de mulheres estudantes em todos os níveis educacionais, além 

do desenvolvimento de atitudes cada vez mais igualitárias e a crescente necessidade 

do salário dos dois cônjuges para a manutenção de um bom padrão de vida para a 

família. 

Edwards e Rothbard (2000) identificam outra razão para o interesse nas 

relações entre família e trabalho. Segundo os autores, o movimento de expansão das 

operações vivenciado por diversas empresas acarreta na necessidade de que alguns de 



 

seus empregados-chave viagem frequentemente ou até mesmo passem a residir em 

outra cidade, estado ou país. Visando alcançar uma boa adaptação a essa nova 

realidade, muitas organizações têm buscado adotar políticas de gestão amigáveis 

direcionadas a seus colaboradores, sendo fundamental, para tal, compreender os 

vínculos familiares de seus empregados e a forma como eles interagem com o 

domínio ocupacional. 

Ao longo do percurso de estudo deste tema, diversos modelos teóricos de 

interações entre família e trabalho foram propostos e investigados. Os mais presentes 

na literatura são os modelos de segmentação, compensação, congruência, 

extravasamento (spillover) e drenagem de recursos (Eby, Maher & Butts, 2010; 

Edwards & Rothbard, 2000; Fraser, 2005; Frone, 2003; Souza, 2007). Embora todos 

estes modelos sejam considerados tradicionais no campo de estudo, alguns obtiveram 

mais destaque que outros em termos de produção científica e, consequentemente, 

reúnem maior quantidade de informações e desdobramentos. Na tentativa de oferecer 

um retrato de como tais abordagens estão apresentadas na literatura, cada uma delas 

será brevemente descrita a seguir. 

 O primeiro modelo de interação trabalho-família, denominado de 

Segmentação apoia-se no pressuposto de que família e trabalho são domínios ou 

esferas independentes da vida que não mantêm relação entre si. Tal separação entre as 

esferas da vida foi rechaçada por pesquisas que demonstraram, pelo contrário, a 

estreita ligação entre os domínios trabalho e família (Clark, 2000; Edwards & 

Rothbard, 2000; Namasivayam & Zhao, 2007; Eby, Maher & Butts, 2010). Assim, a 

ideia original de segmentação foi reformulada, sendo usada de forma mais restrita 

para representar apenas um esforço ativo por parte de alguns indivíduos que 

constroem barreiras entre suas vidas ocupacional e familiar (Edwards & Rothbard, 



 

2000). A ideia central, portanto, é que o indivíduo é capaz de promover a separação 

física e psicológica entre ambos os domínios, sendo esta segregação adaptativa para o 

mesmo, uma vez que o trabalho é visto como um domínio impessoal, competitivo e 

instrumental, enquanto a família é associada às noções de intimidade, afetividade e 

desenvolvimento de relacionamentos significativos (Piotrkowski, 1978 apud Eby et 

al, 2010). 

Para o modelo da Compensação, os indivíduos fazem investimentos 

diferenciados no trabalho e na família, suprindo deficits em um domínio através de 

maior investimento em outro (Evans & Bartolomé, 1984 apud Eby et al, 2010). Frone 

(2003) cita como exemplo explicativo a possibilidade da insatisfação em um domínio 

levar à redução de energia e tempo dedicados a ele, e, consequentemente, ao aumento 

de energia e tempo dedicados a outro domínio, representando um esforço de 

compensar a lacuna de recompensas no primeiro domínio. Edwards e Rothbard 

(2000) afirmam que a compensação pode assumir duas formas: suplementar ou 

reativa. A primeira delas se manifesta quando as recompensas em determinada esfera 

são insuficientes, havendo necessidade de busca de recompensas também em outra 

esfera. Já a compensação reativa ocorre quando experiências indesejáveis em um 

domínio são amenizadas pela busca de experiências contrastantes no outro domínio. 

Percebe-se, portanto, que, embora ambos os tipos de compensação envolvam a noção 

de busca por recompensas, a primeira é decorrente de sua insuficiência, enquanto a 

última decorre de experiências negativas. 

O terceiro modelo, da Congruência, postula que, apesar de variáveis 

familiares e ocupacionais poderem apresentar correlações positivas ou negativas, 

estas associações são derivadas de uma terceira variável que se comporta como causa 

comum (Edwards & Rothbard, 2000; Frone, 2003). Para tal concepção de interação 



 

entre trabalho e família, traços de personalidade, por exemplo, podem ser 

responsáveis tanto pela satisfação no trabalho quanto pela satisfação na família, sem 

que exista, necessariamente, uma relação direta entre elas.   

O modelo da Drenagem de Recursos, apesar de não se destacar em termos de 

quantidade de produção a respeito, é importante por ter como pressuposto central a 

noção de que alguns recursos, como tempo, atenção e energia, são finitos e, 

inevitavelmente, a utilização destes recursos em um domínio reduzem a quantidade 

destes mesmos recursos disponíveis para outro domínio (Edwards & Rothbard, 2000; 

Frone, 2003).  

Finalmente, o modelo do Extravasamento (spillover) busca identificar o 

potencial de experiências – envolvendo atitudes, afetos, habilidades e 

comportamentos – vivenciadas em um domínio gerarem experiências na mesma 

direção em outro domínio (Kando & Summers, 1971 apud Eby et al, 2010; Frone, 

2003). De acordo com Edwards e Rothbard (2000), duas versões para o 

extravasamento foram discutidas na literatura. A primeira o caracteriza como a 

similaridade entre um construto presente em um domínio e um construto diferente, 

porém relacionado, no outro domínio (exemplo: satisfação na família e satisfação no 

trabalho); a segunda versão descreve este tipo de interação como a transferência 

intacta de experiências de um domínio para o outro (exemplo: a fadiga no trabalho é, 

de alguma forma, transferida para o contexto familiar). 

Em 2000, Clark deu início ao desenvolvimento de uma linha crítica aos 

modelos até então propostos, afirmando que estas teorias apresentam focos bastante 

limitados, considerando apenas laços emocionais (frustração, satisfação, etc) e 

destinando pouca ou nenhuma atenção a questões espaciais, temporais, sociais e 

comportamentais que estão envolvidas nas conexões entre família e trabalho. Além 



 

disso, segundo a autora, essas teorias, de um modo geral, tratam o indivíduo apenas 

como reativo, sem considerá-lo capaz de mudar ou moldar o seu ambiente. 

Com o objetivo de superar as lacunas identificadas, Clark (2000) propõe uma 

nova teoria das interações entre estes dois domínios, denominada teoria da fronteira 

entre trabalho e família (work/family border theory). A teoria da fronteira procura 

explicar como indivíduos manejam e negociam as esferas da vida (neste caso, 

trabalho e família) e suas fronteiras, tendo como objetivo alcançarem o equilíbrio. 

Para esta teoria, trabalho e família podem ser entendidos como dois países nos 

quais existem diferenças, como o idioma, os comportamentos adequados e aceitáveis, 

entre outras. As pessoas seriam, portanto, “cruzadoras de fronteiras” que, diariamente, 

precisam transitar entre esses dois ambientes, adaptando seus focos, objetivos e estilo 

interpessoal para atender as demandas de cada um deles. Embora alguns aspectos do 

trabalho e da família sejam difíceis de mudar, os indivíduos podem moldar, em algum 

grau, a natureza, as fronteiras e as pontes destes domínios, a fim de alcançar o 

balanceamento desejado. A Figura 1 apresenta os principais elementos desta teoria. 

 
Figura 1: Teoria da fronteira entre trabalho e família 
FONTE: Adaptado de Clark (2000). 
 



 

Como deixa claro a Figura 1, é central para esta perspectiva a ideia de que 

trabalho e família constituem diferentes domínios que se influenciam mutuamente. De 

um modo geral, pode-se considerar a existência de dois resultados possíveis dessa 

interação: de um lado, o envolvimento em um domínio pode ser capaz de influenciar 

positivamente o desempenho em um segundo domínio; por outro lado, tem-se que o 

engajamento em um papel pode ser responsável por prejuízos no desempenho de 

outro papel em esfera da vida distinta. No primeiro caso, diz-se que ocorre a 

facilitação trabalho-família, enquanto no último considera-se que acontece o conflito 

trabalho-família (Frone, 2003). 

Em sua essência, a facilitação trabalho-família é definida como a extensão na 

qual o engajamento de um indivíduo em um domínio da vida (família; trabalho) provê 

ganhos (desenvolvimentais, afetivos, financeiros ou relativos à eficiência) que 

contribuem para aprimorar o funcionamento de outro domínio da vida (família; 

trabalho) (Wayne, Grzywacs, Calson & Kacmar, 2007). Já o conflito trabalho-família 

tem como definição amplamente aceita aquela que o compreende como uma forma de 

conflito entre papéis no qual as pressões advindas do trabalho e família são, de 

alguma forma, mutuamente incompatíveis (Greenhaus & Beutell, 1985). Para uma 

compreensão mais completa dos fenômenos, é fundamental se levar em consideração 

que se trata de fenômenos bidirecionais. Ou seja: da mesma forma que o trabalho 

pode ser responsável por facilitação/prejuízo na vida familiar, a família, por sua vez, 

também pode ser fonte de ajuda/dificuldade para o cumprimento das atividades 

ocupacionais (Netemeyer, Boles & McMurrian, 1996). 

Embora a relevância do estudo da facilitação entre o trabalho e a família seja 

reconhecida, a visão dominante da interface entre esses dois domínios ainda é 

negativa (Carlson & Grzywacz, 2008). Um retrato dessa tendência pode ser alcançado 



 

a partir do mapeamento da produção científica recente no campo de estudo do conflito 

trabalho-família. A Figura 2 apresenta uma sistematização das publicações sobre o 

tema entre os anos de 2000 e 2012.  

A partir da Figura 2, é possível afirmar que há um destaque, em termos 

quantitativos, para os estudos que investigam as relações entre o conflito trabalho-

família e outras variáveis, como gênero, suporte social e variáveis organizacionais em 

geral, em especial satisfação com o trabalho. É possível afirmar que a ênfase neste 

tipo de trabalho é reflexo do atual estágio de desenvolvimento do conhecimento 

científico sobre as interações entre trabalho e família. Uma vez que estudos seminais 

já foram conduzidos e que definições para o fenômeno já foram estabelecidas e 

amplamente comunicadas e aceitas no âmbito de estudo internacional, é natural que se 

tenha partido para a busca da compreensão da dinâmica que liga tal construto a outras 

importantes variáveis. 

Ainda com base na Figura 2, percebe-se que o interesse pela investigação das 

relações estabelecidas entre conflito trabalho-família e o comprometimento 

organizacional ganhou um impulso recente, com uma concentração de trabalhos 

produzidos nos últimos cinco anos. Nota-se, ainda, que dentre os estudos revisados, 

não foram encontrados trabalhos brasileiros que tenham se dedicado à investigação 

das associações entre esses dois construtos, indicando a existência de uma lacuna na 

produção nacional. 



 


Figura 2: Mapeamento da produção científica recente sobre trabalho-família 






Tendo em vista o estado da arte do conflito trabalho-família nos cenários 

estrangeiro e nacional, a presente dissertação empreendeu um esforço em contribuir 

para a produção de um corpo de conhecimento mais aprofundado das formas como o 

conflito trabalho-família é vivenciado no contexto brasileiro por trabalhadores de 

diversas organizações, com diferentes características pessoais e ocupacionais. Além 

disso, buscou-se estabelecer como o comprometimento organizacional se relaciona com 

as duas direções do conflito trabalho-família, através da investigação de possíveis 

relações de causalidade que unem os dois construtos. 

Para alcançar tais objetivos gerais, quatro objetivos específicos foram traçados: 

1. Validar para o contexto brasileiro uma medida de Conflito Trabalho-Família. 

2. Analisar a intensidade da percepção do Conflito Trabalho-Família, em suas 

duas direções, em trabalhadores de diferentes contextos ocupacionais. 

3. Identificar variáveis pessoais e ocupacionais preditoras das duas dimensões 

de percepção do Conflito Trabalho-Família. 

4. Avaliar se a percepção do conflito trabalho-família deve ser tratada como um 

antecedente ou consequente do vínculo de comprometimento organizacional, 

comparando o grau de ajuste de dois modelos teóricos alternativos aos dados 

empíricos. 

 

Os objetivos acima descritos foram explorados ao longo de três estudos 

empíricos. O primeiro deles se dedicou ao primeiro objetivo específico, fornecendo o 

subsídio instrumental necessário para viabilizar o cumprimento dos demais objetivos. 

Neste primeiro artigo, estão relatados os resultados relativos à tradução, adaptação e 

validação para o contexto brasileiro da medida originalmente proposta por Netemeyer et 

al (1996) para a mensuração do conflito trabalho-família. Para tal, foram adotados 






procedimentos de validação cruzada e conduzidas análises fatoriais exploratória e 

confirmatória, a fim de conferir a maior credibilidade possível aos resultados 

alcançados. 

O segundo artigo empírico tratou do segundo e do terceiro objetivos específicos, 

oferecendo uma visão geral de como o conflito trabalho-família, em suas duas direções, 

se manifesta em trabalhadores brasileiros. Além de escores gerais de cada direção do 

conflito, foi observada a forma como elas se combinam, agrupando os trabalhadores em 

diferentes perfis. Neste mesmo artigo, foram comparados os escores de trabalhadores de 

dois segmentos produtivos do Brasil: urbano e rural e, por fim, variáveis pessoais e 

ocupacionais contempladas no questionário de pesquisa foram testadas como potenciais 

antecedentes do conflito trabalho-família. Nesta etapa de teste de antecedentes, também 

foi conferida uma ênfase às comparações entre trabalhadores urbanos e rurais, a fim de 

investigar possíveis diferenças que possam ser atribuídas às peculiaridades das 

realidades de trabalho nas quais esses empregados estão inseridos. 

O terceiro artigo surge como tentativa de superação do quadro pouco consistente 

da literatura que trata das associações estabelecidas entre comprometimento 

organizacional e conflito trabalho-família, dedicando-se à investigação do melhor 

modelo explicativo dessa relação. Para tal, foram testados modelos alternativos através 

da modelagem de equações estruturais e observados os índices de aderência de cada 

modelo. A escolha do melhor modelo de causalidade que une os dois construtos e 

identificação da direção e magnitude do relacionamento permitiu que o quarto e último 

objetivo específico seja considerado cumprido. 

Finalmente, a última parte da dissertação traz um conjunto de reflexões, discussões 

e considerações finais sobre os resultados da pesquisa, de modo a integrar os achados 

apresentados nos artigos e indicar possibilidades para pesquisas futuras. 






 ESTUDO EMPÍRICO 1  
 

Tradução, adaptação e validação de medida de Conflito Trabalho-Família para o 
contexto brasileiro 

 
 

INTRODUÇÃO 

Por algum tempo, foi comum se considerar trabalho e família como dois 

domínios independentes da vida. No entanto, essa postura - denominada “mito dos 

mundos separados” - foi modificada através do desenvolvimento de estudos que 

demonstraram que essas duas esferas da vida estabelecem relações bastante estreitas e 

dinâmicas, fazendo com que questões relacionadas ao trabalho afetem a família e vice-

versa (Clark, 2000; Edwards & Rothbard, 2000; Namasivayam & Zhao, 2007; Eby, 

Maher & Butts, 2010). Uma vez identificada a existência dessa interdependência entre 

trabalho e família, o desafio se volta para a busca de equilíbrio entre os dois domínios. 

Sabe-se, no entanto, que não se trata de tarefa simples, na medida em que as demandas 

das duas esferas nem sempre são facilmente conciliáveis.  

Diante deste desafio, muitos pesquisadores passaram a se dedicar à investigação 

das interações entre trabalho e família, sendo sua compreensão considerada importante 

para as famílias, as organizações e a sociedade como um todo (Edwards & Rothbard, 

2000). Entre os diversos focos de análise desenvolvidos para explicar diferentes tipos de 

relações, o que tem despertado maior interesse é o denominado conflito trabalho-

família. De acordo com Greenhaus e Beutell (1985), essa ênfase ocorre devido ao fato 

da família e do trabalho ainda possuírem regras e exigências bastante distintas.  

O conflito trabalho-família foi definido por Greenhaus e Beutell (1985) como 

uma forma de conflito entre papéis no qual as pressões advindas do trabalho e da 

família são, de alguma forma, mutuamente incompatíveis. Neste mesmo trabalho, os 






autores realizaram uma revisão de literatura de estudos empíricos sobre o tema e, com 

base na síntese produzida, elaboraram um modelo explicativo para o fenômeno que se 

tornou hegemônico e continua a ser utilizado como base teórica em trabalhos atuais. 

De acordo com o modelo, o conflito trabalho-família deve ser compreendido 

como um fenômeno complexo constituído por duas características principais: a 

bidirecionalidade e a multidimensionalidade. A primeira característica deriva da 

concepção de que, da mesma forma que o trabalho pode prejudicar a família, a família 

também pode dificultar o cumprimento das tarefas de trabalho. Netemeyer, Boles e 

McMurrian (1996) propuseram que a interferência do trabalho na família consiste em 

um tipo de conflito entre papéis no qual as demandas de trabalho, além do tempo 

dedicado a ele e da tensão gerada por ele, interferem no desempenho das 

responsabilidades familiares. Na direção oposta, a interferência da família no trabalho 

se refere a um tipo de conflito entre papéis no qual as demandas da família, além do 

tempo dedicado a ela e da tensão gerada por ela, interferem no desempenho das 

responsabilidades ocupacionais.  

A natureza multidimensional, por sua vez, se refere a três naturezas que podem 

estar na origem do conflito em cada uma de suas direções: tempo, tensão e 

comportamento. O conflito baseado no tempo parte do pressuposto de que este é um 

recurso finito, já que o tempo gasto em atividades de um papel geralmente não pode ser 

dedicado a atividades de outro papel (Greenhaus & Beutell, 1985). De acordo com 

McMillan, Morris e Atchley (2011), este é o tipo de conflito mais comum e pode 

assumir duas formas: 1) As pressões de tempo associadas à participação em um domínio 

podem tornar fisicamente impossível o cumprimento das expectativas advindas do outro 

domínio; 2) Mesmo quando o indivíduo está fisicamente dedicado a atividades de 






determinado papel, as pressões existentes em outro domínio podem dificultar o 

cumprimento satisfatório das atividades.  

Já o conflito baseado em tensão (strain) surge das evidências de que estressores 

ocupacionais podem produzir sintomas de tensão como ansiedade, fadiga, depressão, 

apatia e irritabilidade. Assim, é possível que a tensão gerada por um domínio dificulte o 

desempenho do papel relacionado a outro domínio, sendo qualquer característica da 

família ou do trabalho que produza stress capaz de contribuir para o desenvolvimento 

do conflito. É importante, aqui, registrar que o excessivo envolvimento de tempo 

exigido por um domínio pode produzir sintomas de tensão, o que sugere uma 

aproximação entre os conflitos baseados no tempo e na tensão (Greenhaus & Beutell, 

1985).  

Por fim, o conflito baseado no comportamento emerge quando padrões 

comportamentais específicos de um papel são incompatíveis com as expectativas 

comportamentais para o desempenho de outro papel e o indivíduo, por alguma razão, 

sente dificuldade de adaptar o seu comportamento (Greenhaus & Beutell, 1985). Um 

exemplo se refere ao estereótipo associado ao homem de negócios, que enfatiza a 

estabilidade emocional, agressividade e objetividade. Os membros da família, por outro 

lado, podem esperar que este mesmo indivíduo se comporte de forma calorosa, 

emocional e vulnerável. 

  

Medidas do Conflito Trabalho-Família 

Embora o caráter bidirecional e multidimensional do conflito trabalho-família 

tenha sido reconhecido desde o estudo teórico inicial de Greenhaus e Beutell (1985), 

grande parte das medidas elaboradas para mensurar o fenômeno não acompanhou esse 

desenvolvimento conceitual, falhando em capturar as duas direções, em contemplar as 






três naturezas do conflito e/ou em alcançar boa qualidade psicométrica. Essas limitações 

das ferramentas, por sua vez, acarretam em problemas teóricos e práticos, dificultando a 

clara delimitação do construto e impossibilitando a comparação de resultados oriundos 

de diferentes pesquisas (Herst, 2003). A Figura 1 apresenta uma síntese das principais 

escalas até então propostas e suas principais características, possibilitando uma visão 

geral da trajetória de desenvolvimento do próprio construto e das formas de mensurá-lo.  

Dentre as medidas apresentadas, uma que obteve bastante reconhecimento e foi 

amplamente utilizada em pesquisas posteriores foi a proposta por Netemeyer et al 

(1996). Estes autores trouxeram grande contribuição ao campo de estudo através da 

construção e validação de duas subescalas: Interferência do Trabalho na Família e 

Interferência da Família no Trabalho. Inicialmente, os autores selecionaram 43 itens 

para a composição do instrumento, sendo 22 representativos da interferência do trabalho 

na família e 21 referentes à interferência da família no trabalho. As escalas foram 

testadas em três amostras distintas – o primeiro segmento amostral foi composto por 

182 professores e coordenadores dos níveis elementar e colegial; a segunda amostra 

contou com 162 micro-empresários; por fim, 186 vendedores fizeram parte da terceira 

amostra – e, a partir dos resultados obtidos através de análise fatorial confirmatória por 

modelagem de equações estruturais, foram selecionados cinco itens para cada uma das 

dimensões, que compuseram um modelo bifatorial com bons indicadores de ajuste: 2= 

76,24; 85,47; 70,03; GFI = 0,92; 0,90; 0,93; AGFI= 0,87; 0,84; 0,88; CFI= 0,96; 0,93; 0,97 para 

as três amostras, respectivamente. 

 

 

 

 






 
Citação 

 
Descrição 

Burke, Weir & DuWors (1979) Mensura o grau em que o cônjuge percebe o trabalho do parceiro 
impactando negativamente na vida familiar.  

Pleck, Staines & Lang (1980) 
Medida em formato de survey que determina a frequência e o tipo 
do conflito trabalho-família encontrado em diversas estruturas 
familiares. 

Bohen & Viveros-Long (1981) 

Descreve a frequência com que os participantes experienciam 
stress e tensão relacionada à combinação entre trabalho e família. 
A medida acessa múltiplos aspectos do conflito, como 
ambiguidade de normas, insuficiência de recursos, incongruência 
entre personalidade e normas sociais etc. 

Kopelman, Greenhaus & 
Connoly (1983) 

Composta por oito itens elaborados para acessar a extensão do 
conflito entre papéis que ocorre entre o trabalho e a família, 
considerando apenas uma direção. 

Wiley (1987) 
Trabalha com quatro fatores: a. conflito trabalho/indivíduo;  
b. conflito trabalho/família; c. conflito família/trabalho; d. 
sobrecarga de papel.  

Small & Riley (1990) 
Mensura o extravasamento entre demandas de trabalho e quatro 
tipos de demandas pessoais: a. lazer; b. afazeres domésticos; c. 
cônjuge; d. paternidade/maternidade. 

Gutek, Searle & Kepla (1991) 
Primeira medida a considerar as duas direções do conflito: 
demandas familiares interferindo nas responsabilidades 
ocupacionais e vice-versa. 

Bacharach, Bamberger & Conley 
(1991) 

Acessa a extensão do conflito entre responsabilidades do trabalho e 
responsabilidades domésticas, considerando apenas a direção da 
interferência do trabalho na família. 

Thomas & Gasnter (1995) 
Mede a percepção de controle sobre aspectos relacionados a 
responsabilidades e demandas que podem contribuir para o 
conflito, como jornada de trabalho e flexibilidade de horário. 

Stephens & Sommer (1996) 

Os itens descrevem conflitos que se originam no ambiente de 
trabalho e podem afetar a família. Considera apenas uma direção 
(interferência do trabalho na família), mas a apreende a partir de 
três dimensões distintas: conflito baseado no tempo, na tensão e no 
comportamento. 

Netemeyer, Boles & McMurrian 
(1996) 

Utiliza duas diferentes subescalas para acessar tanto a interferência 
do trabalho na família quanto a interferência da família no 
trabalho.  

Sanders, Lengnick-Hall, 
Lengnick-Hall & Steele-Clapp 

(1998) 

Composta por 50 itens elaborados para acessar as atitudes do 
trabalhador no que diz respeito ao manejo da interface entre sua 
carreira e sua família. 

Carlson, Kacmar & Williams 
(2000) 

Primeira escala que une a bidirecionalidade e a 
multidimensionalidade do conflito trabalho-família. A medida é 
composta por seis subescalas, que surgem a partir das combinações 
entre duas direções (interferência do trabalho na família e 
interferência da família no trabalho) e as três formas de conflito 
(baseado no tempo, na tensão e no comportamento). 

Carlson & Frone (2003) 

Considera que o conflito deve ser divido entre interno e externo. A 
medida é composta por quatro dimensões: a. interferência interna 
do trabalho na família; b. interferência externa do trabalho na 
família; c. interferência interna da família no trabalho; d. 
interferência externa da família no trabalho 

Figura 1: Medidas do conflito trabalho-família 
FONTE: Elaborado a partir de Carlson e Frone (2003), Carlson, Kacmar e Williams (2000), Fields 
(2002), Herst (2003) e Netemeyer, Boles e McMurrian (1996). 

 






Além de Netemeyer et al (1996), outros autores foram responsáveis por 

importantes avanços na mensuração do conflito trabalho-família. Carlson, Kacmar e 

Williams (2000) se destacaram pela criação de um instrumento que contempla, 

simultaneamente, a bidirecionalidade e a multidimensionalidade do conflito. Após uma 

sequência de três estudos, que verificaram a adequação de conteúdo, dimensionalidade, 

consistência e estabilidade fatorial da medida por eles construída, os autores publicaram 

uma versão final do instrumento composta por 18 itens divididos em seis dimensões: 1. 

interferência do trabalho na família baseado no tempo, 2. interferência do trabalho na 

família baseado na tensão, 3. interferência do trabalho na família baseado no 

comportamento, 4. interferência da família no trabalho baseado no tempo, 5. 

interferência da família no trabalho baseado na tensão e 6. interferência da família no 

trabalho baseado no comportamento. 

Apesar do progresso que este trabalho representou para o campo de estudo, o 

exame cuidadoso dos indicadores psicométricos possibilita a identificação de uma 

fragilidade no que diz respeito à validade discriminante das dimensões. A análise dos 

coeficientes de covariância entre as dimensões revela que duas delas foram fortes a 

ponto de sugerir sobreposição entre os fatores: as dimensões interferência da família no 

trabalho baseada no tempo e interferência da família no trabalho baseada na tensão 

apresentaram covariância de 0,76; e as dimensões interferência da família no trabalho 

baseada no comportamento e interferência do trabalho na família baseada no 

comportamento tiveram covariância de 0,83. 

Mais recentemente, Carlson e Frone (2003) sugeriram que a separação entre 

interferência da família no trabalho e interferência do trabalho na família não é 

suficiente para explicar a complexidade do conflito trabalho-família. Para eles, seria 

necessário diferenciar, ainda, entre a interferência originada internamente (psicológica) 






e aquela que é consequência de questões externas ao indivíduo (comportamental). O 

elemento externo, segundo os autores, representa interferências comportamentais entre 

os dois domínios que ocorrem quando surgem demandas que não podem ser controladas 

pelo indivíduo, a exemplo do horário de trabalho ou da necessidade de cumprimento de 

prazos apertados. Já o elemento psicológico representa as demandas que são geradas 

pelo próprio indivíduo e o impedem de ter um bom desempenho em alguma das esferas 

da vida, sendo um exemplo a dificuldade de parar de se preocupar com questões de 

trabalho mesmo quando está em casa.  

A partir desta proposta, Carlson e Frone (2003) desenvolveram uma medida com 

quatro fatores para mensuração do conflito trabalho-família: interferência interna do 

trabalho na família, interferência externa do trabalho na família, interferência interna da 

família no trabalho e interferência externa da família no trabalho. Embora o modelo 

tenha apresentado bons indicadores de ajuste numa amostra norte-americana composta 

por 1.933 trabalhadores (!2 = 82,03; GFI = 0,98; CFI = 0,98; RMSEA = 0,04), este 

modelo ainda carece de maior respaldo no que se refere à importância conceitual da 

separação entre conflito interno e externo (Carlson & Frone, 2003). Ademais, é possível 

se observar que as dimensões propostas não contemplam as diferentes naturezas do 

fenômeno presentes no modelo teórico de Greenhaus e Beutell (1985). 

Nota-se, portanto, que a discussão que cerca a estrutura do conflito entre os 

domínios familiar e ocupacional ainda não pode ser considerada como esgotada, uma 

vez que novos modelos vêm sendo continuamente propostos e testados. É 

inquestionável, no entanto, que a medida proposta por Netemeyer et al (1996) que 

considera as duas direções do construto, ainda que não as separe a partir das formas de 

conflito, tem sido a adotada em maior volume de trabalhos (Fields, 2002; Eby et al, 

2010). Ademais, de acordo com Carlson e Grzywacs (2008), esta medida, juntamente 






com a proposta por Carlson et al (2000), foi a que ofereceu evidências mais consistentes 

no que se refere à validade. Tendo em vista a hegemonia e comprovada qualidade deste 

modelo, este trabalho se propõe a traduzir, adaptar e validar as sub-escalas de 

Interferência do Trabalho na Família e de Interferência da Família no Trabalho de 

Netemeyer et al (1996) para o contexto brasileiro. 

 

MÉTODO 

Participantes 

A amostra de pesquisa contou com 994 trabalhadores brasileiros. A fim de 

garantir a variabilidade, foram convidados para participar do estudo pessoas com 

diversas características pessoais e ocupacionais. Houve uma discreta predominância de 

mulheres (59,1%) e de solteiros (51,5%). A partir da idade dos participantes, é possível 

afirmar que se trata de uma amostra jovem, com 77,3% tendo até 35 anos. No que diz 

respeito à localização geográfica, tem-se que a maioria dos participantes se encontra no 

nordeste (51,2%) ou sudeste (47,8%) do país. Quanto à escolaridade, 61,5% 

ingressaram no ensino superior. Em relação às caraterísticas ocupacionais, 78,6% dos 

participantes têm jornada de trabalho diurna de 8 horas com intervalo, pouco menos da 

metade (48,1%) está há dois anos ou menos na empresa atual e 79% não ocupam cargo 

de chefia. Por fim, no que se refere às variáveis organizacionais, a maioria dos 

participantes se encontra em empresas privadas (83,5%) e com mais de 100 

funcionários (77,2%). 

Instrumento 

Foram realizadas a tradução e adaptação da escala original de Netemeyer et al 

(1996) para mensuração do Conflito Trabalho-Família, composta por duas dimensões: 

Interferência do trabalho na família (cinco itens) e interferência da família no trabalho 






(cinco itens). Além destas escalas, o instrumento continha questões que visaram 

possibilitar a caracterização pessoal, ocupacional e organizacional da amostra.  

A tradução das escalas adotou o procedimento de back-translation. Ou seja, foi 

feita a tradução dos itens para português, seguida da tentativa de retorno à redação 

original por um profissional da área com fluência em língua inglesa. Para aqueles itens 

que não foram traduzidos novamente para o inglês com aproximação considerada 

satisfatória, foram conduzidos sucessivos ajustes até o cumprimento deste critério. Após 

a tradução, foram feitas adaptações que visaram tornar os itens mais compreensíveis 

para o participante, como, por exemplo, a redação em voz ativa. A Figura 2 apresenta os 

itens originais e suas respectivas versões em língua portuguesa. 

 

Item original Item adaptado 
Cod 

Interferência do Trabalho na Família 
The demands of my work interfere with my 
home family life. 

As demandas do meu trabalho interferem na 
minha vida familiar.  TF1 

The amount of time my job takes up makes it 
difficult to fulfill family responsibilities. 

Devido à quantidade de tempo que dedico ao 
trabalho, tenho dificuldade em cumprir minhas 
responsabilidades familiares. 

TF2 

Things I want to do at home do not get done 
because of the demands my job puts on me. 

Por causa das demandas do meu trabalho, não 
consigo fazer as coisas que quero fazer em casa. TF3 

My job produces strain that makes it difficult 
to make changes to my plans for family 
activities. 

As pressões geradas pelo meu trabalho tornam 
difícil fazer mudanças nos meus planos para as 
atividades familiares. 

TF4 

Due to work-related duties, I have to make 
changes to my plans for family activities. 

Em função do meu trabalho, eu tenho que fazer 
mudanças nos meus planos para as atividades 
familiares. 

TF5 

Interferência da Família no Trabalho  
The demands of my family or spouse/partner 
interfere with work-related activities. 

As demandas da minha família interferem nas 
minhas atividades de trabalho. FT1 

I have to put off doing things at work because 
of demands on my time at home. 

Eu preciso adiar atividades de trabalho por causa 
de demandas que surgem no meu tempo em 
casa. 

FT2 

Things I want to do at work don’t get done 
because of the demands of my family or 
spouse/partner. 

Por causa das demandas da minha família, não 
consigo fazer as coisas que preciso no trabalho. FT3 

My home life interferes with my 
responsibilities at work such as getting to 
work on time, accomplishing daily tasks, and 
working overtime. 

Minha vida doméstica interfere nas minhas 
responsabilidades no trabalho (como chegar no 
horário, cumprir as tarefas e a jornada de 
trabalho). 

FT4 

Family-related strain interferes with my ability 
to perform job-related duties. 

As pressões geradas pela minha família 
interferem no meu desempenho no trabalho. FT5 

Figura 2: Itens originais e adaptados da medida de Conflito Trabalho-Família 
 






Procedimentos de Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada a partir de três procedimentos distintos: auto-

aplicação do instrumento em versão impressa (58,8%); auto-aplicação em versão 

eletrônica (online) (10,5%) e aplicação em forma de entrevista (30,7%). As duas 

primeiras estratégias foram utilizadas para trabalhadores com maiores níveis de 

escolaridade. Para facilitar o acesso aos participantes, foram acionadas redes de contatos 

de pessoas de diferentes organizações e estados. 

Para os trabalhadores de menor escolaridade, foi adotada a aplicação em forma 

de entrevista. Esta estratégia de coleta contou, ainda, com alguns recursos adicionais 

que visam facilitar a compreensão das questões, como escalas coloridas e figuras 

ilustrativas (Apêndice 2). 

Procedimentos de Análise 

Para o estudo da validade de construto da medida, optou-se pela condução dos 

procedimentos de validação cruzada, que consistiu na separação do banco de dados em 

duas amostras aleatoriamente selecionadas de 497 casos e na avaliação do 

comportamento dos itens nos dois grupos. Os dados foram submetidos à análise fatorial 

exploratória, com método de extração PAF (Principal Axis Factoring) e rotação oblíqua 

do tipo Direct Oblimin. Em seguida, foi calculado o coeficiente Alpha de Cronbach para 

cada dimensão, sendo considerados aceitáveis valores a partir de 0,70 e de alta 

confiabilidade os índices a partir de 0,80 (Pasquali, 1999; Hair, Anderson, Tatham & 

Black, 2005). Com base nos resultados da análise fatorial exploratória, empregou-se a 

modelagem de equações estruturais como técnica de análise fatorial confirmatória. 

Observou-se a razão do qui-quadrado com os graus de liberdade e foram calculados os 

índices de aderência do modelo: Comparative fit index (CFI), Goodness-of-fit index 

(GFI), Adjusted goodness-of-fit index (AGFI) e Parcimony Goodness of Fit Index 






(PGFI), que, quanto mais próximos de 1,0 representam uma melhor qualidade de ajuste 

do modelo (Silva, 2006). É importante registrar que, o PGFI tende a ser 

consideravelmente menor do que os demais. Finalmente, calculou-se o Root mean 

square error of approximation (RMSEA), sendo os valores abaixo de 0,08 considerados 

aceitáveis.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para conhecer as propriedades psicométricas da medida, foi realizada, 

inicialmente, a Análise Fatorial Exploratória com os dez itens. Como mencionado, 

optou-se por dividir os participantes em dois subgrupos aleatórios de 497 pessoas, de 

modo a permitir a validação cruzada da medida. Para a primeira amostra, o teste de 

esfericidade de Bartlett foi significativo (p<.001), com o qui-quadrado de 2573,169, o 

que significa que, na matriz de correlação entre os itens, há correlações significativas. O 

teste KMO resultou em um valor de 0,890, atestando a alta adequação da amostra aos 

dados de pesquisa. Na segunda amostra, estes indicadores também foram satisfatórios, 

com KMO de 0,878 e teste de esfericidade de Barlett significativo (p<.001), com qui-

quadrado de 2633,592. Pode-se afirmar, portanto, que a fatorabilidade de ambas as 

matrizes de dados foi assegurada. 

Para a extração dos fatores, utilizou-se o critério da raiz latente (eingenvalues). 

Em congruência com o modelo teórico estabelecido a priori, este critério indicou a 

existência de dois fatores significantes. A Tabela 1 apresenta os resultados nas duas 

amostras, sendo aqueles alcançados na segunda amostra apresentados entre parêntesis. É 

interessante notar que o primeiro fator se destacou como responsável por grande parte 

da variância explicada – 50,210% na primeira amostra e 49,902% na segunda.  

 






Tabela 1: Fatores encontrados na análise de fatores comuns (PAF) 
Eigenvalues 

Componentes Total % Variância 
% Variância 
Acumulada 

1 5,021 (4,990) 50,210 (49,902) 50,210 (49,902) 
2 1,720 (1,765) 17,201 (17,652) 67,411 (67,554) 
3 ,611 (,642) 6,111 (6,415) 73,522 (73,970) 
4 ,599 (,590) 5,993 (5,898) 79,515 (79,868) 
5 ,466 (,474) 4,658 (4,741) 84,173 (84,609) 
6 ,378 (,431) 3,775 (4,307) 87,948 (88,916) 
7 ,363 (,342) 3,633 (3,424) 91,581 (92,340) 
8 ,322 (,322) 3,222 (3,217) 94,803 (95,557) 
9 ,291 (,239) 2,914 (2,393) 97,717 (97,950) 
10 ,228 (,205) 2,283 (2,050) 100,00 (100,00) 

 resultados da segunda amostra entre parêntesis.
 

O agrupamento dos itens a partir da Análise Fatorial Exploratória (método PAF, 

rotação oblíqua Direct Oblimin) revelou estabilidade do comportamento dos itens em 

relação à escala originalmente proposta por Netemeyer et al (1996). O primeiro fator 

englobou os itens de Interferência do Trabalho na Família (cinco itens) enquanto o 

segundo fator reuniu todos os itens propostos para mensurar a dimensão Interferência da 

Família no Trabalho (cinco itens). A Tabela 2 apresenta a distribuição dos itens e suas 

respectivas cargas fatoriais nos dois subgrupos de participantes. Nota-se que, em ambas 

as amostras, todos os itens carregaram em seus respectivos fatores em níveis bastante 

satisfatórios e, além disso, não houve nenhum caso de ambiguidade da carga fatorial, o 

que representa importante evidência da qualidade psicométrica da medida.  

Quanto à disposição dos itens de acordo com a força de suas cargas fatoriais, 

observa-se que as duas amostras apresentaram diferença no que se refere ao item com 

maior carga fatorial e, consequentemente, aquele que seria mais representativo de cada 

dimensão. Na Tabela 2, os itens estão dispostos por ordem decrescente de cargas 

fatoriais alcançadas pela primeira amostra. 

 

 

 






Tabela 2: Itens de Conflito Trabalho-Família e suas cargas  

  
Fatores 

1 2 H2 

Por causa das demandas do meu trabalho, não consigo 
fazer as coisas que quero fazer em casa (TF3) ,866 (,864)  ,697 (,694) 

Devido à quantidade de tempo que dedico ao meu 
trabalho, tenho dificuldade em cumprir minhas 
responsabilidades familiares (TF2) 

,837 (,879)  ,711 (,729) 

As pressões do meu trabalho restringem a liberdade de 
planejar as minhas atividades familiares (TF4) ,836 (,823)  ,704 (,714) 

Os meus deveres no trabalho me levam a mudar meus 
planos para as atividades familiares (TF5) ,730 (,789)  ,561 (,629) 

As demandas do meu trabalho interferem na minha vida 
familiar (TF1) ,661 (,674)  ,538 (,542) 

Eu preciso adiar atividades de trabalho por causa das 
demandas que surgem quando estou em casa (FT2)  ,840 (,664) ,644 (,464) 

Por causa das demandas da minha família, não consigo 
fazer as coisas que preciso no trabalho (FT3)  ,740 (,797) ,539 (,616) 

Minha vida doméstica interfere nas minhas 
responsabilidades no trabalho (como chegar no horário, 
cumprir as tarefas e a jornada de trabalho) (FT4) 

 ,740 (,744) ,594 (,520) 

As demandas da minha família interferem nas minhas 
atividades de trabalho (FT1)  ,678 (,659) ,462 (,457) 

As pressões geradas pela minha família interferem no 
meu desempenho no trabalho (FT5)  ,665 (,760) ,502 (,599) 

Alpha de Cronbach ,896 (,905) ,861 (,848)  
Variância Explicada (%) 50,210 (49,902) 17,201 (17,652)  

Nota: resultados da segunda amostra entre parêntesis. 


Para avaliar a consistência interna das dimensões, optou-se pelo uso do teste 

Alpha de Cronbach, sendo desejáveis aqueles valores entre 0,70 e 0,90 (Pasquali, 1999). 

Para o conjunto de itens do fator 1, obteve-se =0,896 para a primeira amostra e 

=0,905 para o segundo grupo. Para o conjunto de itens do fator 2, obteve-se =0,861 

para a primeira amostra e =0,848 para o segundo grupo. É válido registrar que em 

nenhum dos fatores a retirada de qualquer item teria como consequência a melhora do 

índice de consistência interna da escala. 

Uma vez cumprida a etapa exploratória do estudo, partiu-se para a Análise 

Fatorial Confirmatória através da modelagem de equações estruturais. Com base nos 

resultados da etapa exploratória, um modelo de mensuração do conflito trabalho-família 

foi especificado, conforme apresentado na Figura 3.  
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Figura 3: Modelo hipotético do Conflito Trabalho-Família 
 

 

 

Seguindo recomendações de Byrne (2001), foram fixados em 1 os parâmetros 

das variáveis observáveis (itens) que alcançaram maiores cargas fatoriais na etapa 

exploratória. Aqui, é válido retomar uma questão apontada previamente: as duas 

amostras diferiram em relação aos itens com maior carga fatorial. Optou-se por utilizar 

a primeira amostra como base para a fixação dos parâmetros dos dois fatores. 

Da mesma forma como aconteceu na etapa exploratória, a análise fatorial 

confirmatória foi realizada com os dois subgrupos de participantes, a fim de reduzir as 

chances de o modelo ser super ajustado a uma única amostra. Os índices de ajuste 

alcançados para o modelo hipotético nas duas amostras estão apresentados na Tabela 3.  

 

 

 






Tabela 3: Medidas de ajuste do modelo hipotético do Conflito Trabalho-Família 

Medidas de ajuste Amostra 
1 

Amostra 
2 Meta 

!
2 /gl 4,743 5,746 - 

Comparative fit índex (CFI) ,952 ,941 
Acima de ,90 Goodness-of-fit índex (GFI) ,937 ,926 

Adjusted goodness-of-fit index (AGFI) ,899 ,881 
 

Parcimony Goodness of Fit Index 
(PGFI) 

,579 ,573 
Valores 

positivos 
maiores 

Root mean square error of 
approximation (RMSEA) ,087 ,098 Abaixo de ,08 

 

 

Como pode ser observado, os índices de ajuste foram próximos aos satisfatórios, 

mas apontam que há modificações no modelo que podem ser feitas para permitir uma 

melhor aderência dos dados. Diante disso, e adotando como critérios as análises dos 

índices de modificação sugeridos para as duas amostras e dos conteúdos dos itens, foi 

inserido um parâmetro entre os erros dos itens TF3 (Por causa das demandas do meu 

trabalho, não consigo fazer as coisas que quero fazer em casa) e TF2 (Devido à 

quantidade de tempo que dedico ao trabalho, tenho dificuldade em cumprir minhas 

responsabilidades familiares), sendo tal inserção teoricamente justificada pela 

proximidade dos conteúdos. 

Após a alteração no modelo, o índice AGFI passou a ser superior a 0,90 e o 

RMSEA inferior a 0,08. Todos os demais índices de ajuste permaneceram satisfatórios, 

com os valores dentro dos intervalos recomendados (Silva, 2006), atestando o bom 

ajuste dos dados. Cabe registrar que a discreta queda do PGFI era esperada, uma vez 

que a inserção de parâmetros inevitavelmente leva à redução da parcimônia do modelo. 

Por fim, os dois grupos foram novamente unidos e o modelo re-especificado testado na 

amostra geral. Na Tabela 4 estão dispostas as principais medidas de ajuste do modelo. 

 

 






Tabela 4: Medidas de ajuste do modelo re-especificado do Conflito Trabalho-Família 

Medidas de ajuste Amostra  
1 

Amostra  
2 

Amostra 
Total 

Meta 

!
2 /gl 3,922 4,083 6,422 - 

Comparative fit índex (CFI) ,964 ,963 ,967 

Acima de ,90 Goodness-of-fit índex (GFI) ,948 ,949 ,959 
Adjusted goodness-of-fit index 

(AGFI) ,914 ,915 ,931 

 
Parcimony Goodness of Fit 

Index (PGFI) 
,569 ,569 ,575 

Valores 
positivos 
maiores 

Root mean square error of 
approximation (RMSEA) ,077 ,079 ,074 Abaixo de ,08 

 


A Figura 4 apresenta os coeficientes de covariância e de cargas fatoriais obtidos 

no modelo. Diante da proximidade entre os valores das diferentes amostras, optou-se, 

aqui, pela apresentação apenas dos indicadores alcançados quando considerados todos 

os participantes juntos. 
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Figura 4: Modelo de mensuração re-especificado do Conflito Trabalho-Família (coeficientes 
padronizados)  



Através da comparação entre os índices de ajuste alcançados neste estudo e os 

alcançados no modelo bifatorial do estudo original de validação da medida (Netemeyer 

et al, 1996), nota-se a proximidade dos indicadores de ambos. No estudo original, os 

autores testaram o modelo em três amostras distintas e obtiveram os índices já 






apresentados anteriormente (página 25). É interessante destacar que o índice AGFI 

alcançado no contexto norte-americano foi menos satisfatório que o obtido no presente 

estudo no Brasil, inclusive não alcançando a meta mínima (>0,90) estabelecida pela 

maior parte dos estudiosos (Byrne, 2001; Hair et al, 2005; Silva, 2006). Em relação a 

isso, Netemeyer et al (1996) apontam a fragilidade deste indicador no que diz respeito a 

inconsistências derivadas de características específicas da amostra. 

Adicionalmente, para testar a validade discriminante entre as duas dimensões, 

foram observadas as covariâncias entre Interferência do Trabalho na Família e a 

Interferência da Família no Trabalho, sendo encontrados valores de 0,55 e 0,53 para as 

amostras 1 e 2, respectivamente. Apesar de valores um pouco mais elevados que os 

encontrados no estudo de Netemeyer et al (1996) – 0,48; 0,33 e 0,42 para as três 

amostras trabalhadas – não há indício de sobreposição entre os fatores, o que consiste 

em evidência adicional do caráter bifatorial da medida. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nas análises fatoriais exploratória e confirmatória, pode-se dizer que a 

versão em português da medida de Netemeyer et al (1996) de conflito trabalho-família 

apresentou boas propriedades psicométricas quando aplicada em trabalhadores de 

diferentes regiões do Brasil, revelando-se um modelo parcimonioso quando testado 

através da modelagem de equações estruturais. 

Pode-se concluir que as principais contribuições deste estudo foram a superação 

da lacuna que se refere à necessidade de desenvolvimento de um instrumento bem 

elaborado e com sua validade adequadamente testada e divulgada para contexto 

brasileiro, além do oferecimento de subsídios para estudos posteriores que investiguem 






as possíveis relações deste construto com outras variáveis pessoais, ocupacionais e 

organizacionais. 

Apesar do avanço que o presente estudo representa, algumas limitações podem 

ser identificadas. A principal delas se refere ao fato da medida traduzida e validada não 

ser capaz de saturar todos os aspectos do modelo teórico adotado para a compreensão do 

construto, já que contempla apenas demandas gerais de cada domínio e os conflitos 

baseados no tempo e na tensão, deixando de lado o componente comportamental do 

conflito entre o trabalho e a família.  

Outro aspecto que merece maior atenção futura se refere à própria estrutura do 

conflito. Até que ponto é possível considerar que a interferência do trabalho na família e 

a interferência da família no trabalho fazem parte de um mesmo construto – o conflito 

trabalho-família? Um importante ponto de inconsistência desta concepção se encontra 

no fato das duas direções do conflito apresentarem antecedentes e consequentes em 

domínios distintos. Ou seja: enquanto a interferência da família no trabalho possui 

preditores importantes no âmbito familiar e consequentes na esfera ocupacional, a 

interferência do trabalho na família é prevista por variáveis encontradas no trabalho e 

gera consequências no domínio familiar (Adebola, 2005 apud Akintayo, 2010).  

Ademais, o surgimento recente de modelos e medidas que propõem novas dimensões do 

conflito trabalho-família, a exemplo do trabalho de Carlson e Frone (2003), lança luz à 

necessidade de estudos que revisitem os modelos até então propostos e discutam a sua 

melhor estrutura fatorial. 






ESTUDO EMPÍRICO 2 


 

Conflito Trabalho-Família: caracterização do fenômeno e teste de seus 
antecedentes entre trabalhadores urbanos e rurais 

 

INTRODUÇÃO 

Em séculos passados, as responsabilidades pelo trabalho e pela família eram 

divididas por gênero, sendo o homem responsável por prover e a mulher, por cuidar. 

Essa tradicional divisão, no entanto, não pode mais ser considerada o status quo. Nas 

últimas décadas, homens e mulheres têm sido confrontados com uma realidade cada vez 

mais complexa e incerta. Ao mesmo tempo em que são encorajados a buscarem seus 

sonhos e a contribuir com a sociedade nos campos das artes, ciência e indústria, são 

também defrontados com grandes responsabilidades familiares, em especial com filhos 

e idosos, fazendo com que tanto homens quanto mulheres que compõem a força de 

trabalho tenham que assumir múltiplos papéis e precisem manejar a interface entre 

vários domínios da vida (Ayman & Antani, 2008). Pode-se dizer que é da dificuldade de 

conciliar as esferas ocupacional e familiar que surge o conflito trabalho-família. 

O conflito trabalho-família é definido como uma forma de conflito entre papéis 

no qual as pressões advindas do trabalho e da família são, de alguma forma, 

mutuamente incompatíveis (Greenhaus & Beutell, 1985). Apesar de tal definição geral 

ser amplamente aceita e difundida, ela, por si só, não é suficiente para evidenciar a 

complexidade que cerca o construto. De fato, no mesmo trabalho em que tal definição é 

proposta, os autores reconhecem a existência de três elementos distintos que podem 

estar na origem da percepção de conflito entre trabalho e família: tempo, tensão e 

comportamento.  






No primeiro caso, parte-se do pressuposto de que o tempo é um recurso finito e 

que gastá-lo em atividades de um domínio (trabalho; família) impede que ele seja 

destinado ao cumprimento de atividades de outra esfera da vida (família; trabalho). No 

segundo tipo de conflito, é a tensão gerada por um domínio que passa a ser a fonte de 

dificuldades para o bom desempenho em outro domínio. Por fim, o conflito baseado no 

comportamento emerge quando padrões comportamentais específicos de um papel são 

incompatíveis com as expectativas comportamentais para outro papel e o indivíduo, por 

alguma razão, não consegue adaptar, de forma satisfatória, o seu comportamento 

(Greenhaus & Beutell, 1985). 

Para uma compreensão mais completa do conflito, é preciso se levar em 

consideração, ainda, que se trata de um fenômeno de caráter bidirecional, envolvendo a 

interferência do trabalho na família e a interferência da família no trabalho.  De acordo 

com Netemeyer, Boles e McMurrian (1996), a primeira direção pode ser definida como 

um tipo de conflito entre papéis no qual as demandas de trabalho, além do tempo 

dedicado a ele e da tensão gerada por ele, interferem no desempenho das 

responsabilidades familiares. Já a direção oposta – a interferência da família no trabalho 

– se refere a um tipo de conflito entre papéis no qual as demandas da família, assim 

como o tempo dedicado a ela e a tensão gerada por ela, interferem no desempenho das 

responsabilidades ocupacionais. A Figura 1 sintetiza as potenciais incompatibilidades 

entre o trabalho e a família. 






 

Figura 1: Modelo das incompatibilidades entre papéis relacionados ao trabalho e à família 
FONTE: Adaptado de Greenhaus e Beutell (1985).  

 

Uma vez estabelecida a definição do conflito trabalho-família e suas principais 

características, o foco de muitos pesquisadores passou a ser o estudo de seus 

antecedentes e consequentes.  Com o objetivo de sistematizar a produção nesse sentido, 

algumas meta-análises, em especial dos consequentes do construto, foram publicadas 

(Allen, Herst, Bruck & Sutton, 2000; Byron, 2005; Kossek & Ozeki, 1998; 1999). 

No que diz respeito especificamente aos antecedentes, o primeiro esforço 

consistente de sistematização dos achados de pesquisa foi feito por Byron (2005). Neste 

trabalho, foram revisados 61 estudos que cumpriram os seguintes critérios: pesquisas 

quantitativas, escritas em língua inglesa, que consideraram as duas direções do conflito 

e permitiram a análise dos antecedentes em termos de correlações.  

A Tabela 1 apresenta as principais variáveis consideradas na referida meta-

análise e os valores médios das correlações. Como esperado pelo autor, todas as 

variáveis ocupacionais tiveram correlações mais fortes e na direção esperada com a 






interferência do trabalho na família do que com a interferência da família no trabalho. Já 

as variáveis familiares não apresentaram correlações com a interferência da família no 

trabalho tão mais fortes quanto com a interferência do trabalho na família, como 

inicialmente hipotetizado pelo autor. Além disso, Byron (2005) expressou a expectativa 

de que as variáveis demográficas se relacionariam de forma similar com ambas as 

direções do conflito, hipótese que também não foi confirmada pelos dados, já que 

apenas o estilo e habilidade de enfrentamento apresentou o mesmo padrão de 

correlações para as duas direções do conflito. 

 

  Tabela 1: Correlações entre variáveis ocupacionais, familiares e pessoais com ITF e IFT 
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   


   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
k = número de amostras independentes consideradas; ITF = Interferência 
do Trabalho na Família; IFT = Interferência da Família no Trabalho. 
FONTE: Byron (2005) 

 

Embora o conflito entre trabalho e família possa ser considerado um fenômeno 

comum da vida moderna em muitos países e culturas (Aycan, 2008), apenas 

recentemente o Brasil se tornou um contexto favorável para a emergência desse tipo de 






conflito, em grande parte motivado pela entrada em massa de mulheres no mercado de 

trabalho (Santujá & Barham, 2005). Em decorrência dessa recente emergência do 

conflito trabalho-família como questão relevante no Brasil, ainda são poucos os estudos 

brasileiros desenvolvidos sobre o tema.  

Santujá e Barham (2005) contribuem com a diminuição da lacuna de 

conhecimento sobre o conflito trabalho-família no Brasil através de estudo com 

trabalhadores de organizações do setor de serviços. De forma sintética, os achados desta 

pesquisa revelam que enquanto as responsabilidades familiares quase nunca afetam a 

participação dos empregados em atividades profissionais, o trabalho os leva a passarem 

por conflitos na sua vida pessoal, em média, uma vez por mês. Essa tendência está em 

consonância com a maior parte dos resultados de pesquisas conduzidas em diferentes 

países (Aycan, 2008). 

Tendo em vista a reconhecida relevância do estudo do conflito trabalho-família 

(Edwards & Rothbard, 2000; Goldani, 2002; Netemeyer et al, 1996; Voydanoff, 2008) e 

a constatação do descompasso entre as produções nos âmbitos internacional e nacional 

sobre o tema (fazendo com que conhecimento sobre a realidade brasileira ainda seja 

considerado restrito), o presente trabalho tem como objetivo oferecer uma maior 

compreensão de como a percepção do conflito trabalho-família se manifesta no contexto 

brasileiro, através da caracterização geral da manifestação do fenômeno – em suas duas 

direções – e da comparação da sua intensidade em trabalhadores de organizações 

urbanas e rurais, além do teste de algumas variáveis pessoais e ocupacionais como 

preditoras do conflito em dois contextos de trabalho (urbano vs rural). A opção de 

comparar os contextos de trabalho se justifica pela constatação de que a percepção e 

prevalência do conflito trabalho-família, assim como seus antecedentes e consequentes, 

tendem a variar através das culturas e regiões (Aycan, 2008). 

 






 

 

MÉTODO 

Participantes 

A amostra de pesquisa contou com 994 trabalhadores brasileiros. A fim de 

garantir a variabilidade, foram convidados para participar do estudo pessoas com 

diversas características pessoais e ocupacionais. Para cumprir o objetivo de contemplar 

diferentes contextos ocupacionais, a amostra foi dividida em dois grandes subgrupos. O 

primeiro foi composto por 696 profissionais que possuem vínculo empregatício em 

organizações localizadas em centros urbanos do Brasil, em especial Salvador e São 

Paulo. Entre as funções desempenhadas por esses indivíduos estão atividades 

administrativas e financeiras, atividades na área da saúde, prestação de serviços e 

consultorias diversas, entre outras. O segundo segmento da amostra incluiu um total de 

298 trabalhadores da área rural do Pólo Agoindustrial do Baixo-Médio São Francisco, 

sendo que a maioria deles executa tarefas de campo, como colheita e poda. A Tabela 2 

contém uma síntese das características pessoais dos participantes do estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
 
Tabela 2: Características pessoais da amostra 

Variáveis Ger 
% 

Ur 
% 

Ru 
% 

Variáveis Ger 
% 

Ur 
% 

Ru 
% 

Sexo    Escolaridade    
Masculino 40,9 36,4 50,3 Nunca estudou 0,5 - 1,7 
Feminino 59,1 63,6 49,7 Alfabetizado 0,8 0,2 2,1 
    Primário Completo 6,4 0,2 20,3 
    Ginásio Completo 6,9 0,5 21,0 
    2º Grau Incompleto 4,2 0,3 12,4 
Idade    2º Grau Completo 19,5 12,5 35,7 
Até 20 anos 6,5 7,3 4,1 Superior Incompleto 38,6 53,3 4,1 
De 21 a 25 anos 26,3 28,6 20,6 Superior Completo 11,9 17,3 1,0 
De 26 a 30 anos 27,6 26,3 30,9 Pós-graduado 11,0 15,7 1,7 
De 31 a 35 anos 16,9 15,8 19,7     
De 36 a 40 anos 8,2 7,3 10,1     
De 41 a 45 anos 6,0 5,0 8,5 Filhos    
De 46 a 50 anos 4,2 3,2 2,7 Sim 43,4 31,9 69,0 
Acima de 50 anos 4,3 6,5 3,4 Não 56,7 68,1 31,0 
        
        
Estado Civil    Responsabilidade pela 

manutenção da família 
   

Solteiro 51,5 59,8 31,6 Único responsável 20,2 14,0 33,3 
Casado 32,4 27,5 44,9 Principal responsável, com ajuda 13,9 13,6 14,2 
Viúvo 0,6 0,5 1,0 Divide responsabilidades igualmente 29,7 27,8 34,4 
Separado/Divorciado 5,2 4,9 5,4 Contribui com pequena parte 27,9 33,8 15,3 
Consensual 9,4 6,3 16,7 Não tem responsabilidade financeira 8,4 10,9 2,8 
Outro 0,8 1,1 0,3     
       

Ger = amostra geral; Ur = trabalhadores urbanos; Ru = trabalhadores rurais. 

 

Medidas 

Utilizou-se, para a coleta de dados, um questionário contento itens de diversas 

escalas (Apêndice 1). Com exceção dos itens referentes à importância do trabalho na 

vida e à satisfação com o trabalho (apenas um item variando de 1 a 7), todas as medidas 

consistiram em instrumentos integrados por vários itens que foram respondidos através 

do uso de escala Likert de seis pontos, variando de discordo totalmente a concordo 

totalmente. A Tabela 3 apresenta as variáveis incluídas no estudo, suas respectivas 

definições e propriedades gerais das escalas.  

 






 
 

 
 
Tabela 3: Variáveis e escalas utilizadas no estudo 

Variável Definição Exemplo de item No 
itens * 

Interferência do 
trabalho na família 

Tipo de conflito entre papéis no 
qual as demandas de trabalho, 
além do tempo dedicado a ele e 
da tensão gerada por ele, 
interferem no desempenho das 
responsabilidades familiares 
(Netemeyer et al, 1996). 

Por causa das demandas do 
meu trabalho, não consigo 
fazer as coisas que quero 

fazer em casa 

5 ,901 

Interferência da 
família no trabalho 

Tipo de conflito entre papéis no 
qual as demandas da família, 
além do tempo dedicado a ela e 
da tensão gerada por ela, 
interferem no desempenho das 
responsabilidades ocupacionais 
(Netemeyer et al, 1996). 

As demandas da minha 
família interferem nas 
minhas atividades de 

trabalho 

5 ,851 

Role Strain 
Dificuldade percebida no 
cumprimento das obrigações de 
determinado papel (Goode, 1960). 

Meu emprego exige que eu 
trabalhe muito intensamente 

4 ,790 

Suporte 
organizacional 

Refere-se a uma avaliação geral 
das políticas de gestão da 
organização voltadas para facilitar 
a vida do trabalhador. 

[Esta empresa] Preocupa-se 
com a vida do trabalhador e 
da sua família mais do que 

as outras 

11 ,912 

Desenvolvimento de 
carreira 

Percepção de que a organização 
investe em treinamento e 
incentiva o crescimento 
profissional de seus empregados. 

Existem oportunidades de 
crescimento na carreira e 

progresso profissional nesta 
organização 

6 ,775 

Percepção de 
empregabilidade 

Refere-se a uma avaliação pessoal 
da própria capacidade de inserção 
no mercado de trabalho e de se 
manter nele, mesmo diante de 
eventuais obstáculos (Costa, 
2004). 

Acredito que outras 
empresas têm interesse em 

me contratar 
6 ,726 

Percepção de 
segurança no 

emprego 

Refere-se à percepção de 
estabilidade no emprego (Costa, 
2004). 

Mesmo diante das atuais 
dificuldades de inclusão no 
mercado de trabalho, não 

me sinto ameaçado 

4 ,745 

Importância do 
trabalho 

Grau em que o indivíduo vê o seu 
trabalho como importante em sua 
vida. 

- 1 - 

Satisfação com o 
trabalho 

Avaliação do indivíduo da sua 
satisfação com o trabalho 
considerando todos os aspectos 
que o envolvem. 

- 1 - 

* Índices de confiabilidade alcançados para a amostra do presente estudo 
 

 

 

 






Procedimentos de Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada a partir de três procedimentos distintos: auto-

aplicação do instrumento em versão impressa (58,8%); auto-aplicação em versão 

eletrônica (online) (10,5%) e aplicação em forma de entrevista (30,7%). As duas 

primeiras estratégias foram utilizadas para trabalhadores com maiores níveis de 

escolaridade. Para facilitar o acesso aos participantes, foram acionadas redes de contatos 

de pessoas de diferentes organizações e estados. 

Para os trabalhadores de menor escolaridade, foi adotada a aplicação em forma 

de entrevista. Esta estratégia de coleta contou, ainda, com alguns recursos adicionais 

que visam facilitar a compreensão das questões, como escalas coloridas e figuras 

ilustrativas (Apêndice 2). 

Procedimentos de análise 

Inicialmente, foram conduzidas análises descritivas para caracterizar a amostra 

no que se refere a características pessoais e ocupacionais, além de obter os escores 

médios da intensidade do conflito trabalho-família. Em seguida, foi realizado teste de 

diferença entre médias (teste t de amostras independentes) para investigar possíveis 

diferenças da manifestação do conflito trabalho-família entre os trabalhadores dos 

segmentos urbano e rural.  

Outro procedimento de análise adotado consistiu em correlações de Pearson 

entre as variáveis pessoais e ocupacionais contempladas no estudo e as duas direções do 

conflito – interferência do trabalho na família e interferência da família no trabalho. Por 

fim, foram conduzidas análises de regressão múltipla para a identificação de possíveis 

antecedentes das duas direções do conflito trabalho-família. 

 

 






RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma primeira aproximação da caracterização geral dos participantes no que se 

refere aos graus em que experienciam o conflito entre as esferas ocupacional e familiar 

foi feita através da análise dos histogramas das respostas para as duas direções do 

conflito. Com base na Figura 2, nota-se que a média da percepção de que o trabalho é 

responsável por prejuízos e/ou dificuldades na vida familiar é mais elevada do que a 

avaliação de que a família interefere no cumprimento adequado de tarefas e obrigações 

de trabalho. Tal resultado está em consonância com outros achados de pesquisa (Casper, 

Martin, Buffardi & Erdwins, 2002; Santujá & Barham, 2005; Souza, 2007). Casper et al 

(2002), por exemplo, em estudo com mulheres americanas, obteve médias de 3,19 para 

a interferência do trabalho na família e de 2,30 para a interferência da família no 

trabalho (em escala de concordância que variou de 1 a 5). 

Ainda com base na Figura 2, merece destaque a distribuição das respostas, em 

especial a relativa à interferência da família no trabalho. Nesta direção, houve uma 

acentuada assimetria da curva para a esquerda, indicando a grande concentração de 

escores que representam baixa ou nenhuma percepção de que demandas da família 

dificultam o cumprimento das atividades de trabalho. Além disso, é notável o número 

extremamente reduzido de participantes que afirmam sentirem alto grau de interferência 

da família no trabalho. Já no caso da interferência do trabalho na família, a curva revela 

uma maior variabilidade de respostas, embora também seja possível identificar uma 

assimetria para a esquerda. 






    

 
Figura 2: Distribuição de frequências do conflito trabalho-família em suas duas dimensões  

 






Para uma caracterização complementar do conflito trabalho-família, a amostra 

foi estratificada a partir de três variáveis demográficas – consideradas como possíveis 

determinantes do conflito – e as diferenças de escores testadas, conforme apresentado 

na Tabela 4. À primeira vista, chama a atenção o fato de apenas a interferência da 

família no trabalho ter possibilitado a identificação de diferenças significativas de 

médias entre os grupos. Embora não seja o foco principal do presente trabalho, tal 

achado pode ser considerado uma evidência adicional para a quebra da hipótese 

elaborada por Byron (2005), e anteriormente mencionada (página 43), de que 

variáveis demográficas apresentariam padrões de comportamento similares com as 

duas direções do conflito. 

A partir dos escores médios, percebe-se que as pessoas do sexo masculino, 

casadas e com filho(s) apresentaram maiores níveis de interferência da família no 

trabalho. Esta última variável foi a responsável pela maior diferença entre os grupos, 

o que pode ser considerado esperado, uma vez que responsabilidades com filhos, em 

especial quando ainda crianças, demandam bastante tempo e energia, configurando-se 

em importante desafio para a conciliação entre as esferas da vida.  

 

               Tabela 4: Médias de conflito trabalho-família em diferentes estratos amostrais 

Direção Variáveis Categorias Médias 

In
te

rf
er

ên
ci

a 
do

 T
ra

ba
lh

o 
na

 F
am

íli
a Sexo Homens 2,63 

Mulheres 2,69 

Estado Civil Solteiros  2,69 
Casados 2,66 

Filhos Sim  2,65 
Não 2,69 

In
te

rf
er

ên
ci

a 
da

 F
am

íli
a 

no
 

T
ra

ba
lh

o 

Sexo Homens 1,99* 
Mulheres 1,84* 

Estado Civil Solteiros 1,84* 
Casados 1,99* 

Filhos Sim  2,02** 
Não 1,80** 

  FONTE: Dados de pesquisa 
   **diferença entre médias significativa no nível p<.001 
     *diferença entre médias significativa no nível p<.05 
 






 

Merece destaque, ainda, a diferença encontrada entre homens e mulheres na 

interferência da família no trabalho. Como evidenciado na Tabela 4, os homens 

tiveram média significativamente mais elevada que a alcançada pelas mulheres, o que 

sugere que eles sentem maior dificuldade em cumprir as obrigações no trabalho em 

função de demandas originadas no âmbito familiar. É possível atribuir esse resultado 

a um resquício da concepção tradicional de papéis sociais segundo a qual homens e 

mulheres possuem diferenças - inatas ou socialmente enraizadas -, que os fazem 

ocupar papéis distintos, sendo os primeiros mais identificados ao papel de provedor, 

enquanto as últimas estão mais aptas a desempenhar o papel de cuidadoras (Ayman & 

Antani, 2008; Barnett, 2008). Embora significativas mudanças tenham ocorrido no 

que se refere às diferenças entre os sexos, pode-se dizer que as mulheres ainda têm se 

revelado mais habilidosas em manejar as interferências de questões familiares no 

trabalho.  

Talvez mais importante do que analisar as médias obtidas para a interferência 

do trabalho na família e interferência da família no trabalho isoladamente, é conhecer 

a forma como os participantes as combinam. Para tal, foram criados quatro padrões ou 

perfis a partir das medianas obtidas para cada direção do conflito. Os padrões 

identificados apresentam as características constantes na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Perfis de combinação das direções do conflito trabalho-família 
 







         


      
       
       
       
        
      

         
        
      

     

      
      







       
  
        
        


        
        
       
       
       
        
          




         










       


        
        
       


        
        

          
       
         
         
    
         









      
       
         
       
 
            
     
     
         


           


        
  










Como pode ser observado na Figura 3, é possível identificar que existe uma 

tendência de agrupamento nos perfis a partir de determinadas características pessoais 

e ocupacionais, o que sugere que tais variáveis estão na base da determinação dos 

conflitos entre trabalho e família. De modo geral, pessoas que possuem alto grau de 

responsabilidade no trabalho, em especial quando assumem cargos de chefia, tendem 

a experienciar maior interferência do trabalho na família do que aqueles indivíduos 

que exercem funções que exigem menor dedicação e/ou responsabilidade. Ao mesmo 

tempo, indivíduos que acumulam muitas responsabilidades familiares (em sua 

maioria, pessoas casadas e com filhos) percebem maior interferência da família no 

trabalho que aqueles que possuem uma menor quantidade de atribuição familiar, 

como no caso dos jovens, solteiros e sem filhos. 

Após a caracterização geral dos padrões de manifestação do conflito trabalho-

família entre trabalhadores brasileiros, partiu-se para as análises comparativas entre os 

dois segmentos produtivos contemplados na amostra – urbano e rural. A Figura 4 

apresenta as médias gerais obtidas. Iniciando pela interferência do trabalho na família, 

os valores encontrados revelam que tanto os trabalhadores urbanos quanto os rurais 

percebem esta direção do conflito em grau moderado. Além disso, o teste de diferença 

entre médias indicou que não houve diferença significativa entre os dois grupos, que 

apresentaram resultados bastante próximos. 

 






 
Nota: escores abaixo de 2,5: nenhuma ou baixa interferência; escores entre 2,6 e 4,5: moderada 
interferência; escores acima de 4,6: alto grau interferência. 
Figura 4: Médias de interferência do trabalho na família e de interferência da família no 
trabalho 

 

Em relação à direção oposta do conflito – interferência da família no trabalho 

–, nota-se que os trabalhadores dos dois segmentos o experimentam em intensidades 

baixas, isto é, as demandas gerais da família, assim como o tempo dedicado a ela e a 

tensão gerada por ela, não são percebidas pelos participantes como uma importante 

fonte de prejuízo para o cumprimento de suas obrigações ocupacionais. Contudo, 

embora os trabalhadores rurais tenham uma percepção de baixa interferência da 

família no trabalho, a média obtida por este grupo foi significativamente mais elevada 

que a apresentada pelos profissionais do contexto urbano (t(537) = 2,17; p<.05).  

Tendo em vista tal diferença, considerou-se que a observação mais cuidadosa 

dos itens desta direção do conflito poderia ajudar na sua compreensão. De fato, foi 

possível perceber que os dois itens que fazem referência à limitação de tempo para 

cumprimento das atividades do trabalho foram os únicos que apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas para os dois segmentos. Ou seja: os trabalhadores rurais 

revelaram sentir maior dificuldade em cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as 

tarefas de trabalho em função de demandas advindas do contexto familiar. Uma 

possível explicação se encontra no fato dos trabalhadores rurais entrevistados 






exercerem predominantemente funções de campo (colheita, poda, raleio etc), que 

estão associadas a salários baixos, o que, por sua vez, restringe a possibilidade de 

contratação de outra pessoa para auxiliar nas atividades domésticas. 

Para cumprir o último objetivo do estudo, o de identificar um primeiro 

conjunto de variáveis preditoras dos níveis percebidos de conflito trabalho-família nos 

contextos urbano e rural, foram realizadas análises de correlação, seguidas de análises 

de regressão múltipla. A Tabela 5 apresenta as correlações entre as diferentes 

variáveis da pesquisa. 

Como pode ser observado, as correlações mais fortes que envolveram a 

dimensão interferência do trabalho na família foram com a percepção de role strain e 

com a satisfação no trabalho. No primeiro caso, trata-se de correlação positiva, o que 

sugere que a percepção de elevado role strain é, em geral, acompanha por uma 

avaliação de que o trabalho causa prejuízos na esfera familiar também elevada. No 

caso da satisfação, foi encontrada uma correlação negativa, indicando que quanto 

menor a satisfação no trabalho, maior tende a ser a percepção de que este interfere na 

família. Das variáveis demográficas inseridas no modelo, apenas a idade apresentou 

correlação significativa com esta direção do conflito e, ainda assim, a sua magnitude 

foi bastante fraca, segundo os critérios adotados na literatura (Hair, Anderson, Tatham 

& Black, 2005). A ausência de relações entre os dados demográficos de um modo 

geral e esta direção do conflito não causa surpresa, uma vez que a Tabela 4 já havia 

oferecido um primeiro indício neste sentido ao apontar que a estratificação da amostra 

a partir destas variáveis não gerou grupos significativamente distintos. 

Em relação à interferência da família no trabalho, da mesma forma que 

aconteceu com a dimensão anteriormente trabalhada, apenas parte das variáveis 

apresentou correlações significativas. As variáveis que apresentaram as maiores 






correlações foram a importância atribuída ao trabalho e, mais uma vez, a percepção de 

role strain. De acordo com o índice de correlação, quanto maior a importância 

atribuída ao trabalho, menos presente tende a ser a percepção de que a família gera 

demandas que afetam o desempenho das obrigações ocupacionais. No que diz 

respeito ao role strain, a direção da correlação é a mesma que a discutida para a 

interferência do trabalho com a família, embora em magnitude consideravelmente 

menor. Cabe destacar, aqui, que três variáveis demográficas apresentaram correlações 

significativas com a interferência da família no trabalho, sendo elas: o grau de 

responsabilidade financeira pela manutenção da família, a escolaridade (ambas com 

relações negativas) e ter ou não filhos (neste caso, a correlação foi positiva).  

 

Tabela 5: Correlações entre interferência do trabalho na família, interferência da família no 
trabalho e variáveis demográficas e ocupacionais 

Variáveis ITF IFT 
ITF - ,472** 
IFT ,472** - 
Variáveis pessoais   
Sexo ,021 -,073* 
Estado Civil ,000 ,050 
Filhos -,015 ,109** 
Idade -,087** ,006 
Escolaridade ,004 -,086** 
Responsabilidade Financeira na Família -,017 -,107** 
Renda Bruta ,005 ,054 
Variáveis Ocupacionais   
Tempo de Serviço -,067* -,029 
Carga Horária ,116** ,035 
Tipo de Empresa -,074* -,020 
Setor de Atuação -,101** ,001 
Porte da Empresa ,013 -,041 
Suporte Organizacional -,107** ,078* 
Desenvolvimento de carreira -,114** ,045 
Role strain ,339** ,142** 
Percepção de empregabilidade -,018 -,096** 
Percepção de segurança no emprego -,051 -,051 
Importância atribuída ao trabalho -,079* -,139** 
Satisfação com o trabalho -,230** ,000 

   ITF = Interferência do Trabalho na Família; IFT = Interferência da Família no Trabalho. 
   **p<.001 
     *p<.05 

 






Para a análise de regressão múltipla foram incluídas apenas aquelas variáveis 

que tiveram correlações significativas no nível p<.001 com pelo menos uma das 

dimensões do conflito trabalho-família. Esta opção foi baseada na constatação de que 

a grande extensão do banco de dados fez com que correlações de baixa magnitude 

fossem consideradas estatisticamente significativas. 

As variáveis testadas, portanto, foram: idade, escolaridade, possuir ou não 

filhos, responsabilidade financeira na família, carga horária de trabalho, setor de 

atuação da empresa, suporte organizacional, desenvolvimento de carreira, role strain, 

percepção de empregabilidade, importância atribuída ao trabalho e satisfação com o 

trabalho. Os impactos relativos de cada uma das variáveis na explicação da 

interferência do trabalho na família e da interferência da família no trabalho estão 

apresentados na Tabela 6. Para explorar possíveis diferenças, os dois segmentos 

produtivos também foram considerados separadamente nas análises. No caso do 

segmento rural, a variável setor de atuação foi desconsiderada, já que se trata 

exclusivamente do setor agrícola. 

Tabela 6: Coeficientes  padronizados em modelo de regressão linear para ITF e IFT 
  ITF  IFT 
 Amostra 

Total 
Trab. 

Urbanos 
Trab. 
Rurais 

Amostra 
Total 

Trab. 
Urbanos 

Trab. 
Rurais 

Variáveis pessoais       
Idade -,090* -,109* -,105 -,064 -,080 -,096 

Escolaridade -,028 ,036 -,050 -,050 ,016 -,163* 
Filhos ,077 ,044 ,139* ,131* ,142* ,081 

Responsabilidade financeira -,046 -,052 -,024 -,089* -,088 -,079 
Variáveis ocupacionais       

Carga horária ,084* ,115* -,052 ,045 ,103* -,088 
Setor de atuação -,079* -,098* - ,015 ,016 -  

Suporte organizacional ,030 -,037 ,082 ,135* ,119 ,133 
Desenvolvimento de carreira -,021 ,047 -,145* ,010 ,076 -,110 

Role strain ,323** ,351** ,244** ,189** ,120* ,275** 
Percepção de 

empregabilidade 
-,023 -,027 -,026 -,147** -,168** -,048 

Importância do trabalho -,064 ,083* -,025 -,148** -,137* ,145* 
Satisfação com o trabalho -,212** -,186** -,234** -,078 -,101 -,019 

R2 ,198 ,227 ,191 ,113 ,106 ,172 
R2 ,186 ,208 ,155 ,099 ,084 ,136 

ITF = Interferência do Trabalho na Família; IFT = Interferência da Família no Trabalho. 
**p<.001 
*p<.05 






No que diz respeito à interferência do trabalho na família, o conjunto de 

preditores explicou 18,6% da sua variância. Separando a amostra em trabalhadores 

urbanos e rurais, tem-se que o poder explicativo foi maior no primeiro segmento 

(20,8%) do que no segundo (15,5%). Em ambos os contextos, a percepção de role 

strain foi a variável com maior poder preditivo, apresentando efeito positivo na 

interferência do trabalho na família. Ou seja: a percepção de que o trabalho que 

precisa ser executado é excessivo, pesado e/ou desgastante gera um crescimento no 

julgamento de que ele é prejudicial ao bom desempenho na esfera familiar. Em 

seguida, tem-se a satisfação do trabalho como a segunda variável de maior impacto na 

interferência do trabalho na família. De acordo com o coeficiente , um aumento da 

satisfação com o trabalho tem como consequência uma redução da percepção de que o 

trabalho interfere na vida familiar. 

É interessante notar que algumas variáveis se comportaram como preditoras 

significativas da interferência do trabalho na família em apenas um dos contextos 

estudados. Entre os trabalhadores urbanos, a idade foi responsável por impacto 

negativo no conflito e a carga horária e importância do trabalho na vida, por outro 

lado, foram associadas ao crescimento do mesmo. No caso da carga horária, este 

resultado está em consonância com as achados de Byron (2005), que encontrou 

correlação positiva e significativa entre as duas variáveis (Tabela 1). O fato desta 

tendência não ter se repetido no contexto rural pode ser atribuída às próprias 

características dessa realidade, na qual o tempo assume uma dimensão diferente, já 

que as urgências e falta de tempo características dos grandes centros urbanos ainda 

não se fazem tão presentes. 

Entre os trabalhadores rurais, o fato de ter ou não filhos influenciou 

positivamente o grau em que os indivíduos percebem que o trabalho interfere em sua 






vida familiar. Já a avaliação de que a organização oferece possibilidades de 

crescimento e desenvolvimento de carreira teve poder preditivo negativo neste grupo 

amostral, isto é, políticas de treinamento e desenvolvimento foram responsáveis por 

uma redução da interferência do trabalho na família neste segmento produtivo.  

Ainda no que se refere à interferência do trabalho na família, pode-se 

considerar surpreendente o fato do suporte organizacional não ter sido um de seus 

antecedentes, uma vez que determinados autores consideram que o interesse pelo 

estudo do fenômeno conflito trabalho-família se justifica, em grande medida, pelo 

pressuposto de que a percepção de suporte social – o que inclui o suporte 

organizacional através de políticas de gestão amigáveis – é capaz de reduzir o grau 

em que o indivíduo vivencia conflitos entre o seu trabalho e sua família (Ayman & 

Antani, 2008; Edwards & Rothbard, 2000). 

Em relação à interferência da família no trabalho, obteve-se que o conjunto de 

variáveis foi capaz de prever apenas 9,9% da sua variância. Do seu conjunto, a 

percepção de role strain foi a que obteve maior peso relativo ( = 0,189), seguida da 

importância atribuída ao trabalho ( = 0,148) e da percepção de empregabilidade ( = 

0,147). Chamam a atenção os fatos da variável que se refere a ter ou não filhos ter 

ocupado a quarta posição em termos de poder preditivo, com  = 0,131, e da 

responsabilidade financeira na manutenção da família não ter causado impacto 

significativo na interferência da família no trabalho. Estes achados são intrigantes na 

medida em que alguns pesquisadores apresentam expectativas de encontrar as origens 

desta direção do conflito em variáveis do próprio contexto familiar (Akintayo, 2010; 

Greenhaus & Beutell, 1985; Netemeyer et al, 1996). 

Ao contrário do que aconteceu na direção anteriormente discutida, neste caso 

o conjunto de variáveis teve maior poder de predição para os trabalhadores rurais 






(13,6%) do que para os urbanos (8,4%). Mais uma vez, a percepção de role strain foi 

a variável com maior poder explicativo para a realidade rural, enquanto a percepção 

de empregabilidade se mostrou o preditor mais importante no contexto urbano. 

Novamente, pode-se atribuir a diferença encontrada entre os contextos a 

peculiaridades de cada uma das realidades, sendo possível supor que enquanto a 

empregabilidade é uma questão-chave para a maior parte dos trabalhadores urbanos, 

ela ocupa um lugar de menor destaque para os trabalhadores rurais, que em sua 

maioria ocupam cargos que oferecem maior estabilidade no emprego.  

Para oferecer maior suporte a tal hipótese explicativa, uma análise de 

diferença entre médias (teste t) foi conduzida para comparar os trabalhadores urbanos 

e os trabalhadores rurais em relação à percepção de empregabilidade. Obteve-se que 

os dois grupos, de fato, apresentaram médias que diferem de forma significativa 

(t(960) = 5,88, p<.001), sendo que os trabalhadores do contexto rural possuem uma 

percepção de empregabilidade mais elevada (M=5,09, dp=,694) do que os indivíduos 

que compuseram a amostra urbana (M=4,79, dp=,730). 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho se propôs a oferecer um retrato mais detalhado da forma como o 

conflito trabalho-família tem se manifestado entre profissionais brasileiros, identificar 

alguns de seus preditores, além de explorar peculiaridades relacionadas aos dois 

contextos ocupacionais contemplados na amostra: urbano e rural.  

Os resultados descritivos revelaram que, de modo geral, os participantes 

percebem com maior intensidade a interferência do trabalho na família do que a 

interferência da família no trabalho, o que reforçou a tendência já apontada por outras 






pesquisas nacionais e estrangeiras (Casper et al, 2002; Santujá & Barham, 2005; 

Souza, 2007). 

A comparação entre trabalhadores urbanos e rurais mostrou que, das duas 

direções trabalhadas – interferência do trabalho na família e interferência da família 

no trabalho –, apenas a última apresentou diferença de médias estatisticamente 

significativa, sendo que os trabalhadores rurais perceberam maior interferência da 

família no trabalho do que os urbanos, em especial quando levados em consideração 

na avaliação questões relacionadas à dimensão do tempo.  

Em relação ao teste de antecedentes do conflito trabalho-família, a análise do 

comportamento das variáveis nas duas direções do conflito na amostra geral indicou 

que o role strain obteve o maior poder preditivo relativo em ambos os casos, sendo, 

dentre as variáveis contempladas, o antecedente mais importante. Além disso, chamou 

a atenção o fato de algumas variáveis terem se revelado preditoras significativas em 

apenas um dos contextos ocupacionais. Cabe destacar o comportamento da variável 

percepção de empregabilidade, que se revelou o antecedente mais importante da 

interferência da família no trabalho na realidade urbana, ao mesmo tempo em que não 

estabeleceu relação significativa com esta variável dependente no contexto rural e 

nem com a interferência do trabalho na família em nenhuma das realidades de 

trabalho. 

As diferenças encontradas entre os contextos urbano e rural, tanto no que diz 

respeito aos escores médios quanto aos antecedentes testados, suportam a concepção 

de Aycan (2008) de que existe um link entre cultura e conflito. De acordo com o 

autor, valores culturais, normas e sistemas de crenças exercem influência sobre a 

prevalência do conflito, assim como na força e tipo de demandas e suporte próprios de 

cada domínio. 






Finalmente, verifica-se que o poder preditivo do conjunto de antecedentes 

inserido no modelo não pode ser considerado alto, o que requer estudos futuros que 

ampliem o leque de possíveis preditores do conflito, tanto em relação ao contexto 

ocupacional como, sobretudo, em relação ao contexto familiar. Tal ampliação deve 

ocorrer com a inserção de variáveis que descrevam mais detalhadamente fatores do 

contexto familiar, já que o presente estudo se concentrou mais em fatores do mundo 

do trabalho e, como apontam os trabalhos de Akintayo (2010), Greenhaus e Beutell 

(1985) e Netemeyer et al (1996), variáveis familiares têm se revelado importantes 

preditores mais importantes da interferência da família no trabalho. 






ESTUDO EMPÍRICO 3 
 

Conflito Trabalho-Família e Comprometimento Organizacional: investigando o 
melhor modelo explicativo das relações entre os construtos 

 

INTRODUÇÃO 

A relação entre o conflito trabalho-família e o comprometimento 

organizacional tem sido foco de muitas pesquisas (Dorio, Bryant & Allen, 2008). Para 

Whitehead (2008), a razão para tal interesse não deve ser atribuída a um fator isolado, 

e sim à combinação de maior intensidade das exigências do mundo do trabalho tanto 

para homens quanto para mulheres – que envolve mais horas trabalhadas, maior 

produtividade etc – com a consequente escassez de tempo e energia disponíveis para 

os afazeres familiares, que incluem atividades domésticas em geral, responsabilidades 

com filhos e/ou idosos, entre outras atribuições. 

Apesar da relevância atribuída à compreensão desta relação entre 

comprometimento organizacional e conflito trabalho-família, algumas inconsistências 

empíricas têm marcado este campo de estudo (Casper, Martin, Buffardi & Erwins, 

2002; Dorio et al, 2008). A primeira fonte de fragilidade se encontra em resultados 

divergentes em relação à direção, magnitude e significância da associação entre o 

comprometimento organizacional e as duas direções do conflito – interferência do 

trabalho na família e interferência da família no trabalho.  

No que diz respeito à interferência do trabalho na família, embora muitos 

estudos relatem associações negativas e significativas com o comprometimento, 

algumas pesquisas encontraram correlações nulas ou mesmo positivas com o vínculo. 

De forma similar, a interferência da família no trabalho também se correlacionou de 






forma negativa com o comprometimento organizacional em diversas amostras, mas, 

em alguns estudos, a ausência de relações significativas foi relatada. A Figura 1 

apresenta o cenário plural que envolve as relações encontradas entre 

comprometimento organizacional e conflito trabalho-família. 

 

 

*Meta-análises 
Figura 1: Direções das correlações entre comprometimento organizacional e conflito trabalho-
família em suas duas direções 
FONTE: Elaborado a partir de Casper et al (2002); Carlson et al (2000); Dorio et al (2008); Eby et al 
(2005); Kosseck & Ozcki (1999); Meyer et al (2002); Netemeyer et al (1996). 

 

Outra importante questão em aberto envolvendo os dois construtos se refere à 

possível relação de causalidade estabelecida entre eles. Diferentes estudos teóricos e 

empíricos partem do pressuposto de que o conflito trabalho-família é capaz de gerar 

impactos no grau de comprometimento do indivíduo com a organização na qual 

trabalha, ou seja, é um antecedente do vínculo (Akintayo, 2010; Carr, Boyar & 

Gregory, 2008; Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux & Brinley, 2005; Greenhaus & 

Beutell, 1985; Netemeyer, Boles & McMurrian, 1996). Carr et al (2008), por 

exemplo, partem de um modelo teórico no qual a interferência do trabalho na vida 






pessoal é antecedente do comprometimento organizacional, sendo esta relação 

moderada pela centralidade do trabalho na vida.  

Em contrapartida, Meyer, Stanley, Herscovitch e Topolnytsky (2002), em sua 

meta-análise, consideraram que o mais adequado seria considerar o conflito trabalho-

família como um consequente do comprometimento organizacional. Segundo os 

autores, o fato do indivíduo se sentir vinculado a uma organização, mesmo que 

afetivamente, seria um potencial desencadeador de reações como stress e conflitos 

entre trabalho e família. Perrone, Eggistottir, Webb & Blalock (2006) também julgam 

inadequada a consideração do conflito como antecedente do comprometimento 

organizacional e defendem que a concepção mais correta seria tratá-lo como um 

moderador entre o vínculo e a satisfação no trabalho. 

Para Casper et al (2002), a razão para tal imprecisão pode ser decorrente da 

falta de clareza conceitual e empírica que cercou o desenvolvimento de ambos os 

construtos. De fato, Eby et al (2005), em extenso trabalho de sistematização da 

produção científica sobre o tema entre os anos 1980 e 2002,  identificaram que o 

conceito de conflito trabalho-família sofreu significativas transformações durante esse 

período. De acordo com os autores, os estudos conduzidos nos primeiros anos da 

década de 1980 compreendiam o conflito a partir de uma perspectiva unidimensional, 

enquanto pesquisas mais recentes passaram a considerá-lo como sendo composto por 

duas grandes facetas ou direções: interferência do trabalho na família e interferência 

da família no trabalho. Uma terceira tendência de compreensão, apontada por Casper 

et al (2002), se refere a estudiosos que, em lugar de contemplar as direções do 

conflito, optaram por se deter às suas fontes – conflito baseado no tempo, na tensão 

ou no comportamento. Por fim, vale registrar a emergência de uma nova perspectiva 

que, visando apreender o conflito em sua plenitude, combina suas duas direções e três 






fontes, considerando-o, portanto, um fenômeno complexo composto por seis 

componentes (Carlson, Kacmar & Williams, 2000). 

Diante da multiplicidade de possibilidades de compreensão do conflito 

trabalho-família, é natural que diferentes formas de mensurá-lo também tenham sido 

propostas e utilizadas. Sobre este aspecto, o artigo 1 desta dissertação oferece uma 

revisão das principais medidas e suas respectivas características, deixando claro que a 

diversidade é uma das marcas deste campo de estudo.  

Com o comprometimento organizacional, o quadro teórico e empírico também 

é plural, já que, ao longo da trajetória de estudos sobre o construto, diferentes 

perspectivas foram adotadas. Inicialmente, o comprometimento organizacional foi 

conceituado como um estado no qual o indivíduo se identifica com uma organização e 

seus objetivos e deseja manter-se nela como membro (Mowday, Steers & Porter, 

1982). Já no início dos anos 1990, Meyer e Allen (1991) propuseram um modelo 

multidimensional deste vínculo, partindo da premissa de que processos psicológicos 

distintos estariam na base de dimensões específicas que configuram o 

comprometimento do trabalhador com a sua organização. Três dimensões foram então 

definidas como componentes:  

a) Afetiva (affective): comprometimento como um apego à organização, 

resultante de experiências anteriores que promovem sensação confortável 

dentro da organização e competência no trabalho;  

b) De continuação (continuance): envolve a avaliação dos custos associados à 

saída da organização, e que resulta da magnitude e o número de investimentos 

feito pelo empregado na organização e a falta de alternativas no mercado;  

c) Normativa (obligation ou normative): relaciona-se à adesão às normas e 

objetivos da organização, a partir de pressões normativas por ele introjetadas, 






que ocorrem no processo de socialização primário e após a entrada na 

organização.  

Recentemente, no entanto, tal modelo passou a ser alvo de questionamentos 

que apontaram problemas conceituais e empíricos que, por sua vez, geram 

ambiguidade e imprecisão do construto assim ampliado. Com o objetivo de superar as 

lacunas identificadas, uma agenda de pesquisa foi iniciada para alcançar uma melhor 

delimitação da essência deste construto (Ko, Price & Mueller, 1997; Moscon, 2009; 

Rodrigues, 2009; Silva, 2009; Solinger, Ollfen & Roe, 2008). Em conjunto, os 

resultados das pesquisas sugerem a retomada de uma definição mais restrita do 

construto, a exemplo da primeira conceitualização oferecida por Mowday et al (1982), 

na qual apenas a base afetiva era considerada como fazendo parte da essência do 

construto. 

De acordo com Ko et al (1997), a escolha da base afetiva se justifica por suas 

propriedades psicométricas bastante satisfatórias, além de se configurar no 

componente do comprometimento que apresenta correlações mais fortes com outros 

construtos e comportamentos esperados (desejáveis). No Brasil, uma escala de 

comprometimento afetivo com propriedades psicométricas bastante satisfatórias foi 

proposta e validada por Bastos, Brito, Aguiar e Menezes (2011). 

 A partir da constatação de que, atualmente, tanto o comprometimento 

organizacional quanto o conflito trabalho-família já contam com medidas adequadas 

para a sua mensuração no Brasil, torna-se viável investigar como os dois construtos 

interagem nesta realidade. Tendo em vista o quadro pouco preciso apresentado, este 

trabalho se propõe a comparar modelos alternativos das relações estabelecidas entre o 

conflito trabalho-família e o comprometimento organizacional, tratando-o ora como 

antecedente, ora como consequente do vínculo. A condução de análises comparativas 






entre modelos permitirá não só uma indicação da relação de causalidade que melhor 

explica a ligação entre os construtos, como também da direção e força da relação que, 

como mencionado, também não está consensualmente estabelecida na literatura. 

 

MÉTODO 

Participantes 

A amostra de pesquisa contou com 994 trabalhadores brasileiros. A fim de 

garantir a variabilidade, foram convidados para participar do estudo pessoas com 

diversas características pessoais e ocupacionais. Houve uma discreta predominância 

de mulheres (59,1%) e de solteiros (51,5%). A partir da idade dos participantes, é 

possível afirmar que se trata de uma amostra jovem, com 77,3% tendo até 35 anos. 

No que diz respeito à localização geográfica, tem-se que a maioria dos participantes 

se encontra no nordeste (51,2%) ou sudeste (47,8%) do país. Quanto à escolaridade, 

61,5% ingressaram no ensino superior. Em relação às caraterísticas ocupacionais, 

78,6% dos participantes têm jornada de trabalho diurna de 8 horas com intervalo, 

pouco menos da metade (48,1%) está há dois anos ou menos na empresa atual e 79% 

não ocupam cargo de chefia. Quanto às variáveis organizacionais, a maioria dos 

participantes se encontra em empresas privadas (83,5%) e com mais de 100 

funcionários (77,2%). 

Medidas 

Para mensurar o comprometimento organizacional, foi utilizada a escala de 

Comprometimento Organizacional Afetivo, validada por Bastos et al (2011) para o 

contexto brasileiro. A medida é composta por 10 itens, e obteve índice de 

confiabilidade de 0,88 em seu estudo original. 






Para o Conflito Trabalho-Família, foi utilizada a medida traduzida e adaptada da 

escala original de Netemeyer et al (1996), composta por duas grandes dimensões: 

interferência do trabalho na família e interferência da família no trabalho. Os 

procedimentos adotados para a sua validação para o Brasil estão apresentados no 

artigo 1 desta dissertação.  

Além das escalas citadas, foram incluídas no questionário questões que 

possibilitassem a caracterização dos participantes em termos de variáveis pessoais, 

ocupacionais e organizacionais. O instruemento, na íntegra, encontra-se no Apêndie 

1. 

Como etapa preliminar da análise dos resultados, julgou-se importante verificar 

a estabilidade das propriedades psicométricas das escalas utilizadas para mensurar as 

variáveis do modelo. No que diz respeito às subescalas de interferência da família no 

trabalho e de interferência do trabalho na família, os procedimentos de validação 

apresentados no artigo 1 da dissertação foram realizados com a mesma amostra do 

atual trabalho, o que dispensou a repetição das análises. 

Em relação ao comprometimento organizacional, foi conduzida uma Análise 

Fatorial Exploratória para verificar a estrutura da escala e as cargas fatoriais dos itens. 

Os resultados confirmaram a unidimensionalidade da medida. A análise das cargas 

fatoriais revelou a fragilidade do item invertido “Eu não me sinto emocionalmente 

vinculado a essa organização”, que obteve uma carga muito baixa (de apenas 0,173) 

e, portanto, foi retirado das análises para este estudo.  

Procedimentos de análise 

Para a investigação da direção da relação que une o conflito trabalho-família e o 

comprometimento organizacional, foi utilizada a modelagem de equações estruturais, 

com auxílio dos softwares SPSS 17 e AMOS 7. O principal objetivo do uso da 






modelagem de equações estruturais foi verificar o ajuste entre os modelos hipotéticos 

e os dados na pesquisa – neste caso, serão comparados dois modelos alternativos, o 

primeiro considerando o conflito trabalho-família como antecedente e o segundo o 

tratando como consequente do comprometimento organizacional. Para a escolha do 

melhor modelo, um conjunto de diferentes indicadores deve ser observado. A Figura 

2 apresenta os índices que serão adotados nesta pesquisa e os valores que devem ser 

alcançados. 

 

   










       
       
      
    














       
    
        



       













       
        
        











        
      

      
















          
     
           

       








Figura 2: Índices de ajuste do modelo 
FONTE: Adaptado de Rodrigues (2009)  
 

 






RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para investigar qual o modelo mais adequado para representar as relação entre o 

comprometimento organizacional e as duas direções do conflito trabalho-família, é 

necessário testar, separadamente, cada um dos modelos hipotéticos para que, em 

seguida, seja possível comparar os índices de aderência obtidos por cada um deles e 

verificar qual alcança o melhor ajuste. 

Para testar a pertinência do conflito trabalho-família como antecedente do 

comprometimento através da modelagem de equações estruturais, o primeiro passo foi 

especificar um modelo hipotético, conforme apresentado na Figura 3. Este modelo 

considera as variáveis latentes interferência da família no trabalho e interferência do 

trabalho na família como construtos exógenos (isto é, variáveis independentes) 

enquanto o comprometimento organizacional foi considerado como construto 

endógeno (ou seja, construto que será previsto por uma ou mais variáveis presentes no 

modelo) (Silva, 2006).  

A partir de recomendações de Byrne (2001), foram fixados em 1 os parâmetros 

das variáveis observáveis (itens) que alcançaram maiores cargas fatoriais, sendo, 

portanto, os itens mais representativos de cada construto ou dimensão. Além disso, foi 

mantida a covariância entre os erros dos itens TF3 (Por causa das demandas do meu 

trabalho, não consigo fazer as coisas que quero fazer em casa) e TF2 (Devido à 

quantidade de tempo que dedico ao trabalho, tenho dificuldade em cumprir minhas 

responsabilidades familiares), que foi inserida no processo de validação da medida, 

relatado no artigo 1 da dissertação. 

 









    

    




    

    








































































 
 
Figura 3: Modelo hipotético do conflito trabalho-família como antecedente do comprometimento 

organizacional 
 

Ainda sobre a especificação do modelo hipotético, é válido registrar a inclusão 

de uma seta indicativa de covariância entre as variáveis interferência da família no 

trabalho e interferência do trabalho na família. Este procedimento se justifica pelo 

fato da existência desta relação ter sido previamente identificada (também no artigo 1 

da dissertação) e no conhecimento de que a omissão de uma relação existente poderia 

prejudicar a aderência do modelo (Weston & Gore Jr, 2006). 

A Tabela 1 apresenta os principais índices de ajuste que o modelo em questão 

alcançou. No que se refere à razão do qui-quadrado com os graus de liberdade (!2/gl), 






vale registrar que se trata de indicador que vem sendo considerado frágil e sua 

utilidade tem sido questionada e, em alguns casos, até desconsiderada (Silva, 2006). 

Apesar disso, optou-se por apresentar o valor obtido neste critério, embora seja 

dedicada maior atenção aos demais índices para avaliação do modelo. 

 
Tabela 1: Medidas de ajuste do modelo hipotético do Conflito Trabalho-Família como 

antecedente do Comprometimento Organizacional 
Medidas de ajuste Valores Meta 

!
2 /gl 5,162  5,0 

Comparative fit índex (CFI) ,934 
Acima de ,90 Goodness-of-fit índex (GFI) ,922 

Adjusted goodness-of-fit index (AGFI) ,899 
 

Parcimony Goodness of Fit Index (PGFI) ,718 Valores positivos 
maiores 

Root mean square error of approximation (RMSEA) ,065 Abaixo de ,08 
           

Nota-se que a maior parte dos índices alcançou valores satisfatórios ou 

extremamente próximos às metas estabelecidas na literatura, como foi o caso do 

AGFI. Em razão disso, considerou-se desnecessária a realização de re-especificações 

– ainda que os índices de modificação tenham identificado novos parâmetros que 

seriam capazes de aprimorar o ajuste do modelo –, sendo preferível a manutenção de 

um modelo mais parcimonioso. Além disso, é sempre importante ter cautela na 

inclusão de novos parâmetros, uma vez que esta decisão pode acarretar em um 

modelo superajustado a uma única amostra.  

 Para testar o conflito trabalho-família como consequente do comprometimento 

organizacional, foram adotados procedimentos semelhantes aos utilizados no modelo 

já apresentado. O primeiro passo, então, consistiu na especificação de um modelo 

hipotético (Figura 4). Neste caso, o comprometimento organizacional foi especificado 

como variável exógena enquanto as duas direções do conflito trabalho-família foram 

consideradas endógenas. Aqui, novamente foram fixados em 1 os parâmetros dos 

itens com maiores cargas fatoriais e mantida a inserção de covariância entre os erros 






dos itens TF3 (Por causa das demandas do meu trabalho, não consigo fazer as coisas 

que quero fazer em casa) e TF2 (Devido à quantidade de tempo que dedico ao 

trabalho, tenho dificuldade em cumprir minhas responsabilidades familiares).  

 




    

    




    

    











































































 

Figura 4: Modelo hipotético do conflito trabalho-família como consequente do comprometimento 
organizacional 


 

A Tabela 2 apresenta os principais índices de ajuste alcançados pelo modelo que 

considera o conflito trabalho-família como consequente do comprometimento 

organizacional. É válido frisar, novamente, a necessidade de cautela na análise da 

razão do qui-quadrado com os graus de liberdade (!2 /gl) (Silva, 2006). 

 
  






Tabela 2: Medidas de ajuste do modelo hipotético do conflito trabalho-família como consequente 
do comprometimento organizacional 

Medidas de ajuste Valores Meta 
!

2 /gl 6,855  5,0 
Comparative fit índex (CFI) ,907 

Acima de ,90 Goodness-of-fit índex (GFI) ,901 
Adjusted goodness-of-fit index (AGFI) ,874 

 
Parcimony Goodness of Fit Index (PGFI) ,707 Valores positivos 

maiores 
Root mean square error of approximation (RMSEA) ,077 Abaixo de ,08 

 

 Embora a maior parte das medidas de ajuste possa ser considerada satisfatória, 

nota-se que a realização de modificações no modelo pode reduzir a lacuna entre o 

modelo hipotético e o modelo perfeito, em especial quando se observa o valor do 

AGFI. Diante disso, e tomando como base os índices de modificações e a análise da 

pertinência teórica das mesmas, foi inserido um novo parâmetro entre os erros dos 

itens A2 (Eu realmente sinto os problemas dessa organização como se fossem meus) 

e A8 (Sinto os objetivos de minha organização como se fossem os meus). Após a re-

especificação, os índices de ajuste ficaram mais próximos aos desejáveis (!2/gl=5,90; 

CFI=,923; GFI=,916; AGFI=,892; PGFI=,714; RMSEA=,070), embora o AGFI 

permaneça discretamente abaixo da meta estipulada. 

Partindo para a comparação entre os dois modelos hipotéticos, percebe-se que 

ambos apresentaram índices de aderência bastante próximos, como apresentado na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3: Comparação dos índices de ajuste dos modelos de relacionamento entre conflito 
trabalho-família e comprometimento organizacional 

Medidas de ajuste Conflito como 
antecedente 

Conflito como 
consequente 

!
2 /gl 5,16 5,90 

Comparative fit índex (CFI) ,934 ,923 
Goodness-of-fit índex (GFI) ,922 ,916 

Adjusted goodness-of-fit index (AGFI) ,899 ,892 
 

Parcimony Goodness of Fit Index (PGFI) ,718 ,714 

Root mean square error of approximation 
(RMSEA) ,065 ,070 






Em situações como essa, quando dois modelos concorrentes explicam os 

dados observados satisfatoriamente, deve ser considerado melhor aquele que tiver o 

RMSEA mais favorável (Weston & Gore Jr, 2006). Além disso, nota-se que todos os 

índices de aderência do primeiro modelo são melhores que os do segundo, ainda que 

discretamente. Por fim, outro aspecto que merece ser registrado diz respeito ao fato do 

modelo que considera o conflito como consequente do comprometimento 

organizacional ter necessitado da inserção de um novo parâmetro para que seus 

indicadores ficassem mais próximos às metas enquanto o primeiro modelo prescindiu 

de qualquer modificação no modelo hipotético.  

Todos os argumentos apresentados, em conjunto, sugerem que o modelo que 

trata o conflito trabalho-família como antecedente do comprometimento 

organizacional deve ser adotado, de forma coerente com o postulado pela maioria dos 

trabalhos revisados (Akintayo, 2010; Carr et al, 2008; Eby et al, 2005; Greenhaus & 

Beutell, 1985; Netemeyer et al, 1996).  

Contudo, diante de resultados tão próximos, julgou-se pertinente a condução 

de análises complementares que pudessem oferecer maior suporte à escolha do 

modelo. Com esse objetivo, foram realizadas análises de regressão linear alternativas 

que testassem tanto o poder preditivo do conflito trabalho-família sobre o 

comprometimento organizacional quanto o poder preditivo do comprometimento 

organizacional sobre o conflito trabalho-família.  

Reforçando a tendência já apontada, a regressão que considerou o conflito 

como antecedente do comprometimento organizacional foi significativa (p<.001) e, 

embora tenha sido responsável por apenas 1,7% da variância explicada, apontou que a 

interferência do trabalho na família teve poder preditivo significativo (p<.001) em 

relação ao vínculo em questão, com =-145. Por outro lado, quando a relação de 






causalidade foi invertida, o percentual de variância explicada foi irrisório (menos de 

0,1%), o que atesta a grande fragilidade do modelo que pressupõe o 

comprometimento organizacional como antecedente do conflito trabalho-família. 

Em síntese, tem-se que o conflito trabalho-família se comporta como 

antecedente do comprometimento organizacional, sendo o poder de predição 

atribuído, em grande medida, à direção interferência do trabalho na família (=-145). 

Ou seja: quando a percepção de que responsabilidades e atividades do trabalho 

dificultam o atendimento das demandas familiares cresce, o grau de 

comprometimento organizacional decresce. Esses achados estão de acordo com os 

divulgados pelas meta-análises de Kossek e Ozeki (1999) e de Allen, Herst, Bruck e 

Sutton (2000). Neste último trabalho, por exemplo, a revisão contemplou seis estudos 

empíricos distintos – que, juntos, somaram 1.208 participantes – e encontrou uma 

média de correlação r = -.23 entre a interferência do trabalho na família e o 

comprometimento organizacional.  

Por fim, visando cumprir o último objetivo do artigo (avaliar a direção e 

magnitude da relação entre o comprometimento organizacional e as duas dimensões 

do conflito trabalho-família), partiu-se para a análise mais detalhada do modelo 

através da observação de seus coeficientes de covariância e de regressão, que estão 

apresentados na Figura 5. 





 









    

    




    

    




























































   

 
 









 

 
Figura 5: Modelo de causalidade do conflito trabalho-família como antecedente do 
comprometimento organizacional (coeficientes padronizados) 

 

Com base nos coeficientes de regressão apresentados no modelo, nota-se que a 

interferência do trabalho na família foi responsável por impacto negativo e 

significativo (p<.001) no comprometimento organizacional, ainda que sua magnitude 

não possa ser considerada alta. No caso da interferência da família no trabalho, o 

efeito causado no comprometimento organizacional também foi significativo (p<.05) 

e de baixa magnitude, porém positivo. 






A retomada dos dados levantados a partir da revisão de literatura, 

sistematizados na Figura 1, revela que nenhum estudo relatou o mesmo padrão de 

resultados encontrados no presente estudo. Em relação à interferência do trabalho na 

família, a associação negativa com o comprometimento organizacional está em 

consonância com os achados da maior parte das pesquisas. Por outro lado, a 

associação positiva entre interferência da família no trabalho e o comprometimento 

organizacional não poderia ter sido prevista com base nenhum dos estudos 

contemplados na revisão. 

 

CONCLUSÕES 

 A relevância da compreensão da relação entre o comprometimento 

organizacional e o conflito trabalho-família já foi reconhecida por pesquisadores deste 

campo de estudo (Dorio et al, 2008). No entanto, dois tipos de inconsistências 

empíricas têm tornado a compreensão desta associação limitada, e, 

consequentemente, dificultado a utilização dos resultados.  

A primeira fragilidade se refere à relação de causalidade que liga os dois 

construtos. Embora alguns estudos já tenham suportado o conflito trabalho-família 

como antecedente do comprometimento organizacional (Akintayo, 2010; Carr et al, 

2006), outros pesquisadores apresentam restrições à tal concepção, julgando que, na 

verdade, o comprometimento deve ser considerado como antecedente e o conflito 

como consequente (Meyer et al, 2002; Perrone et al, 2006). A segunda inconsistência 

que cerca o estudo da associação entre os dois construtos diz respeito à direção e 

magnitude da relação. Estudos empíricos conduzidos com diferentes amostras 

encontraram resultados também divergentes para as correlações entre duas direções 

do conflito e o comprometimento organizacional.  






O presente trabalho teve como objetivo buscar evidências que fortalecessem 

uma das direções apontadas na literatura através da comparação de modelos 

alternativos das relações entre comprometimento organizacional e conflito trabalho-

família, de modo que fosse possível verificar a relação de causalidade que melhor 

explica a relação e, ainda, identificar a direção e força desta relação. 

Os resultados apontaram que o conflito trabalho-família é melhor 

compreendido como um antecedente do vínculo com a organização. Apesar dos dois 

modelos testados terem apresentado bons indicadores de ajustes, análises 

complementares e a comparação cuidadosa dos modelos dão maior suporte a esta 

decisão, que está de acordo com a maior parte das pesquisas conduzidas na área. 

No que diz respeito à direção e força da relação, percebeu-se que as duas 

dimensões do conflito se associam de forma significativa, porém fraca, e em direções 

opostas com o comprometimento organizacional. Enquanto a interferência do trabalho 

na família está ligada à redução do comprometimento organizacional, a interferência 

da família no trabalho se associa a um maior grau de comprometimento. Embora não 

tenha sido o foco do presente estudo, tal resultado contribui com uma importante 

discussão que tem sido desenvolvida na área que questiona até que ponto a 

interferência do trabalho na família e a interferência da família no trabalho devem ser 

compreendidas como duas dimensões de um mesmo construto ou como dois 

construtos distintos, porém relacionados, uma vez que estabelecem associações 

diferentes com determinadas variáveis (Adebola, 2005 apud Akintayo, 2010; Casper 

et al, 2002).  

Conclui-se que os resultados da presente investigação agregam evidências 

importantes para equacionar questões empíricas e teóricas que cercam a relação entre 

o conflito trabalho-família e o comprometimento organizacional em uma amostra de 






trabalhadores brasileiros. Contudo, considerando-se a ausência de estudos brasileiros 

para comparação dos resultados, julgaa-se inadequado dar a discussão como 

encerrada, sendo necessária a condução de novas pesquisas com a finalidade de 

verificar a estabilidade da tendência encontrada em diferentes amostras do país. 






CONCLUSÕES 
 

Compreender e balancear as interfaces entre as esferas familiar e ocupacional 

tem se tornado tarefa cada vez mais importante para os indivíduos, famílias e 

organizações (Edwards & Rothbard, 2000). Embora o conflito trabalho-família possa 

ser considerado um fenômeno com potencial de afetar todos aqueles que conciliam 

atividades domésticas com obrigações de trabalho, apenas recentemente o Brasil se 

tornou um contexto propício para a sua manifestação (Santujá & Barham, 2005). 

Como consequência, a trajetória de estudos nacionais sobre o tema ainda se encontra 

em estágio de menor desenvolvimento do que em cenários estrangeiros. 

Com base nessa constatação, a presente dissertação teve como principal 

objetivo produzir um maior conhecimento sobre a forma e intensidade com que o 

conflito trabalho-família se manifesta em trabalhadores brasileiros de organizações de 

diferentes tipos, setores de atuação e regiões do país. A pesquisa conduzida permitiu 

construir três artigos empíricos que relataram as mais importantes conclusões do 

estudo. 

O primeiro artigo buscou suprir uma lacuna no que diz respeito à existência de 

instrumentos para avaliar o conflito trabalho-família que tenham sido adequadamente 

construídos ou adaptados para o contexto brasileiro. Diante disso, optou-se pela 

tradução, adaptação e validação de uma medida originalmente elaborada por 

Netemeyer, Boles e McMurrian (1996) e largamente utilizada em pesquisas 

internacionais (Fields, 2002). Segundo o modelo teórico que baseia tal medida, o 

conflito trabalho-família deve ser considerado como bidirecional - ou seja, da mesma 

forma que o trabalho pode ser responsável por prejuízos no cumprimento de 

demandas familiares, a família, por sua vez, também pode dificultar o bom 






desempenho de obrigações no trabalho –, sendo cada direção composta por três 

elementos distintos: conflito baseado no tempo, na tensão e no comportamento.  

Com base em análises fatoriais exploratória e confirmatória, a estrutura da 

medida manteve-se estável e com excelentes indicadores da qualidade psicométrica. 

Foi possível concluir, portanto, que a versão em português da medida de Netemeyer et 

al (1996) de conflito trabalho-família é válida, podendo ser aplicada em trabalhadores 

brasileiros para diferenciar com precisão os níveis em que experienciam tal conflito, 

nas suas duas direções. 

Embora a medida original de Netemeyer et al (1996)  seja largamente 

difundida internacionalmente, algumas limitações já foram apontadas, sendo a 

principal delas referente à não saturação de todos os elementos do modelo teórico 

adotado para a compreensão do construto, já que deixa de lado o componente 

comportamental do conflito entre o trabalho e a família. Outra fragilidade da medida 

se encontra no fato das duas direções do conflito apresentarem alguns de seus 

antecedentes e consequentes em domínios distintos (Adebola, 2005 apud Akintayo, 

2010), deixando em aberto se o conflito trabalho-família deve ser compreendido 

como um único construto bidimensional ou como dois construtos distintos – 

interferência do trabalho na família e interferência da família no trabalho – que 

guardam relações próximas entre si. Tais questões devem embasar estudos posteriores 

no campo, envolvendo uma análise conceitual e teórica dos diferentes modelos já 

disponíveis na literatura sobre como investigar o conflito trabalho-família. Estudos 

posteriores devem, ainda, explorar e comparar a atual medida validada com outras 

medidas disponíveis na literatura, ancoradas em outros modelos, de forma a se propor 

um instrumento mais sofisticado para mensurar este importante construto do campo 

micro organizacional. 






Uma vez cumprida a etapa de validação da escala de conflito trabalho-família, 

buscou-se uma compreensão mais aprofundada da intensidade com que o conflito 

trabalho-família se manifesta em trabalhadores brasileiros, além da verificação de 

como as suas duas direções se combinam, formando diferentes perfis. 

Adicionalmente, testou-se potenciais antecedentes do fenômeno, sendo estes objetivos 

cumpridos e os seus resultados relatado no segundo artigo da dissertação. Neste 

artigo, foi conferida uma ênfase à comparação entre dois contextos ocupacionais 

contemplados na amostra: urbano e rural. Esta decisão foi baseada no trabalho 

desenvolvido por Aycan (2008) que, através da comparação de estudos conduzidos 

em diferentes culturas, revelou que a percepção e prevalência do conflito trabalho-

família, assim como seus antecedentes e consequentes, tendem a variar em diferentes 

países e até mesmo regiões. 

Sinteticamente, este artigo reforçou uma tendência já apontada por outras 

pesquisas nacionais e estrangeiras no que diz respeito à intensidade do conflito, já que 

os participantes, de modo geral, perceberam maior interferência do trabalho na família 

do que interferência da família no trabalho (Casper, Martin, Buffardi & Erdwins, 

2002; Santujá & Barham, 2005; Souza, 2007).  

A comparação entre trabalhadores urbanos e rurais mostrou que, das duas 

direções trabalhadas – interferência do trabalho na família e interferência da família 

no trabalho –, apenas a última apresentou diferença de médias estatisticamente  

significativa, sendo que os trabalhadores rurais perceberam maior interferência da 

família no trabalho do que os trabalhadores urbanos, em especial quando levados em 

consideração na avaliação questões relacionadas à limitação de tempo. Em relação ao 

teste de antecedentes, o que mais chamou a atenção foi o fato de algumas variáveis 

terem se revelado preditoras significativas em apenas um dos contextos ocupacionais. 






As diferenças encontradas entre os contextos urbano e rural, tanto no que diz respeito 

aos escores médios quanto aos antecedentes testados, suportam a concepção de Aycan 

(2008) de que existe um link entre cultura e conflito. 

Ainda no que diz respeito aos resultados do segundo artigo, verificou-se que o 

poder preditivo do conjunto de antecedentes inserido no modelo não pode ser 

considerado alto. A razão para tal limitação provavelmente se encontra na grande 

concentração de variáveis ocupacionais contempladas na análise, o que requer estudos 

futuros que ampliem o leque de possíveis preditores do conflito. Tal ampliação deve 

ocorrer principalmente através da inclusão de variáveis que descrevam mais 

detalhadamente fatores do contexto familiar, a exemplo de envolvimento com a 

família, suporte do cônjuge, entre outras.  

O terceiro e último artigo que compôs a dissertação se dedicou à investigação 

das relações estabelecidas entre o conflito trabalho-família e o comprometimento 

organizacional. Embora a relevância da associação entre os dois construtos já tenha 

sido reconhecida, algumas inconsistências empíricas marcam o campo de estudo 

(Casper et al, 2002; Dorio, Bryant & Allen, 2008). A primeira delas se refere a 

resultados divergentes no que diz respeito à direção, magnitude e significância da 

associação entre o comprometimento organizacional e as duas direções do conflito. 

Outra questão em aberto envolvendo os dois construtos se refere à possível relação de 

causalidade estabelecida entre eles. Enquanto muitos estudos teóricos e empíricos 

partem do pressuposto de que o conflito trabalho-família é capaz de gerar impactos no 

grau de comprometimento do indivíduo com a organização na qual trabalha 

(Akintayo, 2010; Carr, Boyar & Gregory, 2008; Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux & 

Brinley, 2005; Greenhaus & Beutell, 1985; Netemeyer et al, 1996), outros 

pesquisadores consideram que faz mais sentido considerá-lo como consequente deste 






vínculo com a organização (Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002; 

Perrone, 2006). 

A partir da condução de análises de caminhos, através da aplicação da técnica 

de modelagem de equações estruturais, foi possível concluir que o modelo de 

causalidade que considera o conflito trabalho-família como antecedente do 

comprometimento organizacional apresenta melhor ajuste e, consequentemente, deve 

ser adotado. Ademais, percebeu-se que as duas direções do conflito estabelecem 

relações diferentes com o vínculo: enquanto a interferência do trabalho na família está 

ligada à redução do comprometimento organizacional, a interferência da família no 

trabalho se associa a um maior grau de comprometimento. 

Tal resultado, em conjunto com os achados do artigo 2 que apontam para 

algumas diferenças entre os antecedentes das duas direções do conflito trabalho-

família, evidenciam uma inconsistência apontada previamente no artigo 1, que se 

refere à adequação em se considerar a interferência do trabalho na família e a 

interferência da família no trabalho como duas grandes dimensões de um mesmo 

construto. Pode-se dizer que os fatos de apresentar diferenças em seus preditores e de 

se relacionar de formas opostas com outra variável (neste caso, o comprometimento 

organizacional) são indícios de que, na verdade, as duas direções do conflito se 

referem a fenômenos distintos, ainda que fortemente relacionados.  

É preciso, contudo, que esforços adicionais sejam empreendidos antes de se 

considerar a questão como encerrada, uma vez tal decisão acarreta em uma mudança 

importante na forma como o conflito trabalho-família vem sendo conceitualizado 

desde os primeiros estudos, a exemplo do trabalho seminal de Greenhaus e Beutell 

(1985). Considera-se que uma etapa fundamental a ser cumprida por estudos futuros 

consiste na construção e validação para o contexto brasileiro de uma medida capaz de 






saturar todos os elementos presentes no modelo teórico do conflito trabalho-família. 

Embora o instrumento desenvolvido por Netemeyer et al (1996) e traduzido e 

validado no artigo 1 da presente dissertação represente um importante passo para o 

estudo do tema no Brasil, ele apresenta limitações que não devem ser desconsideradas 

(Herst, 2003). 

Em paralelo, o teste de outras variáveis como preditoras do conflito trabalho-

família, em especial de variáveis presentes no contexto familiar, e a condução de 

novas análises envolvendo o comprometimento organizacional e o conflito devem 

fazer parte de uma agenda de pesquisa futura, de modo a oferecer uma compreensão 

mais completa dos seus antecedentes e consequentes, ao mesmo tempo em que 

fornece maiores subsídios para a decisão acerca da melhor estrutura que representa o 

fenômeno. 

Além de pesquisas que visem reforçar e/ou complementar os achados desta 

dissertação, recomenda-se a condução de novos estudos que cumpram diferentes 

objetivos nesta área de conhecimento. Uma primeira possibilidade se refere à 

utilização do conflito trabalho-família na busca de uma maior delimitação do próprio 

comprometimento organizacional, que sofreu importante reformulação e tem tido seus 

limites com outros construtos, a exemplo do entrincheiramento e consentimento 

organizacional, recentemente testados (Rodrigues, 2009; Silva, 2009). Considera-se 

que o conflito trabalho-família tem o potencial de contribuir com tal diferenciação, 

comportando-se de forma significativamente distinta com cada um dos vínculos 

mencionados. 

Por fim, uma última recomendação associa-se à investigação paralela do 

conflito trabalho-família em diferentes micro-contextos de trabalho, permitindo a 

comparação da forma como tal fenômeno se manifesta em profissionais inseridos em 






diferentes rotinas de trabalho. Julga-se importante, por exemplo, explorar como o 

trabalho e a família se equilibram ou se confrontam em trabalhadores imersos em 

ambientes de trabalho que propiciam uma maior permeabilidade entre os dois 

domínios, como no caso do teletrabalho. Da mesma forma, é interessante investigar 

como profissionais que realizam viagens constantes como parte de suas rotinas de 

trabalho percebem e manejam as interfaces entre seu trabalho e sua família. 

Finalmente, conclui-se que esta dissertação foi capaz de contribuir com o 

crescimento do conhecimento sobre o conflito trabalho-família no Brasil e oferece 

importantes ferramentas teóricas e empíricas para que novos estudos sejam 

elaborados, abrindo vertentes de estudos que certamente contribuirão para consolidar 

este tema como importante na área de comportamento micro organizacional. A 

importância que ele assume na literatura internacional é claramente incompatível com 

a pouca atenção recebida dos pesquisadores brasileiros, realidade que começa a ser 

mudada com os presentes trabalhos. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Instrumento de pesquisa 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Instituto de Psicologia 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

    

Prezado(a), 

  

     O grupo Indivíduo, Organização e Trabalho, composto por pesquisadores do Instituto de 
Psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), atualmente está realizando uma pesquisa que 
busca compreender como os trabalhadores se relacionam com a organização para a qual trabalham. 
Sua resposta é muito importante e nos permitirá compreender de forma mais detalhada a natureza 
deste vínculo. 

    Trata-se de uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e não da empresa. Assim, os 
resultados serão analisados fora da empresa. Todos os dados coletados nesta pesquisa serão 
analisados de forma agregada e nunca individualmente. Os questionários respondidos ficarão sob a 
guarda e responsabilidade do grupo de pesquisa e informações pessoais dos participantes não serão 
divulgados sob nenhum pretexto. 

    Detalhes e mais informações sobre a pesquisa podem ser encontradas no próprio questionário. 
Lembramos que sua participação é voluntária. Por abordar vários aspectos da vida no trabalho, o 
questionário é extenso. Esperamos contar com a sua colaboração prestando todas as informações 
solicitadas.  

    Em caso de dúvidas, você poderá se comunicar com o responsável pelo projeto, Prof. Dr. 
Antonio Virgilio Bittencourt Bastos, no ISP/UFBA, Rua Ademar de Barros, s/n, Ondina, 
Salvador-BA, telefone: (0XX71) 3283-6474. 

   

    Desde já agradecemos por sua colaboração. 

A equipe de pesquisa 






PARTE I – TRAJETÓRIA OCUPACIONAL E EMPREGO ATUAL 
1- Com que idade você começou a trabalhar? ____ anos. O que você fazia? 
______________________________________ 
 

2- Qual o tipo de empresa para a qual você trabalha hoje? 
      Empresa Privada     Órgão de administração pública direta – Municipal Cooperativa  
      Empresa Pública     Órgão de administração pública direta – Estadual Outras ___________________ 
      ONG     Órgão de administração pública direta – Federal ___________________________ 
 

3- Qual o setor em que sua organização atua? 
      Indústria Prestação de serviços 
      Comércio Outros ____________________________ 
      Agricultura  
 

4- Qual o número aproximado de funcionários na empresa em que você trabalha? 
a) De 1 a 9 funcionários e) De 100 a 249 funcionários 
b) De 10 a 19 funcionários f) De 250 a 499 funcionários 
c) De 20 a 49 funcionários g) Acima de 500 funcionários 
d) De 50 a 99 funcionários  
 

5- Quando começou a trabalhar nesta empresa? ____/____(mês/ano) 
6 - Você teve alternativas de emprego para comparar quando aceitou o seu emprego atual?  
     Sim, muitas     Sim, apenas uma outra 
     Sim, algumas     Não, apenas esta alternativa 
 
7 - Em que medida você julga ter sido fácil ou difícil ingressar nesta organização? 
      Extremamente fácil     Fácil Muito Difícil 
      Muito fácil    Difícil Extremamente Difícil 
 

8- Você ocupa algum cargo comissionado ou chefia atualmente?     SIM          NÃO 
9- Caso sim, qual o seu cargo?      Supervisão             Gerência            Diretoria  
 
10- Além do seu emprego nesta organização, você possui outro emprego ou atividade de trabalho?  
     Sim, outro emprego com atividades similares     Sim, outro trabalho voluntário. 
     Sim, outro trabalho por conta própria.     Não, nenhum outro trabalho. 
 

11- Qual a sua carga horária semanal de trabalho?  _______ horas 
 

12- Como se caracteriza sua jornada (regime) de trabalho no seu emprego principal ou único?  
     Diurna de 8 horas com intervalo    Diurna de 4 horas Outro esquema: 
     Diurna de 6 horas sem intervalo    Turnos de trabalho alternantes _____________________________ 
  

13- Qual a sua função (ocupação, trabalho) atualmente nesta organização?  
_____________________________________ 
    
14- Assinale na lista seguinte, os benefícios que são oferecidos pela sua organização 
      Assistência médico-hospitalar    Previdência complementar Outros: 
      Assistência odontológica    Lazer, esporte (clube) _______________________________ 
      Apoio educacional    Empréstimos _______________________________ 
 






 
Para responder as questões 15 a 22, vamos utilizar a seguinte escala:  

Discordo Concordo 
1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Discordo Muito Discordo pouco Concordo pouco Concordo Muito Concordo Totalmente 
 
15- Como você avalia as políticas de treinamentos, remuneração e promoções na sua organização? 

1 Nesta organização, o treinamento é visto como uma forma de melhorar o desempenho.  
2 Eu tenho tido, nesta organização, oportunidades reais de aprimorar minhas habilidades.  
3 Esta organização não tem me treinado adequadamente para trabalhos futuros.  
4 Nesta organização, existe um sistema de promoções justo.  
5 Existem oportunidades de crescimento na carreira e progresso profissional nesta organização.  
6 Esta organização se esforça ao máximo para não perder os seus empregados.  
7 Considerando as minhas qualificações profissionais, recebo uma remuneração adequada.  
8 A remuneração que recebo é compatível com que trabalhadores como eu recebem no mercado de trabalho.  
9 A remuneração que recebo é justa considerando o que outros colegas na empresa recebem.  

 
16- Comparando com outras empresas que você conhece, como você avalia esta empresa em que está 
trabalhando agora?  

1 Oferece mais oportunidades de aprender a fazer o trabalho melhor.  
2 Esforça-se mais do que as outras para não perder os seus empregados.  
3 Oferece uma remuneração justa considerando o trabalho que os empregados realizam.  
4 Preocupa-se com a vida do trabalhador e da sua família mais do que as outras empresas  
5 Paga melhor ao trabalhador do que a maioria das empresas do mesmo ramo  
6 Tem chefes e supervisores que procuram melhorar a vida dos trabalhadores  
7 Oferece mais benefícios (alimentação, transporte, assistência médica) do que as outras  
8 Oferece mais oportunidades de permanecer empregado realizando tarefas diferentes  
9 Possui chefes e supervisores que tratam melhor os trabalhadores  
10 Oferece mais oportunidade de aprender a fazer trabalhos diferentes  
11 É reconhecida como uma das melhores empresas do mesmo ramo  

 
17- Como você avalia sua posição frente ao mercado de trabalho? 

1 Sinto-me capaz de vencer os obstáculos necessários para entrar em uma organização.  
2 Caso saísse dessa empresa, eu não teria dificuldade de conseguir outro emprego.  
3 Sinto que possuo conhecimentos e habilidades importantes para o mercado de trabalho  
4 Mesmo diante das atuais dificuldades de inclusão no mercado de trabalho, não me sinto ameaçado.  
5 A competição do mercado de trabalho não me aflige.  
6 Minha experiência profissional me garante alguma vantagem na hora de concorrer a uma vaga de emprego.  
7 Considero que sou capaz de aprender novas habilidades para conseguir um trabalho.  
8 Não me sinto ameaçado de perder esse emprego.  
9 A minha competência faz com que eu não precise me preocupar em perder o emprego.  
10 Temo perder esse emprego.  
11 Sair dessa organização significaria ficar sem emprego.  
12 Acredito que outras empresas têm interesse em me contratar.  

 
18 - Em que nível a sua organização apresenta as características listadas abaixo? 

1 Há grande separação entre quem planeja e quem executa  
2 Há procedimentos rígidos para desenvolver o trabalho  
3 Há uma supervisão constante de todo o trabalho  
4 Há uma grande hierarquia (muitos níveis de chefias)  

 
19 - Em que nível a sua equipe de trabalho (colegas) apresenta as características listadas abaixo? 

1 Competição (uns querendo superar os outros)  
2 Cooperação (uns ajudando aos outros )  
3 Liberdade para falar, criticar, opinar  
4 Amizade, coleguismo (até fora do ambiente de trabalho)  

 
 






20 – Em que nível o seu chefe imediato apresenta as seguintes características? 
1 Facilitador (apóia o desenvolvimento das atividades no trabalho)  
2 Incentivador (reconhece os esforços e empenho da equipe)  
3 Próximo / acessível (disponível e aberto ao diálogo com os subordinados)  
4 Aberto a críticas (aceita bem as criticas que buscam melhorar o trabalho)  
5 Capacitado (domina bem o trabalho que deve ser realizado pela equipe)  
6 Preocupado com as relações entre as pessoas  

 
21- Como você avalia o trabalho que realiza nesta organização? 

1 Tenho que trabalhar muito rapidamente  
2 Meu emprego exige que eu trabalhe muito intensamente  
3 Meu emprego me deixa com pouco tempo para que as tarefas sejam feitas  
4 Sinto que a minha carga de trabalho é excessiva  

5 
Nas tarefas que executo posso utilizar as habilidades e conhecimentos que adquiri na minha experiência  de 
trabalho 

 

6 As tarefas do meu trabalho são compatíveis com meus interesses (vocação)  
7 Minhas tarefas não me permitem desenvolver habilidades e conhecimentos que gostaria de possuir  
8 O meu trabalho é compatível com a formação (habilitação) profissional que recebi.  

 
22 – Como você avalia a relação entre a sua vida no trabalho e na família? 

1 As demandas da minha família interferem nas minhas atividades de trabalho.  
2 Eu preciso adiar atividades de trabalho por causa de demandas que surgem quando estou em casa.  
3 Por causa das demandas da minha família, não consigo fazer as coisas que preciso no trabalho.  

4 
Minha vida doméstica interfere nas minhas responsabilidades no trabalho (como chegar no horário, cumprir 
as tarefas e a jornada de trabalho). 

 

5 As pressões geradas pela minha família interferem no meu desempenho no trabalho.  
6 As demandas do meu trabalho interferem na minha vida familiar.  

7 
Devido à quantidade de tempo que dedico ao trabalho, tenho dificuldade em cumprir minhas 
responsabilidades familiares. 

 

8 Por causa das demandas do meu trabalho, não consigo fazer as coisas que quero fazer em casa.  
9 As pressões do meu trabalho restringem a liberdade de planejar as minhas atividades familiares.  
10 Os meus deveres no trabalho me levam a mudar meus planos para as atividades familiares.  

 
 
PARTE II – SUA RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO PARA A QUAL TRABALHA 
 
1 – Vamos apresentar para você várias frases sobre a sua realidade de trabalho e sobre a organização 
em que trabalha. Avalie, com base na escala abaixo, o quanto você concorda com a idéia apresentada. 
Quanto mais perto de 1, maior é a discordância; quanto mais perto de 6, maior é a concordância com o 
conteúdo da frase. 
 

Discordo Concordo 
1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Discordo Muito Discordo pouco Concordo pouco Concordo Muito Concordo Totalmente 
 

 Mantenho-me nessa organização porque sinto que tenho poucas oportunidades em outras organizações.  
 Estou pronto a ajudar meus colegas de trabalho quando necessário.  
 Para mim, os custos de deixar essa organização seriam maiores que os benefícios   
 Se eu deixasse essa organização, minha estabilidade seria ameaçada.  
 A organização em que trabalho realmente inspira o melhor em mim para meu progresso no desempenho do 

trabalho   

 Eu investi muito tempo no meu aprendizado dentro dessa organização para deixá-la agora.  
 Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser feito.  
 Eu realmente me interesso pelo destino da organização onde trabalho   
 Com relação aos meus colegas de trabalho, não tenho uma atitude de “cada um cuide de sua própria vida.”   
 Eu acho que teria poucas alternativas de emprego se deixasse essa organização.  
 Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do meu superior.  
 Mantenho-me nessa organização porque sinto que não conseguiria facilmente entrar em outra organização.  
 Eu me sentiria culpado se deixasse essa organização agora   






 A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.   
 Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem.  
 Eu realmente sinto os problemas dessa organização como se fossem meus   
 Sinto o dia de trabalho se arrastando como se nunca fosse acabar.  
 Meu perfil profissional não favorece minha inserção em outras organizações.  
 Gosto muito de meus colegas de trabalho.  
 Sinto os objetivos de minha organização como se fossem os meus  
 Aceito as normas da empresa porque é isto o que se espera do trabalhador.  
 Seria muito custoso para mim trocar de organização   
 Deixar essa organização agora exigiria consideráveis sacrifícios pessoais   
 Eu sou capaz de me concentrar no meu trabalho, desligando-me de outras coisas.  
 Eu acho que os meus valores são muito similares aos valores defendidos pela organização onde trabalho   
 Mesmo se eu quisesse, seria muito difícil para mim deixar essa organização agora   
 Eu sinto um grande prazer ao realizar o meu trabalho.  
 Não abandono essa organização devido às perdas que me prejudicariam   
 Em qualquer empresa o trabalhador deve cumprir as suas normas.  
 Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar essa organização agora   
 Eu me sinto orgulhoso com a qualidade do trabalho que realizo.  
 Eu penso no meu trabalho até mesmo quando não estou no trabalho.  
 Aceito as normas da empresa porque concordo com elas.  
 Eu não me sinto emocionalmente vinculado a essa organização   
 Sentir que faço bem o meu trabalho é uma das maiores recompensas que tenho.  
 Estou sempre me esforçando para melhorar as minhas habilidades no trabalho.  
 No ambiente de trabalho desenvolvo boas amizades.   
 O trabalhador não deve questionar regras e normas da empresa.   
 O que me prende a essa organização são os benefícios financeiros que ela me proporciona.  
 Procuro atender às necessidades de meus colegas de trabalho, muitas vezes antes das minhas próprias 

necessidades. 
 

 Uma das poucas conseqüências negativas de deixar essa organização seria a falta de alternativas.  
 Seria difícil encontrar outro emprego onde eu pudesse usar os conhecimentos de trabalho que adquiri nesta 

empresa. 
 

 Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi mandado.  
 Conversando com amigos, eu sempre me refiro a essa organização como uma grande instituição para a qual é 

ótimo trabalhar   

 Se deixasse essa organização, sentiria como se estivesse desperdiçando anos de dedicação.  
 Faço esforços para manter boas relações com seus colegas de trabalho.  
 Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o que deve ser feito.  
 Eu sempre obedeço o que meus chefes me mandam fazer no trabalho.  
 Um dos motivos pelos quais não mudo de organização são os relacionamentos que já estabeleci com os colegas.  
 Eu não deixaria essa organização agora porque tenho uma obrigação moral com as pessoas daqui   
 Os benefícios que recebo nessa organização seriam perdidos se eu saísse agora.  
 Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito no benefício delas.  
 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu jogaria fora todos os esforços que fiz para chegar aonde cheguei 

dentro dessa empresa. 
 

 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu levaria muito tempo para me acostumar a uma nova função.  
 Sair dessa organização agora resultaria em perdas financeiras.  
 Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa.  
 Sinto que mudar de empresa colocaria em risco a minha estabilidade financeira.  
 Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas melhoram o desempenho da empresa.  
 A especificidade do meu conhecimento dificulta minha inserção em outras organizações.  
 Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele.  
 Essa organização tem um imenso significado pessoal para mim  
 Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens.   
 O trabalho que realizo é uma das fontes principais de satisfação pessoal.  
 Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo.  
 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu deixaria de receber vários benefícios que essa empresa oferece aos 

seus empregados (vale transporte, convênios médicos, vale refeição, etc.). 
 

 Se o chefe manda,  a gente tem que fazer.  






 Sair dessa organização significaria, para mim, perder parte importante da minha rede de relacionamentos.  
 Eu me sinto orgulhoso dizendo às pessoas que sou parte da organização onde trabalho   
 Sinto-me em dívida para com essa organização  
 Sigo as ordens da empresa porque as aprovo.  
 Não seria fácil encontrar outra organização que me oferecesse o mesmo retorno financeiro que essa.  
 Muitas coisas em minha vida ficariam complicadas se eu decidisse sair dessa organização agora   
 Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que trabalho.   
 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu demoraria a conseguir ser tão respeitado como sou hoje dentro dessa 

empresa. 
 

 Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e minha organização   
 Como trabalhador, acho que devo sempre me sujeitar as regras e normas da empresa.    
 Se eu recebesse uma oferta melhor de emprego, não seria correto deixar essa organização  
 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu estaria jogando fora todo o esforço que fiz para aprender as tarefas 

do meu cargo atual. 
 

 
2 – Agora, avalie com que frequência você se engajou em cada um dos comportamentos listados nos 
últimos doze meses, de acordo com a escala abaixo: 
 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 Sempre 
 

1 Fazer mais trabalho que o prescrito  
2 Voluntariar-se a fazer hora extra  
3 Fazer tentativas de mudar as condições de trabalho  
4 Negociar com os superiores maneiras de melhorar o trabalho  
5 Pensar em formas de aprimorar o trabalho  

 
 
PARTE III - O QUE SIGNIFICA "TRABALHAR" PARA VOCÊ 
1 - Indique a importância do trabalho para você indicando um dos quadrados desta escala: 

Nada importante 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente importante 
 

2 - Considerando todos os aspectos do seu trabalho atual, qual o grau de satisfação que você sente? 
Insatisfeito 1 2 3 4 5 6 7 Satisfeito 

 

3 - Atribua pontos para indicar a importância que as seguintes áreas têm na sua vida (a soma deve dar 
100 pontos): 
     
      A. ________ Meu lazer (hobbies, esportes, recreação e contatos com amigos) 
      B. ________ Minha comunidade (organizações voluntárias, sindicatos, organizações políticas) 
      C. ________ Meu trabalho 
      D. ________ Minha religião (atividades e crenças religiosas) 
      E. ________ Minha família 
 Total =   1 0 0    pontos 
 

 
PARTE IV – INTENÇÕES EM RELAÇÃO À SUA ORGANIZAÇÃO E AO SEU EMPREGO 
ATUAIS  
Abaixo você encontra um conjunto de frases com decisões pessoais que revelam suas intenções em 
relação a sua empresa empregadora. Avalie o quanto você concorda com a ação apresentada, de acordo 
com a escala abaixo: 
 

Discordo Concordo 
1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Discordo Muito Discordo pouco Concordo pouco Concordo Muito Concordo Totalmente 
 
 

E1 Eu assumiria mais tarefas do que as previstas para o meu cargo para melhorar o nível de produtividade da 
organização. 

 

D1 Eu defenderia a organização em que trabalho de críticas feitas pelos meus colegas de trabalho.  






 
PARTE V – DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 
Assinale as questões abaixo com um "X" dentro do retângulo correspondente e / ou complete, quando 
for o caso. Marque somente uma alternativa em cada questão.  

Local Sexo Estado Civil Tem filhos? Tem religião? 

Cidade: 
_______________
_______________
_______________ 
 
Estado: _______ 

 Masculino 
 Feminino 
 
ANO QUE 
NASCEU: 
 
___________ 

 Solteiro 
 Casado 
 Viúvo 
 Separado / 
Divorciado 
 Consensual 
(vive junto) 
 Outro. Qual?  
___________ 

 Não 
 Sim 
Quantos?_______ 
 

 Sim        Não 
Qual? 
 Católica 
 Protestante 
(Batista, 
Evangélico) 

 
 Cultos Afros 
 Espírita 
 Sem religião 
 Outra. Qual? 

_____________ 

Sua renda bruta 
mensal atual 

 
R$ _________________ 

É praticante?    Sim       Não 

Escolaridade Em que grau você é responsável pela manutenção de sua família 
/ dependentes em termos financeiros? 

 Nunca estudou 
 Alfabetizado 
 Primário  
 Ginásio 
 2º Grau Incompleto 

 2º Grau Completo 
  Superior Incompleto 
 Superior Completo  
 Pós-graduado 

 Único responsável 
 Principal responsável, mas recebe ajuda de outra pessoa 
 Divide igualmente as responsabilidades com outra pessoa 
 Contribui apenas com uma pequena parte 
 Não tem nenhuma responsabilidade financeira Ainda estuda? 

 Não            Sim. Que série ou curso? 
 

A próxima etapa deste estudo consiste em uma entrevista com alguns dos participantes da primeira etapa.  
Podemos contar com a sua colaboração? Caso sim, preencha os dados abaixo para que possamos contatá-lo(a). 
Nome: ____________________________________________________________________________________ 
Telefone:___________________________________ E-mail: _________________________________________ 

Obrigado! 
A equipe de pesquisa 

P1 Eu voltaria a trabalhar na empresa que estava antes de vir para cá, caso ela me chamasse.  
E2 Se a organização em que eu trabalho estivesse passando por dificuldades financeiras, eu procuraria aumentar a 

minha dedicação. 
 

D2 Eu defenderia a organização diante de críticas de pessoas que não fazem parte dela.  
P2 Eu tentaria, neste momento, uma oportunidade de emprego numa empresa semelhante a essa em que trabalho.  
E3 Eu mudaria minha forma de trabalhar para me ajustar a novas metas de desempenho da organização.  
D3 Eu falaria dos pontos positivos dessa organização, caso ela estivesse concorrendo a um prêmio de melhor 

empresa para se trabalhar. 
 

P3 Eu aceitaria a proposta de outro emprego, se ele oferecesse oportunidade de crescimento dentro da empresa.  
E4 Eu aceitaria assumir tarefas que se distanciam dos meus interesses profissionais para atender às necessidades da 

organização. 
 

E5 Eu buscaria aumentar a minha produtividade para melhorar o desempenho dessa organização.  
D4 Eu não me exporia frente às pessoas defendendo a organização em que trabalho.  
P4 Eu aceitaria a proposta de uma empresa menor que esta se fosse para ganhar um salário maior.   
E6 Eu me engajaria no programa de melhoria do desempenho e da qualidade dos produtos e serviços da 

organização. 
 

D5 Eu me envolveria em atividades que melhorassem a visão que os outros têm da organização em que trabalho.  
P5  Eu mudaria de emprego se uma empresa similar a essa me oferecesse uma oportunidade de fazer um trabalho 

diferente e que gostasse mais. 
 

E7 Eu ampliaria a minha carga de trabalho se isto fosse importante para melhorar o desempenho dessa organização.   
D6c Eu passaria a melhor das impressões para as pessoas que não conhecem essa organização  
P6  Eu mudaria de emprego se uma empresa similar a essa me oferecesse um trabalho em que tivesse mais 

benefícios (alimentação, assistência médica, por ex.) do que os que tenho aqui. 
 

E8 Eu faria sacrifícios pessoais para aumentar a minha dedicação ao trabalho nessa organização.  
D7c Eu defenderia os produtos ou serviços dessa organização  
P7  Eu aceitaria a proposta de trabalhar numa empresa maior do que essa, mesmo que fosse para realizar o mesmo 

trabalho e nas mesmas condições que tenho aqui.  
 






Apêndice 2 – Escalas utilizadas como facilitadoras para participantes de baixa escolaridade 
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ESCALA COLORIDA 
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Discordo Concordo 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Muito 
Discordo 

pouco 
Concordo 

pouco 
Concordo 

muito 
Concordo 
totalmente 

  


