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Resumo:  
Em uma sociedade influenciada pelo advento da globalização, a diversidade tem sido foco de 

estudos científicos destinados a entender como as diferenças entre indivíduos e grupos – cor, 

renda, gênero e preferências religiosas e sexuais - afetam as relações nos ambientes 

organizacionais. São ainda escassas as pesquisas que buscam associar os aspectos que versam 

sobre a homogeneidade e heterogeneidade entre indivíduos com a formação de grupos e 

resultados advindos dessas combinações. O objetivo do estudo consistiu em averiguar como os 

atributos da diversidade impactam no relacionamento e no desempenho de estudantes do curso 

de graduação em Administração. A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior 

privada que, por meio da adoção de programas governamentais, promove o acesso das minorias 

ao ensino superior. Em um ambiente caracterizado cada vez mais por pessoas de diferentes 

perfis, localidades e culturas, torna-se relevante para as organizações modernas entender os 

aspectos homogêneos e heterogêneos que caracterizam a dinâmica dos relacionamentos entre 

indivíduos e grupos. A metodologia adotada na investigação abrangeu métodos de natureza 

qualitativa e quantitativa. Em um primeiro momento, utilizou-se abordagem qualitativa para 

evidenciar os atributos de diversidade associados ao relacionamento e desempenho dos alunos 

de graduação. Na seqüência, procedeu-se à quantificação dos dados qualitativos, fazendo-se uso 

de combinações estatísticas para determinar associações entre os construtos diversidade e 

desempenho. Os resultados revelaram que os atributos comportamentos compartilhados, 

experiência profissional e hábitos de lazer interferem tanto no relacionamento quanto no 

desempenho dos alunos de graduação. Valores comuns e faixa etária impactam especificamente 

nas relações pessoais entre os graduandos. Por outro lado, atributos relacionados à naturalidade 

e à preferência sexual não influenciam no relacionamento e no desempenho dos graduandos. 

Mais do que buscar justificativas que amparem as relações de causalidade entre diversidade e 

desempenho, os resultados da pesquisa mostraram inferências que servem de referência para 

debates acerca dos caminhos que levam a melhorar o ambiente e a performance no meio 

acadêmico. 

 

 


