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6.1. Procedimento estatístico geral 

 

Tendo em vista os objectivos propostos neste estudo exploratório (verificar a 

precisão e a validade interna de construto das Provas de Grupo; verificar a emergência 

de factores de segunda ordem; verificar se os factores de segunda ordem e o 

Escalonamento de Avaliação Global (EAG) apresentam resultados de acordo com uma 

distribuição normal, que permita a elaboração de normas para as provas utilizadas), 

foram realizados os seguintes procedimentos estatísticos com base na metodologia 

adaptada de Sackett e Dreher (1982) e Chan (1996): 

 

- Verificação da precisão inter-observadores pelo método da consistência 

interna;  

- Estudo da sensibilidade das dimensões para verificação da “normalidade” das 

distribuições dos seus resultados, característica psicométrica importante para a 

escolha dos testes a aplicar (paramétricos ou não-paramétricos) durante as 

análises posteriores; 

- Verificação da validade interna de construto das provas, através da análise 

conjunta da validade convergente, da validade discriminante e da análise 

factorial exploratória das avaliações das dimensões em questão; 

- Utilização da análise factorial anterior para verificar se as dimensões se 

agrupavam em factores de segunda ordem (competências - Liderança, 

Cognitiva, Emocional);  

- Elaboração de normas para o EAG. 

 

A análise e o procedimento estatístico foram efectuados através do programa 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versão 15.0 para Windows). 

A dimensão “comunicação oral” na Prova de Obstáculos, embora constasse da 

respectiva grelha de observação e tenha sido alvo de observação e avaliação durante 

esta prova, não foi tida em consideração na análise de resultados. A sua não inclusão na 

análise dos resultados, residiu no elevado número de registos de “não observação” 
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(27,42%) por parte observadores, o que é indicador de uma dimensão de difícil 

observação e, como tal, inadequada para este tipo de prova. A justificação desta 

inadequabilidade parece residir no tipo de tarefa a executar, muito mais virada para a 

acção do que para a verbalização. Salienta-se que nos trabalhos iniciais de escolha das 

dimensões a avaliar em cada prova, houve dúvidas quanto à inclusão desta dimensão 

nesta prova, exactamente devido ao tipo de tarefa a executar. Contudo, devido à sua 

importância para a futura função de “Oficial do Exército” decidiu-se incluí-la.  

 

 

6.2. Resultados e Discussão 

 

6.2.1. A Precisão inter-observadores 

 

A precisão inter-observadores de cada dimensão dentro de cada prova, foi 

determinada pelo método da consistência interna com recurso ao coeficiente alfa de 

Cronbach, tratando-se as avaliações dos três observadores para cada dimensão como 

itens. Os valores obtidos, apresentados no Quadro 12, situam-se próximos dos sugeridos 

por Nunnaly (1978) e, no que diz respeito à média dos alfas de Cronbach (.84), igual à 

obtida por Chan (1996).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dimensões Observadores Alfas de Cronbach Média dos alfas de Cronbach 

 Observ1 Observ2 Observ3 α α 

 A B A B A B   

PPPN .73 .78 .73 .78 .70 .81 .85 

.84 

PPTE .71 .80 .72 .79 .72 .79 .85 
PPCO .59 .62 .56 .66 .54 .68 .74 
PPAC .64 .64 .57 .72 .59 .70 .77 
PPRR .81 .84 .78 .86 .79 .86 .90 
PPCE .79 .83 .76 .86 .79 .83 .89 
POPN .74 .80 .73 .80 .73 .80 .86 
POTE .74 .78 .72 .79 .70 .81 .85 

PORR .73 .74 .69 .77 .66 .80 .84 
Nota: PPPN - Persuasão/Negociação na Prova de Projecto de Planeamento (PP); PPTE – Trabalho de Equipa na 

PP; PPCO – Comunicação Oral na PP; PPAC – Auto-controlo na PP; Raciocínio/Resolução de Problemas na PP; 

PPCE – Comunicação Escrita na PP; POPN – Persuasão/Negociação na Prova de Obstáculos (PO); POTE – 

Trabalho de Equipa na PO; PORR - Raciocínio/Resolução de Problemas na PO. 

A – Correlação item-total corrigida; B - alfa de Cronbach se item eliminado. 
 

 

Quadro 12 - Precisão inter-observadores e precisão das dimensões das Provas de Grupo. 
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Estes valores podem assim considerar-se aceitáveis e consistentes com os 

resultados de precisão encontrados em estudos anteriores nesta área de investigação 

(Chan, 1996). A existência de elevados alfas de Cronbach para as dimensões, parece 

indicar que as mesmas foram bem definidas operacionalmente e incorporam indicadores 

comportamentais precisos e fáceis de observar. A elevada precisão inter-observadores 

permitirá, de aqui por diante, que se usem as somas das avaliações dos três 

observadores para cada dimensão como itens, para o tratamento estatístico subsequente. 

 

6.2.2. O estudo da Sensibilidade  

 

O estudo da sensibilidade das dimensões, dos factores de segunda ordem 

(competências) e EAG, visou verificação da “normalidade” das distribuições dos seus 

resultados. Para este efeito foram realizadas estatísticas descritivas e recorreu-se ao teste 

K-S (Kolmogorov-Smirnov) de aderência. Os valores obtidos nas estatísticas descritivas 

relativas às dimensões, competências e EAG encontram-se apresentados no Quadro 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dimensões N Média 

Desvio- 

padrão Mínimo Máximo Percentis 

  N M  DP  Min  Max  25 50 75 

PPPN 417 8.76 1.99 3 14 7.00 9.00 10.00 

PPTE 417 9.08 1.91 3 15 8.00 9.00 10.00 

PPCO 417 9.04 1.52 5 13 8.00 9.00 10.00 

PPAC 417 8.87 1.62 4 13 8.00 9.00 10.00 

PPRR 417 7.74 2.03 3 15 6.00 8.00 9.00 

PPCE 417 8.29 1.86 3 14 7.00 9.00 9.00 

POPN 417 8.68 2.03 3 15 7.00 9.00 10.00 

POTE 417 9.29 1.88 3 13 8.00 9.00 11.00 

PORR 417 8.89 1.81 3 13 8.00 9.00 10.00 

Total Dimensões  8.74 0.47      

CompLiderança 417 44.86 7.56 23 63 40.00 45.00 50.00 

CompEmocional 417 8.87 1.62 4 13 8.00 9.00 10.00 

CompCognitiva 417 24.92 3.86 13 38 22.00 25.00 27.00 

EAG 417 78.65 11.27 49 106 70.00 79.00 86.00 

Nota: PPPN - Persuasão/Negociação na Prova de Projecto de Planeamento (PP); PPTE – Trabalho de Equipa na PP; 

PPCO – Comunicação Oral na PP; PPAC – Auto-controlo na PP; Raciocínio/Resolução de Problemas na PP; PPCE – 

Comunicação Escrita na PP; POPN – Persuasão/Negociação na Prova de Obstáculos (PO); POTE – Trabalho de Equipa 

na PO; PORR - Raciocínio/Resolução de Problemas na PO.  

As dimensões podem assumir valores entre um mínimo de 3 e um máximo de 15; A Competência Liderança pode 

assumir valores entre um mínimo de 15 e um máximo de 75; A Competência Emocional pode assumir valores entre um 

mínimo de 3 e um máximo de 15; A Competência Cognitiva pode assumir valores entre um mínimo de 9 e um máximo 

de 45; O EAG (soma das três competências) pode assumir valores entre um mínimo de 27 e um máximo de 135. 

 

Quadro 13 – Médias, desvios-padrão, amplitudes e percentis relativos às dimensões, factores de 2ª ordem e EAG 
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Quanto aos valores das estatísticas descritivas apresentados no quadro 13, 

podemos verificar que as dimensões apresentam cotações que, grosso modo, percorrem 

toda a escala (de 3 a 15 pontos), bem como apresentam médias e desvios-padrão 

semelhantes, à excepção da dimensão “Raciocínio/Resolução de problemas” na Prova 

de Projecto de Planeamento (PPRR – diferença superior a um desvio-padrão).  

Estes valores indicadores de uniformidade no desempenho parecem expressar 

um equilíbrio em termos de dificuldade relativa das várias dimensões e, pelo menos 

indirectamente, um equilíbrio em relação aos exercícios em si mesmos. O facto da 

dimensão “Raciocínio/Resolução de problemas” na Prova de Projecto de Planeamento 

apresentar uma média inferior às restantes, bem como a maior dispersão de resultados, 

isto é, maior desvio-padrão (DP=2.03), poderá dever-se à mesma constituir uma 

dimensão de cariz puramente individual, enquanto as restantes (à excepção da 

comunicação escrita) são dimensões onde a avaliação está dependente da interacção 

entre os vários candidatos. Por outro lado, o facto de diferentes grupos de candidatos 

serem expostos nesta prova a diferentes situações problemáticas (embora de natureza 

semelhante), poderá ter contribuído para a diferença de valores encontrada. Para 

verificar se a exposição a diferentes situações problemáticas teve influência nos 

resultados obtidos nas dimensões puramente individuais nesta prova, isto é, 

“Raciocínio/Resolução de problemas” e “Comunicação escrita”, efectuou-se o teste 

ANOVA de comparação de grupos. Os valores das estatísticas descritivas relativas às 

médias e desvios-padrão obtidas nas duas dimensões individuais nas cinco situações 

problemáticas aplicadas nesta prova encontram-se apresentados no Quadro 14 e os 

resultados do teste ANOVA estão apresentados no Quadro 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Situações problemáticas Nº de candidatos PPRR PPCE 

 
N 

Média 

(M) 

Desvio-padrão 
(DP) 

Média 
(M) 

Desvio-padrão 

(DP) 

Vindimas 121 7.82 1.68 8.64 1.76 

Desastre Aéreo 102 7.94 2.20 8.78 1.73 

Incidente em Férias 63 7.22 2.00 7.81 1.91 

Dilema da Montanha 70 7.66 2.01 7.87 1.86 

Passeio de Barco 61 7.85 2.39 7.77 1.91 

Total 417 7.74 2.03 8.29 1.86 

Nota: PPRR - Raciocínio/Resolução de Problemas na Prova de Projecto de Planeamento; PPCE – Comunicação 

Escrita na Prova de Projecto de Planeamento.  

As dimensões podem assumir valores entre um mínimo de 3 e um máximo de 15. 
 

 

Quadro 14 - Médias e desvios-padrão das duas dimensões individuais nas cinco situações problemáticas 
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Os valores médios obtidos na dimensão “Raciocínio/Resolução de problemas” 

não variam de forma significativa em função das diferentes situações problemáticas 

(F(4;412)=1.40 n.s.), revelando que os resultados obtidos não se deveram a um efeito 

não controlado do tipo de situação problemática com que os sujeitos são confrontados.  

No que diz respeito à dimensão “Comunicação escrita” verifica-se a existência de 

diferenças significativas nos resultados médios obtidos nas diferentes situações 

problemáticas aplicadas (F(4;412)=6.34, ρ<0.001). Estes valores indicam que de facto, 

na amostra recolhida, a situação problemática influenciou significativamente os 

resultados na dimensão “Comunicação escrita”. Uma vez que a amostra não é uniforme 

em termos do número de candidatos que foi exposto às diferentes situações 

problemáticas (entre 61 na situação “Passeio de Barco” e 121 na situação “Vindimas), 

será pertinente continuar a recolher informação em futuras aplicações, para verificar se 

os resultados se confirmam. Neste último caso, será importante verificar quais as 

situações problemáticas que causam diferenças significativas nos resultados da 

dimensão “Comunicação escrita” e, se nada mais puder ser realizado para colmatar este 

efeito retirá-las, no sentido de aumentar a equidade no processo de Selecção. 

Dimensões  Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média 

quadrática 

F Significância 

       

PPRR 

Entre grupos 

(combinado) 
23.00 4 5.75 1.40 .23 

      

Dentro dos 

grupos 
1695.98 412 4.12   

      

Total 1718.98 416    

       

PPCE 

Entre grupos 

(combinado) 
83.40 4 20.85 6.34 .00 

      

Dentro dos 

grupos 
1355.32 412 3.29 

  

      

Total 1438.72 416    

Nota: PPRR - Raciocínio/Resolução de Problemas na Prova de Projecto de Planeamento; PPCE – Comunicação 

Escrita na Prova de Projecto de Planeamento. 

 

 

Quadro 15 - Resultados do teste ANOVA para as dimensões “Raciocínio/Resolução de 

Problemas” e “Comunicação Escrita” da Prova de Projecto de Planeamento 
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Quanto ao estudo da sensibilidade das dimensões, dos factores de 2ª ordem 

(competências) e EAG, os valores obtidos nas estatísticas descritivas apresentados no 

Quadro 16 revelam que, de um modo geral, as distribuições dos resultados seguem o 

padrão da curva normal. Assim, o teste K-S (Kolmogorov-Smirnov) de aderência 

apresenta significâncias todas próximas de zero (excepto EAG – 0.09) e os coeficientes 

de curtose (expressam a amplitude da variação em torno da média) e de assimetria 

apresentam valores que não excedem o valor aceitável de +- 0.5. Estes valores relativos 

à sensibilidade possibilitam a escolha dos testes paramétricos para as análises 

estatísticas seguintes. 

 

 

Dimensões Kolmogorov-Smirnov 

Coeficientes de 

Assimetria 

Coeficientes de 

Curtose 

  K-S (Z) Significância  Valor Erro Padrão Valor Erro Padrão 

PPPN 3.38 .00 -.25 .12 -.10 .24 

PPTE 3.81 .00 -.33 .12 .36 .24 

PPCO 3.56 .00 -.09 .12 .04 .24 

PPAC 3.34 .00 .08 .12 .07 .24 

PPRR 3.58 .00 .53 .12 .15 .24 

PPCE 4.41 .00 -.20 .12 .11 .24 

POPN 2.96 .00 -.28 .12 -.14 .24 

POTE 3.47 .00 -.35 .12 -.03 .24 

PORR 3.89 .00 -.25 .12 .04 .24 

CompLiderança 1.70 .01 -.31 .12 -.27 .24 

CompEmocional 3.34 .00 .08 .12 .07 .24 

CompCognitiva 1.43 .03 -.02 .12 .23 .24 

EAG 1.25 .09 -.16 .12 -.34 .24 

Nota: PPPN - Persuasão/Negociação na Prova de Projecto de Planeamento (PP); PPTE – Trabalho de Equipa na 

PP; PPCO – Comunicação Oral na PP; PPAC – Auto-controlo na PP; Raciocínio/Resolução de Problemas na PP; 

PPCE – Comunicação Escrita na PP; POPN – Persuasão/Negociação na Prova de Obstáculos (PO); POTE – 

Trabalho de Equipa na PO; PORR - Raciocínio/Resolução de Problemas na PO. 

 

 

Quadro 16 – Estudo da “normalidade” das dimensões, dos factores de 2ª ordem e do EAG  
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6.2.3. O estudo da Validade das provas 

 

O estudo da validade interna de construto das Provas de Grupo foi realizado de 

acordo com a metodologia adaptada de Sackett e Dreher (1982) e Chan (1996). Assim, 

analisaram-se conjuntamente os resultados da validade convergente, da validade 

discriminante, da consistência interna e da análise factorial exploratória, das dimensões 

em avaliação. Para este efeito, foi criada uma matriz de intercorrelações multitraço-

multimétodo (MTMM), com base nas somas das avaliações dos três observadores para 

cada dimensão, de cada uma das provas. O primeiro passo consistiu no estudo da 

validade convergente das provas, através do grau de associação de cada uma das 

dimensões ao longo das mesmas. Para este efeito, decompôs-se a matriz MTMM numa 

matriz monotraço-heterométodo (MT-HM, a mesma dimensão ao longo das duas 

provas), sendo calculadas as correlações entre os resultados por dimensão nas duas 

provas através do coeficiente de correlação de Pearson (visto as dimensões 

apresentarem distribuições segundo uma curva normal) e a consistência interna das 

dimensões através do alfa de Cronbach, tratando-se os resultados obtidos por dimensão 

nas duas provas como itens. Os valores das correlações monotraço-heterométodo, bem 

como da consistência interna das dimensões estão apresentados no Quadro 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões Coeficientes de correlação Alfas de Cronbach 

 r α 

Persuasão/Negociação .62*** .74 

   

Trabalho de Equipa .47*** .64 

   

Raciocínio/Resolução de Problemas .15** .26 

   

Média .41 .55 

   

Desvio-padrão (DP) .24  

Nota: ** ρ <.01; *** ρ <.001 

 

 

Quadro 17 - Correlações monotraço-heterométodo e consistência interna das dimensões 
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A análise dos coeficientes de correlação da matriz monotraço-heterométodo 

(MT-HM) evidencia que as dimensões avaliadas nas duas provas apresentam 

correlações significativas entre si, embora os valores variem, segundo o critério de 

Nunnaly (1978), de moderados nas dimensões “Persuasão/Negociação” e “Trabalho de 

equipa” (r=.62, ρ<.001 e r=.47, ρ<.001) a fraco na dimensão “Raciocínio/Resolução de 

Problemas” (r=.15, ρ<01). Estes valores com uma correlação média de .41, revelam-se 

encorajadores face aos encontrados no estudo de Chan (1996), em que os respectivos 

valores para validade convergente variam entre r=.02 e r=.25 com uma correlação 

média de .07. Também, no que se refere ao estudo de Sackett e Dreher (1982), os 

autores após analisarem três assessment centers desenvolvidos em três organizações, 

obtiveram em dois deles correlações médias de .07 e .11, respectivamente. No que diz 

respeito ao terceiro assessment center analisado, estes autores encontraram correlações 

monotraço-heterométodo com valores entre r=.41 e r=.56 com uma correlação média de 

.51. Contudo, os autores salientam que os razoáveis valores de validade convergente 

obtida podem ser ilusórios, pois a magnitude das correlações heterotraço-heterométodo 

encontradas (média r=.45) sugere a presença de erro de “halo”, isto é, “virtualmente 

qualquer resultado de qualquer dimensão em qualquer exercício terá correlações 

relativamente elevadas com qualquer outro resultado” (Sackett & Dreher, 1982, p. 409). 

No presente estudo, as correlações heterotraço-heterométodo encontradas (apresentadas 

no Quadro 18) registaram uma média de .29 (.35 se forem usadas para o cálculo apenas 

as dimensões avaliadas nas duas provas), o que pode ser indicador de erro de “halo”, 

contudo, o mesmo a existir, terá uma magnitude inferior ao do estudo de Sackett e 

Dreher (1982). 

No que diz respeito à consistência interna, os valores encontrados variaram, 

segundo o critério de Nunnaly (1978), entre elevado para a dimensão 

“Persuasão/Negociação” (α=.74), moderado para a dimensão “Trabalho de equipa” 

(α=.64) e fraco para a dimensão “Raciocínio/Resolução de Problemas” (α=.26). Estes 

valores com uma consistência interna média de .55, revelaram-se bastante superiores 

aos encontrados no estudo de Chan (1996), onde os alfas de Cronbach variaram entre 

α=.03 e α=.48, com uma consistência interna média de .18. No estudo de Sackett e 

Dreher (1982) não foi estudada a consistência interna. 

 Da análise conjunta das correlações monotraço-heterométodo e consistência 

interna das dimensões, evidenciou-se a existência de uma moderada validade 
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convergente para as dimensões “Persuasão/Negociação” e “Trabalho de equipa”, com 

valores mais elevados para a primeira (r=.62, ρ<.001 e α=.74). Por seu lado, a dimensão 

“Raciocínio/Resolução de Problemas” evidenciou fraca validade convergente. Uma 

possível hipótese de explicação dos valores encontrados, nomeadamente para este 

último caso, foi levantada por Sackett e Dreher (1982) e aprofundada por Howard 

(1997, cit. por Sackett & Tuzinski, 2001) e Bowler e Woehr (2006). Segundo os 

autores, há diferenças marcantes na informação recolhida em diferentes exercícios, isto 

é, os exercícios variam no grau em que dão oportunidades aos candidatos para 

demonstrarem comportamentos relevantes para a avaliação das dimensões e as 

avaliações das dimensões ao longo dos exercícios não são entendidas como medidas 

paralelas. Assim, na Prova de Projecto de Planeamento a dimensão 

“Raciocínio/Resolução de Problemas” é puramente individual consistindo na resolução 

de uma situação problemática concreta num tempo de 30 minutos, enquanto na Prova de 

Obstáculos a avaliação da mesma dimensão está dependente da interacção dos 

candidatos que, à medida que a prova decorre, vão resolvendo os problemas que se lhes 

deparam. Situação semelhante afecta a dimensão “Trabalho de equipa”, que na Prova de 

Obstáculos, para além de todas as componentes envolvidas na Prova de Projecto de 

Planeamento, envolve uma componente de actividade física.   

 Estudos recentes (Lance, Newbolt, Gatewood, Foster, French & Smith, 2000; 

Lievens, 2002; citados por Lievens & Thornton III, 2005, p. 256), que identificam a 

natureza do desempenho dos candidatos como um factor que afecta a validade de 

construto parecem confirmar a hipótese anterior. Nestes estudos, verificou-se que os 

candidatos não apresentam consistência de desempenho ao longo dos vários exercícios, 

pelo que “a evidência de validade convergente e discriminante pode apenas ser 

estabelecida para candidatos cujos desempenhos variaram ao longo das dimensões e 

foram relativamente consistentes ao longo dos exercícios.” Por seu lado, estudos 

baseados na abordagem interaccionista do princípio da “activação do traço” (Tett & 

Guterman, 2000; Haaland & Christiansen, 2002; citados por Lievens & Thornton III, 

2005), demonstraram que a consistência das avaliações ao longo dos exercícios é apenas 

encontrada, quando os mesmos partilham oportunidades de expressão dos traços. 

O procedimento seguinte consistiu na verificação da validade discriminante das 

provas. Para este efeito, decompôs-se a matriz MTMM numa matriz heterotraço-

monométodo (HT-MM, ou diferentes dimensões dentro do mesmo exercício), sendo 
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calculadas as correlações entre os resultados obtidos em cada uma das dimensões dentro 

de cada prova, através do coeficiente de correlação de Pearson. Foi ainda verificada a 

consistência interna das duas provas através do alfa de Cronbach, tratando-se os 

resultados obtidos nas várias dimensões dentro de cada prova como itens. Os valores 

das correlações heterotraço-monométodo estão apresentados no Quadro 18. Por 

analogia com a metodologia de Sackett e Dreher (1982) e Chan (1996), apresentam-se 

no Quadro 19 os valores relativos às médias dos coeficientes de correlação por prova 

(média heterotraço-monométodo), os valores da consistência interna das duas provas, 

bem como as médias globais respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões das Provas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

Prova de Projecto 

 de Planeamento 
         

1. PPPN ------         

2. PPTE .81*** ------        

3. PPCO .61*** .56*** ------       

4. PPAC .56*** .53*** .73*** ------      

5. PPRR .33*** .30*** .38*** .31*** ------     

6. PPCE .11* .15** .26*** .25*** .37***   ------    

Prova de Obstáculos          

7. POPN  (.52***) (.44***) (.40***) (.15**) (.03) ------   

8. POTE (.47***)  (.35***) (.31***) (.11*) (.03) .79*** ------  

9. PORR (.46***) (.41***) (.35***) (.33***)  (.03) .78*** .73***  ------   

Nota: PPPN - Persuasão/Negociação na Prova de Projecto de Planeamento (PP); PPTE – Trabalho de Equipa na PP; 

PPCO – Comunicação Oral na PP; PPAC – Auto-controlo na PP; Raciocínio/Resolução de Problemas na PP; PPCE – 

Comunicação Escrita na PP; POPN – Persuasão/Negociação na Prova de Obstáculos (PO); POTE – Trabalho de Equipa 

na PO; PORR - Raciocínio/Resolução de Problemas na PO. 

Os valores entre parêntesis correspondem às correlações heterotraço-heterométodo (HT-HM). 

* ρ<.05; ** ρ<.01; *** ρ<.001 

 

 

Quadro 18 - Correlações heterotraço-monométodo e heterotraço-heterométodo na 

Prova de Projecto de Planeamento e Prova de Obstáculos 
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A análise dos Quadros 18 e 19, indica que os coeficientes de correlação 

encontrados na matriz heterotraço-monométodo (HT-MM) evidenciam a existência de 

correlações significativas intra-prova para as dimensões avaliadas. Quanto à Prova de 

Projecto de Planeamento, os valores de correlação variaram substancialmente, sendo 

que os mais elevados se registaram entre as dimensões “Persuasão/Negociação” e 

“Trabalho de equipa” (r=.81, ρ<.001) e as dimensões “Comunicação oral” e “Auto-

controlo” (r=.73, ρ<.001). Por seu lado, as correlações mais fracas registaram-se entre 

as dimensões “Persuasão/Negociação” e “Comunicação escrita” (r=.11, ρ<.05) e 

“Trabalho de equipa” e “Comunicação escrita” (r=.15, ρ<.01). Na Prova de Obstáculos 

os valores de correlação encontrados foram, segundo o critério de Nunnaly (1978), 

todos elevados, isto é, acima de r=.70, ρ<.001. No que diz respeito à média global das 

correlações para as duas provas (r=.61), a mesma é apenas ligeiramente inferior ao valor 

de r=.71 encontrado por Chan (1996), mas comparável ao valor de r=.64 resultante em 

dois dos três assessment centers analisados no estudo de Sackett e Dreher (1982). 

Quanto ao terceiro assessment center analisado por estes autores o valor para a média 

global das correlações foi de r=.40.  

No que diz respeito à consistência interna das duas provas, segundo o critério de 

Nunnaly (1978), as mesmas apresentaram valores elevados, respectivamente, α=.81 

(Prova de Projecto de Planeamento) e α=.91 (Prova de Obstáculos), com uma 

consistência interna média de .86. Embora este valor médio seja próximo do encontrado 

no estudo de Chan (1996), onde a média dos alfas de Cronbach foi .93, uma análise às 

várias provas isoladamente, revela ligeiras diferenças ao nível das consistências internas 

Provas 

Média dos Coeficientes de 

correlação Alfas de Cronbach 

   

Prova de Projecto de Planeamento .44 .81 

   

Prova de Obstáculos .77 .91 

   

Média global .61 .86 

   

Desvio-padrão (DP) .23  

 

Quadro 19 - Médias dos coeficientes de correlação por prova, consistência interna das duas 

provas, e médias globais 
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encontradas nos dois estudos, pois no estudo de Chan (1996) os alfas apresentam 

valores muito homogéneos e nunca inferiores a .91, enquanto no presente estudo, a 

Prova de Projecto de Planeamento apresentou um α=.81. 

 Tal como se procedeu para a validade convergente, analisaram-se 

conjuntamente as correlações heterotraço-monométodo e a consistência interna das duas 

provas. A um nível geral, a média global das correlações para as duas provas (r=.61) e a 

média dos α=.86, indica a existência de fraca validade discriminante para as provas. 

Salienta-se, no entanto, que uma análise segundo estas médias globais de correlações e 

consistência internas das várias provas pode ser redutora, no sentido em que esconde 

diferenças importantes quanto aos valores de validade discriminante encontrados. 

Assim, no presente estudo, se para a Prova de Obstáculos as correlações apresentaram 

valores muito semelhantes e acima de r=.70, ρ<.001, o que é indicador de fraca validade 

discriminante, para a Prova de Projecto de Planeamento o caso é diferente. Nesta prova, 

os valores de correlação variaram substancialmente (entre r=.81, ρ<.001 e r=.11, ρ<.05), 

o que indica a existência de validade discriminante, nomeadamente, entre dimensões de 

desempenho unicamente individual e dimensões de desempenho em grupo.  

Em relação à validade discriminante é importante referir, que as dimensões 

relacionadas com funções de Gestão tipicamente avaliadas nos assessment centers (e no 

presente estudo) não são completamente ortogonais (Sackett & Dreher, 1982; Kolk, 

Born, & Van Der Flier, 2004; Bowler & Woehr, 2006), pelo que correlações positivas 

entre as mesmas são esperadas. Assim, embora a diferenciação entre as dimensões seja 

desejável, não existe um meio correcto de avaliar se os valores encontrados são baixos, 

altos ou adequados, levantando-se a verdadeira questão que é determinar qual a 

magnitude apropriada de correlações nos assessment centers (Sackett & Dreher, 1982). 

Procedeu-se, de seguida, a uma análise factorial exploratória pelo método de 

extracção em componentes principais com rotação varimax e normalização de Kaiser, 

tratando-se os resultados obtidos por dimensão nas duas provas como itens. A finalidade 

da análise factorial foi identificar o número de determinantes (factores) requeridos para 

explicar as intercorrelações no seio das duas Provas de Grupo. Assim, esta técnica teve 

o duplo objectivo de fornecer informação importante sobre a validade interna de 

construto e verificar se as dimensões se agrupavam em factores de segunda ordem 

(competências - Liderança, Cognitiva, Emocional).            
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Para seleccionar os itens relativos a cada um dos factores, conjugaram-se dois 

critérios: após a rotação varimax, tomou-se em consideração os itens com saturações 

superiores a .60 e eliminaram-se todos os itens que apresentassem saturações superiores 

a .40 em vários factores simultaneamente (itens ambíguos). Como se pode verificar 

pelos resultados apresentados no Quadro 20, emergiram dois factores, que explicam 

66.47% da variância total. No Factor I, que por si só explica 38.65%, agruparam-se três 

itens. Uma análise do seu conteúdo permite verificar que se tratam dos itens que 

constituem a Prova de Obstáculos, pelo que se poderá concluir que a mesma constitui 

um factor. Por seu lado, no Factor II, que por si só explica 27.81%, agruparam-se três 

itens. Uma análise de conteúdo dos mesmos, permite verificar que se tratam de itens 

englobados na Prova de Projecto de Planeamento. Dois destes itens 

(“Raciocínio/Resolução de Problemas” e “Comunicação escrita”) estão relacionados 

com um factor de segunda ordem que se pretendia que emergisse, isto é, a competência 

Cognitiva. O terceiro item “Auto-controlo” não parece ter relação com os anteriores, 

para além de também estar inserido na Prova de Projecto de Planeamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens Factor I Factor II 

   

POPN .91 .12 

POTE .88 .02 

PORR .86 .03 

PPPN .65 .54 

PPTE .60 .54 

PPCO .42 .72 

PPRR .02 .71 

PPAC .39 .69 

PPCE -.16 .64 

Valor próprio 3.48 2.50 

Variância explicada (%) 38.65% 27.81% 
 

Nota: PPPN - Persuasão/Negociação na Prova de Projecto de Planeamento (PP); PPTE – Trabalho de 

Equipa na PP; PPCO – Comunicação Oral na PP; PPAC – Auto-controlo na PP; Raciocínio/Resolução de 

Problemas na PP; PPCE – Comunicação Escrita na PP; POPN – Persuasão/Negociação na Prova de 

Obstáculos (PO); POTE – Trabalho de Equipa na PO; PORR - Raciocínio/Resolução de Problemas na PO. 

 

 

  

 

Quadro 20 - Análise factorial das dimensões das provas de grupo: Matriz rodada 
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Estes resultados mostram a existência de dois factores, sendo o primeiro 

claramente identificável com a Prova de Obstáculos, no entanto, o segundo factor é de 

difícil definição, não existindo evidências claras que se identifique com a Prova de 

Projecto de Planeamento. A existência de três itens ambíguos (dimensões da Prova de 

Projecto de Planeamento - “Persuasão/Negociação”, “Trabalho de equipa” e 

“Comunicação oral”) com saturações moderadas nos dois factores, especialmente, os 

dois primeiros que, embora pertencentes à Prova de Projecto de Planeamento, 

apresentam maior saturação no primeiro factor, conjuntamente com a identificação de 

um segundo factor de difícil definição afastam estes resultados dos previamente obtidos 

em estudos anteriores, nomeadamente, os de Sackett e Dreher (1982) e Chan (1996). 

Nestes estudos, tal como na generalidade da investigação nesta área, a análise factorial 

tem evidenciado claramente factores identificáveis com os exercícios dos assessment 

centers (Lievens & Thornton III, 2005). Assim, se por um lado, os resultados não 

evidenciam as dimensões avaliadas e o seu agrupamento nos factores de segunda ordem 

desejados (competências - Liderança, Cognitiva, Emocional), o que compromete a 

validade de construto, por outro lado, não se poderá afirmar claramente (como nos 

estudos referidos anteriormente) que a validade interna de construto das provas é fraca. 

Por fim, tendo em consideração a análise conjunta da matriz de intercorrelações 

multitraço-multimétodo (MTMM) e da análise factorial, as conclusões acerca da 

validade interna de construto das Provas de Grupo parecem ser de difícil elaboração. Se, 

por um lado, não existe evidência clara de validade interna de construto, por outro, a 

existência de um segundo factor que não se identifica com a Prova de Projecto de 

Planeamento e a existência de moderadas validades convergentes para duas das 

dimensões e de validade discriminante para a Prova de Projecto de Planeamento, 

indiciam a presença de alguma validade interna de construto, e afastam os presentes 

resultados dos tradicionalmente obtidos noutros assessment centers.  

 

6.2.4. Elaboração de normas referentes ao EAG 

 

O objectivo da estandardização é determinar a distribuição dos resultados brutos 

no grupo referência, para que possam ser publicados resultados derivados conhecidos 

como normas. As normas podem ser apresentadas de várias formas, por exemplo, 
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percentis, resultados estandardizados (z), ou variações conceptualmente idênticas destes 

últimos conhecidas como resultados padronizados, uma das quais é a nota T. No geral, 

as normas constituem uma estrutura comparativa de referência, que indicam o 

desempenho do examinado no teste comparativamente ao do seu grupo de referência 

(Gregory, 2001).  

No presente estudo, a elaboração de normas tem como objectivo primordial 

aumentar o rigor e a equidade no processo de Selecção, através da criação de uma 

relação de dependência entre o Escalonamento de Avaliação Global (EAG) de carácter 

numérico (pontuação final obtida) e o EAG qualitativo designado “Parecer”, atribuídos 

a cada candidato no final da reunião de integração das Provas de Grupo. Assim, 

pretende-se que o EAG qualitativo passe a depender do EAG numérico, excepto no caso 

de observação de comportamentos comprovativamente desajustados à função de cadetes 

da Academia Militar, durante a realização das provas.  

Devido ao EAG qualitativo envolver cinco níveis (Não Favorável – NF; 

Favorável com Reservas – FR; Favorável – F; Bastante Favorável – BF; 

Preferencialmente Favorável – PF), optou-se pela elaboração de normas do EAG 

numérico segundo percentis. Para este efeito, recorreu-se ao escalonamento em cinco 

grupos que é utilizado no Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAE) para todos 

os testes psicológicos. As normas criadas estão apresentadas no Quadro 21 e o 

histograma correspondente ao EAG encontra-se apresentado no Quadro 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentis 

 

Valores EAG 

 

“Pareceres” 

 
  

6.70 EAG ≤ 61.01 NF 

30,90 61.01 < EAG ≤ 73.00 FR 

69.10 73.00 < EAG ≤ 85.00 F 

93,30 85.00 < EAG ≤ 95.00 BF 

 EAG > 95.00 PF 

 

Nota: N = 417; M = 78,65; DP =11,27 
 

  

 

Quadro 21 - Normas relativas ao EAG das Provas de Grupo 
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6.2.5. Síntese dos Resultados 

 

Os resultados deste estudo exploratório permitiram verificar que as Provas de 

Grupo apresentam aspectos bastante positivos tais como: boa precisão inter-

observadores com existência de elevada consistência interna para as dimensões, o que 

parece ser indicativo que as mesmas foram bem definidas operacionalmente e 

incorporam indicadores comportamentais precisos e fáceis de observar; o estudo da 

sensibilidade das dimensões e EAG revelou que, de um modo geral, as distribuições dos 

resultados seguem o padrão da curva normal, o que permitiu a elaboração de normas 

para o EAG, traduzindo-se num incremento em termos equidade no processo de 

Selecção. 

Contrapondo com estes aspectos positivos, os resultados deste estudo 

exploratório também permitiram verificar a existência de limitações nas Provas de 

Grupo tais como: não se verificou a emergência dos factores de segunda ordem, pelo 

que não se poderão avaliar os candidatos segundo estas competências; por último, não 

se verificou evidência clara de validade interna de construto, embora os resultados neste 

campo se possam considerar encorajadores, quando comparados com os obtidos nos 

estudos de Sackett e Dreher (1982) e Chan (1996). 
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Quadro 22 - Histograma relativo ao EAG das Provas de Grupo 


