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Nas últimas décadas, inseridos num contexto de rápida mudança e incerteza, 

intensificadas pela galopante evolução tecnológica, “temos assistido a mutações 

sucessivas no modelo de desenvolvimento económico, de que a globalização é a 

expressão mais recente. Sucedem-se novas exigências de produtividade, 

competitividade e mobilidade que lançam desafios às organizações” (Neves et al., 2006, 

p. 13). É neste mundo do trabalho em plena evolução e mutação que as empresas, se 

quiserem sobreviver, terão de possuir estruturas que conciliem a excelência funcional 

com uma Gestão de recursos humanos preocupada com a aquisição, desenvolvimento e 

retenção de colaboradores de elevado desempenho. Deste modo, num contexto de 

mundialização dos mercados e da progressiva intelectualização das actividades 

económicas, as organizações do futuro irão construir-se à volta das pessoas, pois apenas 

estas possuem a criatividade necessária para encontrarem soluções inovadoras 

realmente competitivas. 

Assim, hoje mais do nunca, a Selecção de pessoal, que consiste na tarefa de 

identificar e escolher os candidatos com maiores probabilidades de se ajustarem à 

função e à organização para a qual concorrem (Caetano & Vala, 2000), assume 

importância vital para as organizações. O Capítulo 1 desta dissertação focalizou-se, 

precisamente, nesta área da Gestão de recursos humanos e procurou fornecer-lhe um 

enquadramento teórico. Neste capítulo apresentou-se uma definição de Selecção de 

pessoal e uma revisão de literatura sobre a evolução desta área abordando, entre outros 

aspectos, a origem das Provas de Grupo, bem como o paradigma de predição subjacente 

à mesma. Por último, referiram-se sucintamente exemplos de métodos de Selecção de 

pessoal e introduziu-se o método de assessment center, que assumiu um carácter central 

nesta dissertação. 

O Capítulo 2 abordou as transformações na envolvente externa em que as 

organizações de hoje operam e que, quase certamente, operarão no futuro, bem como as 

implicações que estas transformações rápidas e pouco previsíveis estão a ter nos 

modelos de Gestão que, agora mais do que nunca, apostam decisivamente no capital 

humano para assegurar a sobrevivência. Este capítulo focalizou a operacionalização da 

centralidade das pessoas neste novo modelo de Gestão de recursos humanos que se 

traduziu, entre outros aspectos, na substituição progressiva da simples noção de 

qualificações, pela categoria mais abrangente e complexa das competências (Cascão, 

2004). Assim, as competências, ou seja, o conjunto de características pessoais, 

conhecimentos e comportamentos, que estão casualmente relacionados com o 
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desempenho superior na realização das actividades inerentes às funções, constituíram o 

conceito central desenvolvido, na sua abordagem comportamental. No seguimento, foi 

ainda desenvolvido o tema da Gestão pelas competências e todas as vantagens 

associadas, nomeadamente, a possibilidade da utilização de uma linguagem comum nas 

empresas, baseada em comportamentos observáveis, que possibilita que os critérios de 

realização se tornem muito claros e permite uma Gestão integrada de recursos humanos 

nas várias áreas (DGAP, 2006).  

O capítulo 2 introduziu, ainda, a Instituição Militar para contextualizar a amostra 

de estudo. Foram abordados o conceito de profissionalismo militar, a cultura 

organizacional nesta Instituição, os seus valores e feita uma breve alusão ao processo de 

reestruturação da mesma, tendo como objectivo fazer um paralelismo com as 

organizações civis, em termos de Gestão dos recursos humanos. Por último, apresentou-

se o Modelo de Competências do Oficial do Exército, que serviu de base para a 

construção das Provas de Grupo que integram o assessment center de Selecção para a 

Academia Militar, fornecendo as competências a avaliar nas respectivas provas. 

O Capítulo 3 consistiu numa revisão de literatura sobre o método de assessment 

center, especialmente utilizado para avaliar competências, isto porque de acordo com o 

novo paradigma de Gestão, cada vez mais as pessoas são seleccionadas pelas 

competências e não por aquilo que está descrito na função que desempenham ou irão 

desempenhar (Ceitil, 2006). Em primeiro lugar, referiram-se as origens deste método e 

o modo como se tem difundido no mundo. Em segundo lugar, apresentaram-se 

definições do conceito de assessment center que podem variar, desde uma visão mais 

alargada a uma visão mais restrita, comportando apenas exercícios práticos observados 

por diversos observadores. Aliás, foi esta última a adoptada no contexto de Selecção 

para a Academia Militar de que consta esta dissertação. Seguidamente, apresentaram-se 

as vantagens de utilização do método de assessment center, com ênfase na validade 

preditiva. Apresentaram-se, ainda, as desvantagens do mesmo, nomeadamente, a 

persistente fraca evidência de validade de construto, especialmente quando são 

utilizadas estratégias de validação interna (Lievens & Thornton III, 2005). O conceito 

de validade de construto foi apresentado, bem como a forma de verificar este tipo de 

validade nos assessment centers, nomeadamente, através da validade interna de 

construto, que foi o método utilizado nesta dissertação. Analisaram-se, igualmente, os 

três factores identificados como responsáveis pela falta de evidência de validade de 

construto do método (pouco cuidado na construção; fraca precisão dos observadores; 
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desempenho real dos candidatos ao longo das situações). Por último, teceram-se as 

considerações finais sobre a utilização deste método que, apesar das desvantagens 

enumeradas, apresenta vantagens inquestionáveis tais como, uma elevada validade de 

critério e validade incremental sobre outros métodos tradicionais de Selecção e métodos 

emergentes como entrevistas de descrição comportamental, apesar dos estudos nesta 

área ainda serem reduzidos (Lievens & Thornton III, 2005). 

No Capítulo 4 descreveram-se as Provas de Grupo integradas no assessment 

center de Selecção para a Academia Militar e referiram-se as limitações que as mesmas 

apresentavam e que justificaram a sua actualização. Assim, apresentou-se uma breve 

revisão de literatura acerca das Provas de Grupo utilizadas no Exército Português, desde 

1963/64 até 2006, que tinham como objectivo principal avaliar competências de 

interacção grupal face a uma situação concreta (Silva, 1981), tais como a capacidade de 

cooperação, liderança, planeamento e tomada de decisões rápidas em grupo e, inclusive, 

descreveram-se as referidas provas. Seguidamente, descreveram-se as limitações que 

estas provas apresentavam, especificamente: ausência de um Perfil de Competências-

chave (Modelo de Competências); dificuldades de avaliação manifestadas pelos 

observadores-avaliadores; ausência de estudos de carácter psicométrico como, por 

exemplo, validade de construto e elaboração de normas para as provas utilizadas. Neste 

capítulo são também apresentados os objectivos de estudo desta dissertação, a saber: 1 – 

verificar a precisão das Provas de Grupo; 2 – verificar a 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; 3 – verificar a emergência de factores de 2ª ordem (Liderança, Cognitivo, 

Emocional); 4 – verificar se os factores de 2ª ordem apresentam uma distribuição 

normal, que permita a elaboração de normas para os mesmos; 5 – verificar se o EAG 

apresenta uma distribuição normal, que permita a elaboração de normas para as provas 

utilizadas.  

O Capítulo 5 consistiu na descrição da metodologia utilizada no processo de 

actualização das duas Provas de Grupo integradas no assessment center de Selecção 

para a Academia Militar. O capítulo iniciou-se com uma descrição do procedimento de 

realização das Provas de Grupo, desde a constituição dos grupos de candidatos a avaliar 

e do júri nomeado para a avaliação, até ao parecer final que é atribuído a cada candidato 

com base no seu desempenho nas duas provas. Durante este processo, foram descritos 
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os cuidados levados a cabo para fazer face às conclusões da investigação sobre a 

validade preditiva dos assessment centers, que reportam a fraca estabilidade dos 

coeficientes face a variáveis moderadoras, tais como as características pessoais dos 

avaliadores e candidatos. Foi, igualmente, referida a informação que é fornecida aos 

candidatos sobre os objectivos e o desenvolvimento das provas, antes do início das 

mesmas, tendo-se justificado o conteúdo dessa informação com base em revisão de 

literatura. Seguidamente, caracterizou-se a amostra de estudo e descreveu-se todo o 

processo de construção do instrumento. Este processo foi fundamentado nas mais 

modernas tecnologias de assessment centers, desde a fase inicial do estabelecimento do 

objectivo, passando pela operacionalização comportamental das dimensões, pela 

extracção e adaptação dos indicadores comportamentais, pelo estabelecimento dos 

indicadores de medida, até à criação da escala do tipo Likert de cinco pontos para 

avaliação das dimensões. Por último, descreveram-se as duas provas e apresentaram-se 

as dimensões avaliadas, exemplos de indicadores comportamentais e os indicadores de 

medida, quer da Prova de Projecto de Planeamento, quer da Prova de Obstáculos.  

No Capítulo 6 apresentaram-se os resultados referentes à investigação e foram 

tecidas considerações acerca dos mesmos. No início do capítulo foi descrito o 

procedimento estatístico geral realizado com base na metodologia adaptada de Sackett e 

Dreher (1982) e Chan (1996). De seguida, foram apresentados e discutidos os 

resultados, de acordo com a seguinte sequência: verificação da precisão do instrumento; 

estudo da sensibilidade das dimensões, dos factores de segunda ordem e do 

Escalonamento de Avaliação Global (EAG); estudo da validade interna de construto do 

instrumento; elaboração de normas referentes ao EAG. 

 Deste modo, o primeiro procedimento realizado consistiu na verificação da 

precisão do instrumento, através do 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, nomeadamente, a média dos alfas de 

Cronbach (.84), são consistentes com os resultados de precisão encontrados em estudos 

anteriores nesta área de investigação (Chan, 1996). A existência de elevada consistência 

interna para as dimensões (elevada precisão inter-observadores) parece indicar que as 

mesmas foram bem definidas operacionalmente e incorporam indicadores 

comportamentais precisos e fáceis de observar. 
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O segundo procedimento consistiu no estudo da sensibilidade das dimensões, 

dos factores de segunda ordem e do Escalonamento de Avaliação Global (EAG), através 

de estatísticas descritivas e recurso ao teste K-S (Kolmogorov-Smirnov) de aderência. O 

estudo da sensibilidade das dimensões, dos factores de segunda ordem (competências) e 

EAG revelou que, de um modo geral, as distribuições dos resultados seguem o padrão 

da curva normal, sendo que estes valores relativos à sensibilidade possibilitaram a 

escolha dos testes paramétricos para as análises estatísticas seguintes. 

O terceiro procedimento consistiu no estudo da validade interna de construto do 

instrumento, através da análise conjunta dos 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) e calculadas as correlações através do coeficiente de 

correlação de Pearson.  

Da análise conjunta das correlações monotraço-heterométodo e consistência 

interna das dimensões, evidenciou-se a existência de uma moderada validade 

convergente para as dimensões “Persuasão/Negociação” (r=.62, ρ<.001 e α=.74) e 

“Trabalho de equipa” (r=.47, ρ<.001 e α=.64). Estes resultados apresentam-se bastante 

positivos quando comparados com os estudos de Sackett e Dreher (1982), Chan (1996) 

e mesmo com o estudo de meta-análise de Bowler e Woehr (2006), cuja média global de 

correlações monotraço-heterométodo foi de .25. Por seu lado, a dimensão 

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

hipótese de explicação para os valores encontrados, nomeadamente, para o último caso, 

advém dos estudos baseados na abordagem interaccionista do princípio da “activação do 

traço” (Tett & Guterman, 2000; Haaland & Christiansen, 2002; citados por Lievens & 

Thornton III, 2005). Estes estudos demonstraram, que a consistência das avaliações ao 

longo dos exercícios é apenas encontrada, quando os mesmos partilham oportunidades 

de expressão dos traços, o que não parece ser o caso neste estudo, visto as provas serem 

de natureza bastante diferente (uma em sala e uma no exterior com componente física). 

No que diz respeito à validade discriminante, a análise conjunta das correlações 

heterotraço-monométodo (com uma média global das correlações para as duas provas 

r=.61) e da consistência interna das duas provas (com uma média dos α=.86) indicou, a 

um nível geral, a existência de fraca validade discriminante para as provas. Contudo, 

uma análise segundo estas médias globais pode ser redutora. No presente estudo, se para 



Conclusão 
 

 142 

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. É, ainda, 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). 

Após a comparação das validades convergente e discriminante, procedeu-se a 

uma análise factorial exploratória realizada 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. Desta análise emergiram dois 

factores, que explicam 66.47% da variância total. O Factor I, que por si só explica 

38.65%, é claramente identificável com a Prova de Obstáculos. Contudo, o Factor II, 

que por si só explica 27.81%, é de difícil definição, não existindo evidências claras que 

se identifique com a Prova de Projecto de Planeamento. Para além deste aspecto, 

revelou-se a existência de três itens ambíguos com saturações moderadas nos dois 

factores, nomeadamente, dois deles, que embora pertencentes à Prova de Projecto de 

Planeamento, apresentaram maior saturação no primeiro factor. Poder-se-á, então, 

afirmar que estes resultados se afastam dos previamente obtidos em estudos anteriores, 

nomeadamente, nos 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 evidenciaram as 

dimensões avaliadas e o seu agrupamento nos factores de segunda ordem desejados 

(competências - Liderança, Cognitiva, Emocional – pelo que não se poderão avaliar os 

candidatos segundo estas competências), o que compromete a validade de construto, por 
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outro lado, não se poderá afirmar com certeza (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. 

O quarto e último procedimento, consistiu na elaboração de normas referentes ao 

EAG, cujas distribuições dos resultados seguem o padrão da curva normal. Este 

procedimento teve 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. 

Em síntese, as Provas de Grupo demonstraram possuir elevada precisão, bem 

como distribuições dos resultados das dimensões e EAG que seguem o padrão da curva 

normal, o que permitiu a elaboração de normas para o EAG. Quanto à validade de 

construto, não existe evidência clara da mesma, contudo, existem indícios da sua 

existência, nomeadamente, alguma validade discriminante para a Prova de Projecto de 

Planeamento e moderadas validades convergentes para as dimensões 

“Persuasão/Negociação” e “Trabalho de equipa”, com valores mais elevados para a 

primeira. Assim, poder-se-á afirmar que as provas possuem características 

psicométricas satisfatórias para serem utilizadas na fase final do processo de Selecção 

para a Academia Militar, onde distinções mais finas são requeridas, e poderão contribuir 

decisivamente para o aumento do rigor e equidade neste processo de Selecção.  

Um aspecto importante a salientar nesta conclusão são as limitações referentes a 

este estudo, bem como a medidas a implementar no futuro para lhes fazer face. A 

primeira limitação está relacionada com a amostra de estudo. Embora o número de 

sujeitos participantes se possa considerar satisfatório (N=417), esta amostra constitui 
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apenas um conjunto específico de candidatos que concorreram à Academia Militar no 

ano de 2007, pelo que poderá ter havido influência de variáveis moderadoras não 

identificadas inerentes à mesma, o que poderá limitar a generalização dos resultados. 

Por outro lado, as cinco situações problemáticas a que foram sujeitos os candidatos na 

Prova de Projecto de Planeamento (pp. 122-123) influenciaram significativamente os 

resultados na dimensão “Comunicação escrita”, pois verificou-se a existência de 

diferenças significativas nos resultados médios obtidos nas diferentes situações 

problemáticas aplicadas (F(4;412)=6.34, ρ<0.001). Uma vez que a amostra apresentou 

grandes diferenças 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.  

A segunda limitação está relacionada com a não realização do estudo da 

validade preditiva, que constitui uma das grandes vantagens dos assessment centers, 

quer em relação ao EAG, quer em relação à cotação das dimensões em si mesmas. 

Relativamente ao EAG, os resultados do estudo de meta-análise de Gaugler et al. (1987, 

citados por Sackett & Tuzinski, 2001) atribuem ao EAG uma validade preditiva 

corrigida de .37. No que diz respeito às dimensões, os resultados do estudo de meta-

análise de Arthur et al. (2003) atribuem validades preditivas corrigidas para as 

dimensões entre .25 e .39, sendo que para o EAG é de .36. De acordo com estes 

resultados, os autores salientam que a validade de critério pode estar a ser subestimada 

pela prática comum de combinar cotações em dimensões separadas num único EAG. 

Deste modo, os assessment centers parecem ter uma maior validade preditiva quando 

não são vistos como uma entidade monolítica (EAG), mas como uma medida para 

fornecer informação em vários construtos (dimensões) (Lievens & Thornton III, 2005). 

Assim, se na presente dissertação não foi realizado o estudo da validade 

preditiva pelas limitações inerentes ao prazo de conclusão da mesma, contudo, constitui 

um aspecto fulcral a realizar no futuro, quer no que diz respeito ao EAG, quer em 

relação às dimensões. Sendo o objectivo das Provas de Grupo avaliar competências 

relacionadas com um elevado desempenho na função, nomeadamente, as de natureza 

interpessoal, um bom critério no médio-prazo para avaliar a validade preditiva, poderá 

ser a classificação final de saída da Academia Militar, que já inclui a nota respectiva ao 

estágio (tirocínio). A realização de um estudo de validade preditiva antes deste 

momento não parece aconselhada, visto a Academia Militar constituir um 



Conclusão 
 

 145 

estabelecimento de ensino militar, pelo que a função desempenhada (cadete) não 

corresponde à função para a qual se foi seleccionado (oficial). Para além deste aspecto, 

a investigação tem demonstrado que os preditores não cognitivos se vão tornando cada 

vez mais importantes com o passar dos anos no desempenho de funções nas 

organizações (Jansen & Stoop, 2001; Jansen, 2003). 

A terceira limitação diz respeito à não realização do estudo da validade externa 

de construto, em relação à qual a recente investigação tem encontrado evidências da sua 

existência. No que se refere ao EAG, os resultados da investigação indicam que a sua 

relação com outros preditores varia de acordo com os construtos relacionados com o 

trabalho medidos nos exercícios dos assessment centers. Por exemplo, os exercícios de 

grupo tendem a correlacionar-se com construtos da personalidade, tais como 

estabilidade emocional, amabilidade, extroversão, abertura à experiência, enquanto os 

exercícios de resolução de problemas tendem a correlacionar-se com a inteligência geral 

e conscienciosidade (Lievens & Thornton III, 2005). 

Arthur et al. (2003) salientam que embora o EAG seja de grande importância 

prática, por exemplo, para auxiliar decisões de contratação, o facto de ser uma 

“amálgama” de várias avaliações resulta numa perda de informação ao nível dos 

construtos e reduz o valor conceptual do mesmo, sendo vago aquilo que representa. De 

acordo com estes autores os assessment centers são melhor conceptualizados como um 

método através do qual informação relativa a múltiplos construtos ou dimensões é 

recolhida. Por outro lado, Bowler e Woehr (2006) salientam que nem todas as 

dimensões e exercícios dos assessment centers são iguais no que respeita à validade, 

pelo que a investigação deve mover o seu objecto de estudo para dimensões específicas 

e exercícios específicos. Para além deste aspecto, os autores salientam que as avaliações 

das dimensões em cada exercício são apenas um passo intermédio e, por isso, não 

representam as dimensões na sua globalidade. Segundo Bowler e Woehr (2006, p. 1123) 

a combinação das várias avaliações da mesma dimensão ao longo dos exercícios, 

“resulta numa mais confiável, e assim potencialmente mais válida, medida da 

dimensão”, pelo que os estudos de validade de construto deverão ser realizados tendo 

em conta estas avaliações finais das dimensões. De facto, os estudos de Shore et al. 

(1990, 1992; cit. por Chan, 1996), já tinham encontrado evidências da mesma para as 

avaliações finais das dimensões (avaliação global ao longo dos exercícios, para cada 

dimensão). 
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No que concerne à presente dissertação, visto que o estudo da validade externa 

de construto não foi realizado, seria importante efectuá-lo no futuro, no sentido de 

“decifrar o enigma em redor do funcionamento interno dos assessment centers” 

(Lievens, 2001, p. 219). O objectivo será contribuir para tentar responder à questão de 

quais são os construtos medidos nos assessment centers (Chan, 1996; Sackett & 

Tuzinski, 2001) e consolidar a verificação da validade de construto das Provas de 

Grupo, pela combinação com a informação recolhida acerca da validade interna de 

construto. Assim, de acordo com a literatura referida no parágrafo anterior, a futura 

investigação acerca da validade externa de construto das Provas de Grupo de Selecção 

para a Academia Militar deverá não só incidir sobre o EAG, mas também sobre as 

dimensões avaliadas nos exercícios, sobretudo, sobre as avaliações finais de cada 

dimensão ao longo dos vários exercícios. 

 


