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Neste capítulo procede-se à apresentação, análise e discussão dos 

resultados obtidos no estudo principal. 

Apresenta-se, em primeiro lugar, as características metrológicas dos 

dados recolhidos, as medidas de tendência central e de dispersão. 

Em seguida, analisa-se as qualidades métricas do Questionário sobre 

Comportamentos de Cidadania Organizacional, a partir da análise da 

consistência interna através do coeficiente alfa de Cronbach e do estudo das 

intercorrelações verificadas entre itens, entre dimensões e entre as dimensões 

e os itens. Analisa-se, ainda, a estrutura factorial do Questionário, de forma a, 

identificar as dimensões emergentes e as semelhanças com o modelo 

Circumplexo. 

Por fim, efectua-se uma comparação entre as médias dos grupos 

definidos pelas variáveis sexo e ano de curso.  

 

 

5.1 Medidas de tendência central e de dispersão 

 

No quadro 5.1 apresentamos as médias, desvios padrão e amplitudes, 

para as quatro dimensões definidas: Ajuda, Inovação, Desportivismo e 

Obediência. As médias de respostas mais elevadas encontram-se na dimensão 

Obediência (5.34) com um desvio padrão de 1.11 e na dimensão Ajuda (5.21) 

com um desvio padrão de 0.93. Quanto às amplitudes dos resultados, estas 

são também as dimensões que obtiveram respostas em toda a extensão da 

escala, enquanto que as dimensões Inovação e Desportivismo têm uma 

amplitude entre 2 e 7 e médias ligeiramente inferiores (4.80 e 4.67, 

respectivamente). 

Resultados semelhantes já se tinham verificado no estudo piloto (cf. 

Quadro 3.5), no qual as médias mais elevadas se verificaram nas dimensões: 

Obediência (4.95) e Ajuda (4.92) e as médias mais baixas nas dimensões 

Desportivismo (4.51) e Inovação (4.57). Considerando que os participantes do 

estudo piloto foram alunos do 5.º e 6.º anos (recorda-se que no estudo 

principal, são alunos dos 1º ao 4º anos), e considerando ainda que não foram 
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feitas alterações nos itens do Questionário, podemos levantar a hipótese de 

que existe uma semelhança nos comportamentos exibidos por diferentes 

alunos, ao longo de toda a formação da Academia Militar, mesmo estando em 

locais de formação diferentes. Lembramos que o estudo piloto foi aplicado aos 

alunos que estão em regime de internato em Lisboa, enquanto o estudo 

principal foi aplicado aos alunos em regime de internato na Amadora. 

 

Quadro 5.1 

Médias, Desvios padrão e Amplitudes para as dimensões de CCO 

 

Dimensões Média Desvio padrão Amplitude 
Ajuda 5.21 0.93 1 – 7 
Inovação 4.80 0.94 2 – 7 
Desportivismo 4.67 0.88 2 – 7 
Obediência 5.34 1.11 1 – 7 

 

 

As dimensões que apresentam médias mais elevadas, e por isso 

consideradas como mais importantes, encontram-se em dois eixos opostos do 

Modelo Circumplexo. A Obediência, no eixo dos comportamentos de natureza 

protectora, focada na organização, e a Ajuda, no eixo dos comportamentos de 

natureza promotora, focada no indivíduo.  

É interessante verificar que estes resultados estão em parte de acordo 

com o que é defendido por Moon, Van Dyne e Worbel (2005), uma vez que os 

dois comportamentos que apresentam médias mais elevadas são: um dirigido à 

organização (Obediência) e outro de natureza promotora (Ajuda). Este facto vai 

de encontro à teoria, segundo Moon, Van Dyne e Worbe (2005), de que os 

comportamentos mais passíveis de recompensa são os comportamentos 

dirigidos à organização e de natureza promotora. 

Por outro lado, estes comportamentos são, ainda, de natureza protectora 

(Obediência) e dirigido ao indivíduo (Ajuda), divergindo neste ponto do 

preconizado por Moon, Van Dyne e Worbel (2005), talvez por questões que se 

prendem com as características do contexto. 
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Com efeito, o Exército é uma organização secular que desde sempre se 

edificou num forte conjunto de normas e regras que têm vindo a ser 

preservadas ao longo dos anos. Este facto é ainda mais visível na Academia 

Militar uma vez que é nesse contexto que estas normas e regras são 

transmitidas, através de um conjunto de cerimónias e rituais, aos futuros 

oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana. Assim se explica que a 

dimensão Obediência seja um dos comportamentos mais verificados entre os 

Cadetes Alunos.  

Para os comportamentos de Ajuda, com a segunda média mais elevada, 

encontramos justificação no facto de se tratar de um sistema de internato, no 

qual o grupo é muito valorizado, quer pelos superiores hierárquicos, quer pelos 

próprios. O espírito de corpo, valor muito enaltecido no contexto militar, 

depende do sucesso dos alunos no seu conjunto, por isso a entreajuda é 

fundamental para se atingirem os objectivos comuns.  

Por outro lado, as dimensões que apresentam médias mais baixas 

encontram-se nos eixos diametralmente opostos aos primeiros: Inovação no 

eixo dos comportamentos de natureza promotora, focados na organização e o 

Desportivismo, no eixo dos comportamentos de natureza protectora, focados 

no indivíduo.  

Assim podemos afirmar que existe uma prevalência de comportamentos 

promotores, no que diz respeito aos comportamentos dirigidos aos indivíduos e 

uma prevalência de comportamentos protectores dirigidos à organização. 

Podemos colocar a hipótese de que a formação ministrada ao longo da 

Academia desenvolve nos Cadetes Alunos uma predisposição para exibir 

comportamentos de protecção para com a instituição. Outra hipótese que pode 

ser colocada diz respeito à relação entre pares e traduz-se em 

comportamentos que visam aspectos de natureza promotora.  

Apresentam-se no quadro 5.2, as médias, desvios-padrão e amplitudes 

para cada um dos itens do Questionário. As médias oscilam entre 3.93 e 5.76, 

sendo que os itens com médias mais elevadas, são: 

- O item 22 “Nunca saem mais cedo do trabalho sem terem autorização”, com 

uma média de 5.76;  
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- O item 24 “Conservam e protegem os bens da instituição”, com uma média de 

5.59;  

- O item 23 “Têm assiduidade ao trabalho superior ao normal”, com uma média 

de 5.52.  

Todos estes itens pertencem à dimensão Obediência, sendo que esta é a 

que apresenta maior média e desvio padrão. Este facto pode explicar-se se 

tivermos em conta algumas das questões colocadas no estudo piloto pelos 

participantes (cf. Capítulo 3) relacionadas com as limitações dos alunos quanto 

à gestão da sua assiduidade, uma vez que as regras instituídas não lhes 

permitem decidir se chegam a horas ou se saem mais cedo, o que pode ter 

conduzido a uma maior variabilidade de respostas. No entanto, a protecção da 

Organização é muito valorizada na formação destes alunos, o que está de 

acordo com a média elevada do item 24. 

Também os itens 1, 3 e 4 apresentam médias elevadas, a saber:   

- 1 “Ajudam os camaradas que estiveram ausentes” (5.44); 

- 3 “Disponibilizam de boa vontade parte do seu tempo para ajudar camaradas 

que têm problemas relacionados com o trabalho” (5.26); 

- 4 “Ajudam a orientar os camaradas recém chegados, mesmo que isso não lhe 

seja exigido” (5.24), 

Estes são itens que pertencem à dimensão Ajuda e espelham claramente 

o espírito de entreajuda e de camaradagem, expresso nessa dimensão.  

Por outro lado, os itens que apresentam médias mais baixas são os itens 

15 e 16, talvez por serem os únicos itens formulados na negativa 

(respectivamente, “Gastam muito tempo a queixar-se de coisas banais” e 

“Encontram sempre defeitos naquilo que a instituição faz”). De referir também o 

item 9 (“Tentam introduzir novos métodos de trabalho mais eficazes para a 

instituição”), este também identificado no estudo piloto (cf. Capítulo 3), por ter a 

ver com procedimentos que, na Academia Militar, pressupõem sempre a 

autorização de um superior hierárquico, como por exemplo o Comandante de 

Companhia. 

De salientar que todos os itens apresentam uma amplitude que varia 

entre 1 e 7, o que significa que as respostas foram dadas em toda a extensão 
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da escala, o que pode ser considerado como um indicador positivo no que se 

refere à formulação dos itens. 

 

Quadro 5.2 

Médias, Desvios padrão e Amplitudes para os itens do Questionário 

 

Itens Médias Desvios 
Padrão Amplitudes 

1. Ajudam os camaradas que estiveram ausentes 5.44 1.13 1 – 7 
2. Ajudam os camaradas que têm trabalhos muito pesados e complicados 5.21 1.18 1 – 7 
3. Disponibilizam de boa vontade parte do seu tempo para ajudar camaradas que 

têm problemas relacionados com o trabalho 5.26 1.08 1 – 7 

4. Ajudam a orientar os camaradas recém chegados, mesmo que isso não lhe seja 
exigido 5.24 1.33 1 – 7 

5. Fazem coisas voluntariamente para o grupo de trabalho 4.90 1.30 1 – 7 
6. Ajudam outros camaradas no seu trabalho para benefício do grupo 5.22 1.16 1 – 7 
7. Fazem sugestões inovadoras para melhorar o funcionamento da Companhia 4.74 1.29 1 – 7 
8. Tentam adoptar novos procedimentos para melhorar o funcionamento da 

Companhia 4.72 1.15 1 – 7 

9. Tentam introduzir novos métodos de trabalho mais eficazes para a instituição 4.55 1.20 1 – 7 
10. Fazem sugestões construtivas para melhorar o funcionamento das coisas 4.83 1.12 1 – 7 
11. Fazem recomendações que afectam positivamente o trabalho do grupo 5.07 1.07 1 – 7 
12. Apresentam ideias para novos projectos ou mudanças na maneira de fazer as 

coisas 4.90 1.11 1 – 7 

13. Agem como pacificadores quando os camaradas estão em desacordo. 4.98 1.32 1 – 7 
14. Funcionam como agentes estabilizadores quando surgem desentendimentos na 

instituição 4.97 1.24 1 – 7 

15. Gastam muito tempo a queixar-se de coisas banais 4.14 1.53 1 – 7 
16. Encontram sempre defeitos naquilo que a instituição faz 3.93 1.47 1 – 7 
17. Defendem a instituição quando os outros a criticam 5.02 1.37 1 – 7 
18. Acompanham as mudanças necessárias no trabalho 4.97 1.00 1 – 7 
19. Cumprem conscienciosamente os regulamentos e procedimentos da instituição 4.87 1.35 1 – 7 
20. Produzem sempre o máximo de que são capazes 4.94 1.45 1 – 7 
21. Chegam sempre a horas ao trabalho 5.36 1.48 1 – 7 
22. Nunca saem mais cedo do trabalho sem terem autorização 5.76 1.42 1 – 7 
23. Têm assiduidade ao trabalho superior ao normal 5.52 1.39 1 – 7 
24. Conservam e protegem os bens da instituição 5.59 1.30 1 – 7 

 

 

 

Analisando agora os itens relativamente a cada uma das dimensões, 

verificamos que:  
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- Na dimensão Ajuda, o item com média mais elevada é o item 1 “Ajudam os 

camaradas que estiveram ausentes” com uma média de 5.44 e desvio padrão 

de 1.13; e o item com a média mais baixa é o item 5 “Fazem coisas 

voluntariamente para o grupo de trabalho” com uma média de 4.90 e desvio 

padrão de 1.30. 

- Na dimensão Inovação, o item com média mais elevada é o item 11 “Fazem 

recomendações que afectam positivamente o trabalho do grupo” com uma 

média de 5.07 e desvio padrão de 1.07 e o item com a média mais baixa é o 

item 9 “Tentam introduzir novos métodos de trabalho mais eficazes para a 

instituição” com uma média de 4.55 e desvio padrão de 1.20; 

- Na dimensão Desportivismo, o item com média mais elevada é o item 17 

“Defendem a instituição quando os outros a criticam” com uma média de 5.02 e 

desvio padrão de 1.37 e o item com a média mais baixa é o item 16 
“Encontram sempre defeitos naquilo que a instituição faz” com uma média de 

3.93 e desvio padrão de 1.47; 

- Na dimensão Obediência, o item com média mais elevada é o item 22 “Nunca 

saem mais cedo do trabalho sem terem autorização”com uma média de 5.76 e 

desvio padrão de 1.42 e o item com a média mais baixa é o item 19 “Cumprem 

conscienciosamente os regulamentos e procedimentos da instituição” com uma 

média de 4.87 e desvio padrão de 1.35. 

 

 

5.2 Precisão 

 

A análise da consistência interna foi realizada através do cálculo dos 

coeficientes alfa de Cronbach, apresentados nos quadros 5.3 (para o total do 

Questionário e respectivas dimensões).  

Para o Questionário sobre Comportamentos de Cidadania Organizacional, 

obteve-se um alfa total de 0.92. Quanto às quatro dimensões que o compõem, 

cada uma com 6 itens, os alfas foram de 0.88 para a dimensão Ajuda, de 0.89, 

para a dimensão Inovação, de 0.89, para a dimensão Desportivismo e de 0.88, 

para a dimensão Obediência.  
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Segundo Pestana e Gageiro (2000), considera-se como indicadores de 

uma boa consistência interna, resultados superiores a 0.80. Podemos, assim, 

afirmar que os resultados são satisfatórios, quanto à consistência interna do 

Questionário sobre Comportamentos de Cidadania Organizacional e das 

dimensões que o compõem com excepção da dimensão Desportivismo, único 

resultado abaixo de 0.80 (0.75).  

 

Quadro 5.3 

Consistência interna, alfa de Cronbach para o Questionário e respectivas dimensões 

 

 N.º itens alfa 
Total 24 0.92 
Ajuda 6 0.88 
Inovação 6 0.89 
Desportivismo 6 0.75 
Obediência 6 0.88 

 

 

Quando comparamos estes resultados com os resultados do estudo piloto 

(cf. Capítulo 3) verificamos que os coeficientes de precisão do Questionário e 

das dimensões são superiores no estudo principal. O alfa total passa de 0.83 

no estudo piloto, para 0.92 no estudo principal. Quanto aos alfas das 

dimensões, sublinhamos em especial as dimensões do Desportivismo (de 0.52 

para 0.75) e da Obediência (de 0.66 para 0.88). No que diz respeito às 

dimensões Ajuda e Inovação a diferença registada é menos significativa (de 

0.78 para 0.88 e de 0.86 para 0.89, respectivamente). No seu conjunto, estes 

dados permitem considerar a utilização do Questionário sobre 

Comportamentos de Cidadania Organizacional em futuras investigações, 

podendo-se igualmente considerar que se justifica a opção tomada no final do 

estudo piloto, de não efectuar alterações na formulação dos itens. 

Quanto aos coeficientes alfa dos 24 itens do Questionário, apresentados 

no quadro 5.4, verificamos uma variação menor do que a constatada no estudo 

piloto. Os alfas aumentam para 0.93 ao eliminar qualquer um dos itens, com 

excepção de dois, que permitem manter o valor do alfa se retirados: item 20 
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(“Produzem sempre o máximo de que são capazes” e o item 24 (“Conservam e 

protegem os bens da instituição”). 

 
Quadro 5.4 

Consistência interna, alfa de Cronbach se item eliminado 
 

Itens alfa se Item 
eliminado 

1. Ajudam os camaradas que estiveram ausentes 0.93 
2. Ajudam os camaradas que têm trabalhos muito pesados e complicados 0.93 
3. Disponibilizam de boa vontade parte do seu tempo para ajudar camaradas que têm 

problemas relacionados com o trabalho 0.93 

4. Ajudam a orientar os camaradas recém chegados, mesmo que isso não lhe seja exigido 0.93 
5. Fazem coisas voluntariamente para o grupo de trabalho 0.93 
6. Ajudam outros camaradas no seu trabalho para benefício do grupo 0.93 
7. Fazem sugestões inovadoras para melhorar o funcionamento da Companhia. 0.93 
8. Tentam adoptar novos procedimentos para melhorar o funcionamento da Companhia. 0.93 
9. Tentam introduzir novos métodos de trabalho mais eficazes para a instituição. 0.93 

10. Fazem sugestões construtivas para melhorar o funcionamento das coisas. 0.93 
11. Fazem recomendações que afectam positivamente o trabalho do grupo. 0.93 
12. Apresentam ideias para novos projectos ou mudanças na maneira de fazer as coisas. 0.93 
13. Agem como pacificadores quando os camaradas estão em desacordo. 0.93 
14. Funcionam como agentes estabilizadores quando surgem desentendimentos na instituição. 0.93 
15. Gastam muito tempo a queixar-se de coisas banais. 0.93 
16. Encontram sempre defeitos naquilo que a instituição faz. 0.93 
17. Defendem a instituição quando os outros a criticam. 0.93 
18. Acompanham as mudanças necessárias no trabalho. 0.93 
19. Cumprem conscienciosamente os regulamentos e procedimentos da instituição. 0.93 
20. Produzem sempre o máximo de que são capazes. 0.92 
21. Chegam sempre a horas ao trabalho. 0.93 
22. Nunca saem mais cedo do trabalho sem terem autorização. 0.93 
23. Têm assiduidade ao trabalho superior ao normal. 0.93 
24. Conservam e protegem os bens da instituição. 0.92 

 

 

 

5.3 Intercorrelações 

 

De forma a aprofundar o conhecimento acerca do Questionário sobre 

Comportamentos de Cidadania Organizacional, analisamos a associação linear 

entre as variáveis, através do coeficiente de correlação de Pearson. 

Verificámos, também, a correlação entre itens, entre dimensões e por fim das 

dimensões com os itens. 
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Apresentamos no quadro 5.5 as correlações entre itens. Verifica-se que 

as correlações variam entre 0.04 e 0.72, sendo todas positivas e significativas a 

1%. Com excepção das correlações do item 15 com o item 7 (0.04) e do item 

16 com o item 8 (0.08) que não são significativas, e as correlações do item 15 

com o item 8 (0.10) e do item 16 com os itens 7 (0.09), 9 (0.10) e 12 (0.09), 

com um nível de significância de 0.05.  

As correlações mais elevadas e superiores a 0.50 são: do item 1 com os 

itens 2 (0.72), 3 (0.67), 5 (0.52) e 6 (0.56); do item 2 com os itens 3 (0.67), 5 

(0.56), 6 (0.58) e 11 (0.51); do item 3 com os itens 5 (0.51) e 6 (0.55); do item 5 

com os itens 6 (0.67), 11 (0.51) e 20 (0.51); do item 6 com o item 11 (0.57); do 

item 7 com os itens 8 (0.66), 9 (0.56), 10 (0.57) e 12 (0.57); do item 8 com os 

itens 9 (0.64), 10 (0.60), 11 (0.50) e 12 (0.51); do item 9 com os itens 10 (0.66), 

11 (0.56) e 12 (0.59); do item 10 com os itens 11 (0.62) e 12 (0.63); do item 11 

com o item 12 (0.58); do item 13 com o item 14 (0.68); do item 15 com o item 

16 (0.62); do item 19 com os itens 20 (0.60), 21 (0.53) e 24 (0.55); do item 20 

com os itens 21 (0.61) e 24 (0.61); do item 21 com os itens 22 (0.57), 23 (0.62) 

e 24 (0.58); do item 22 com os itens 23 (0.60) e 24 (0.56); e do item 23 com o 

item 24 (0.62). 

Analisadas as correlações mais elevadas (superiores a 0.50) verifica-se 

que estas ocorrem entre itens pertencentes às dimensões definidas pelo 

Modelo Circumplexo (Ajuda – 1, 2, 3, 4, 5, 6; Inovação – 7, 8, 9, 10, 11, 12; 

Desportivismo – 13, 14, 15, 16, 17, 18; Obediência – 19, 20, 21, 22, 23, 24), 

com excepção da correlação entre os itens 2 e 11 (0.51), 5 e 11 (0.51), 5 e 20 

(0.51) e entre os itens 6 e 11 (0.57).  

A dimensão que apresenta correlações mais elevadas entre os seus itens 

é a dimensão Inovação com catorze correlações superiores a 0.50. Segue-se a 

dimensão Obediência com onze correlações, a dimensão Ajuda com dez 

correlações e a dimensão Desportivismo com apenas duas correlações 

superiores a 0.50. 

Da análise das intercorrelações entre itens nas dimensões destacam-se 

os seguintes dados: 

- O item 15 e 16 por serem os itens que apresentam as correlações mais 

baixas com todo o conjunto de itens da sua dimensão. Note-se que estes são 
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os únicos formulados na negativa e que dentro da dimensão apresentam 

correlações mais baixas com os restantes itens (13, 14, 17 e 19); 

- o item 11 por apresentar correlações elevadas com os itens da sua própria 

escala (8, 9, 10 e 12) com excepção do item 7, com o qual apresenta uma 

correlação de 0.48. Este item apresenta também correlações elevadas com os 

itens 2, 5 e 6, pertencentes à dimensão Ajuda. Estas correlações elevadas 

podem estar associadas ao facto de, com excepção do item 2, todos os outros 

se referirem ao trabalho do grupo; 

- o item 4 por apresentar fracas correlações com os restantes itens da 

dimensão Ajuda. Na Academia Militar, o papel de integração é levado muito a 

sério por todos os alunos e, por esse facto, este item aparece destacado dos 

restantes, que constituem, no fundo, aspectos de um espírito de corpo 

orientado para os resultados, ao passo que a integração dos novos elementos 

é vista como um dos papéis mais importantes, desempenhadas pelos alunos 

ao longo de todo o seu percurso na Academia Militar. 
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Quadro 5.5 

Correlações entre itens 

 

Itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1                        
2 0.72 1                       
3 0.67 0.67 1                      
4 0.43 0.42 0.42 1                     
5 0.52 0.56 0.51 0.43 1                    
6 0.56 0.58 0.55 0.39 0.67 1                   

7 0.24 0.30 0.27 0.29 0.38 0.39 1                  
8 0.28 0.33 0.28 0.28 0.35 0.36 0.66 1                 
9 0.31 0.39 0.33 0.27 0.39 0.38 0.56 0.64 1                
10 0.33 0.42 0.33 0.26 0.41 0.48 0.57 0.60 0.66 1               
11 0.41 0.51 0.40 0.31 0.51 0.57 0.48 0.50 0.56 0.62 1              
12 0.30 0.37 0.24 0.21 0.36 0.39 0.57 0.51 0.59 0.63 0.58 1             

13 0.37 0.37 0.36 0.28 0.34 0.34 0.16 0.14 0.18 0.24 0.36 0.21 1            
14 0.39 0.38 0.40 0.34 0.38 0.37 0.27 0.27 0.26 0.32 0.38 0.32 0.68 1           
15 0.23 0.21 0.25 0.15 0.30 0.27 0.04 0.10 0.13 0.23 0.27 0.15 0.27 0.26 1          
16 0.20 0.14 0.24 0.11 0.29 0.24 0.09 0.08 0.10 0.19 0.14 0.09 0.25 0.26 0.62 1         
17 0.32 0.36 0.33 0.31 0.39 0.41 0.32 0.24 0.28 0.36 0.38 0.29 0.32 0.33 0.21 0.20 1        
18 0.40 0.44 0.42 0.26 0.45 0.43 0.30 0.38 0.39 0.41 0.49 0.40 0.36 0.37 0.25 0.22 0.43 1       

19 0.38 0.39 0.39 0.33 0.47 0.42 0.31 0.26 0.28 0.35 0.40 0.37 0.33 0.43 0.33 0.27 0.39 0.45 1      
20 0.46 0.43 0.44 0.24 0.51 0.48 0.27 0.27 0.35 0.37 0.43 0.33 0.32 0.38 0.42 0.37 0.45 0.46 0.60 1     
21 0.36 0.36 0.32 0.22 0.38 0.41 0.29 0.23 0.23 0.31 0.36 0.28 0.33 0.34 0.27 0.27 0.41 0.37 0.53 0.61 1    
22 0.39 0.35 0.40 0.28 0.32 0.38 0.16 0.18 0.15 0.21 0.33 0.15 0.35 0.33 0.22 0.21 0.28 0.32 0.44 0.48 0.57 1   
23 0.35 0.30 0.34 0.28 0.37 0.37 0.21 0.18 0.15 0.25 0.27 0.18 0.27 0.34 0.21 0.20 0.33 0.28 0.45 0.48 0.62 0.60 1  
24 0.45 0.44 0.45 0.33 0.43 0.45 0.28 0.31 0.30 0.34 0.42 0.27 0.43 0.42 0.29 0.27 0.47 0.45 0.55 0.61 0.58 0.56 0.62 1 

Nota: Destacam-se as correlações iguais ou superiores a 0,50. As correlações iguais ou superiores a 0,09 e a 0,11 
são, respectivamente, significativas aos níveis de probabilidade de 0,05 e 0,01 (teste bilateral). 

 

 

No quadro 5.6 apresentamos as correlações entre dimensões. 

Verificamos que todas as dimensões se correlacionam, de forma positiva, a um 

nível de significância de 0.01, variando entre 0.43 e 0.63. A correlação mais 

elevada estabelece-se entre as dimensões Obediência e Desportivismo (0.63), 

as duas dimensões do eixo de comportamentos de natureza protectora; a 

correlação mais baixa verifica-se entre a dimensão Inovação e Obediência 

(0.43), as duas dimensões do eixo dos comportamentos focados na 

Organização. 

109 
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A dimensão Ajuda tem correlações elevadas com todas as outras 

dimensões do Modelo (Obediência – 0.60; Desportivismo – 0.59 e Inovação – 

(0.55).  

 

Quadro 5.6 

Correlações entre dimensões 

 

 Ajuda Inovação Desportivismo Obediência 
Ajuda 1    
Inovação 0.55 1   
Desportivismo 0.59 0.44 1  
Obediência 0.60 0.43 0.63 1 

Nota: Destacam-se as correlações iguais ou superiores a 0.50. As correlações são 
todas significativas ao nível de probabilidade 0.01 (teste bilateral). 

 

 

No que diz respeito à correlação das dimensões definidas pelo Modelo 

Circumplexo com os itens, apresentadas no quadro 5.7, verificamos que todas 

as dimensões se relacionam com todos os itens a um nível de significância 

superior a 0.01, sendo que todas as correlações são positivas e oscilam entre 

0.14 e 0.84. As correlações mais elevadas (superiores a 0.50) verificam-se 

entre as dimensões e os seus próprios itens: na dimensão Ajuda com os itens 1 

(0.82), 2 (0.83), 3 (0.80), 4 (0.67), 5 (0.79) e 6 (0.79); na dimensão Inovação 

com os itens 7 (0.81), 8 (0.81), 9 (0.83), 10 (0.84), 11 (0.76) e 12 (0.80); na 

dimensão Desportivismo com os itens 13 (0.71), 14 (0.70), 15 (0.69), 16 (0.67), 

17 (0.62) e 18 (0.61); e na dimensão Obediência com os itens 19 (0.75), 20 

(0.80), 21 (0.83), 22 (0.77), 23 (0.79) e 24 (0.82). 

Estas dimensões também se correlacionam, com outros itens com valores 

superiores a 0.50: na dimensão Ajuda com os itens 11 (0.57), 19 (0.50), 20 

(0.54) e 24 (0.54); na dimensão Inovação com o item 6 (0.53); na dimensão 

Desportivismo com os itens 5 (0.52), 6 (0.50), 19 (0.54), 20 (0.60) e 24 (0.57); e 

na dimensão Obediência com os itens 5 (0.52) e 6 (0.53). As dimensões que 

apresentam maior correlação com itens que não pertencem à sua escala, são 

as dimensões focadas nos comportamentos interpessoais. 
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Quadro 5.7 

Correlações das dimensões com os itens 

 

Itens Ajuda Inovação Desportivismo Obediência 
1. Ajudam os camaradas que estiveram ausentes 0.82 0.38 0.46 0.50 
2. Ajudam os camaradas que têm trabalhos muito pesados e 
complicados 0.83 0.47 0.45 0.48 

3. Disponibilizam de boa vontade parte do seu tempo para ajudar 
camaradas que têm problemas relacionados com o trabalho 0.80 0.38 0.48 0.49 

4. Ajudam a orientar os camaradas recém chegados, mesmo que isso 
não lhe seja exigido 0.67 0.33 0.35 0.35 

5. Fazem coisas voluntariamente para o grupo de trabalho 0.79 0.49 0.52 0.52 
6. Ajudam outros camaradas no seu trabalho para benefício do grupo 0.79 0.53 0.50 0.53 
7. Fazem sugestões inovadoras para melhorar o funcionamento da 
Companhia. 0.41 0.81 0.28 0.32 

8. Tentam adoptar novos procedimentos para melhorar o 
funcionamento da Companhia. 0.40 0.81 0.29 0.30 

9. Tentam introduzir novos métodos de trabalho mais eficazes para a 
instituição. 0.44 0.83 0.32 0.31 

10. Fazem sugestões construtivas para melhorar o funcionamento 
das coisas. 0.47 0.84 0.43 0.38 

11. Fazem recomendações que afectam positivamente o trabalho do 
grupo. 0.57 0.76 0.48 0.46 

12. Apresentam ideias para novos projectos ou mudanças na maneira 
de fazer as coisas. 0.40 0.80 0.35 0.33 

13. Agem como pacificadores quando os camaradas estão em 
desacordo. 0.43 0.26 0.71 0.43 

14. Funcionam como agentes estabilizadores quando surgem 
desentendimentos na instituição. 0.47 0.37 0.70 0.47 

15. Gastam muito tempo a queixar-se de coisas banais. 0.30 0.18 0.69 0.37 
16. Encontram sempre defeitos naquilo que a instituição faz. 0.26 0.14 0.67 0.33 
17. Defendem a instituição quando os outros a criticam. 0.46 0.39 0.62 0.49 
18. Acompanham as mudanças necessárias no trabalho. 0.51 0.49 0.61 0.49 
19. Cumprem conscienciosamente os regulamentos e procedimentos 
da instituição. 0.50 0.41 0.54 0.75 

20. Produzem sempre o máximo de que são capazes. 0.54 0.41 0.60 0.80 
21. Chegam sempre a horas ao trabalho. 0.43 0.35 0.49 0.83 
22. Nunca saem mais cedo do trabalho sem terem autorização. 0.45 0.24 0.42 0.77 
23. Têm assiduidade ao trabalho superior ao normal. 0.43 0.26 0.40 0.79 
24. Conservam e protegem os bens da instituição. 0.54 0.40 0.57 0.82 

Nota: Destacam-se as correlações iguais ou superiores a 0.50. Todas correlações são significativas ao nível de 
probabilidade 0.01 (teste bilateral). 
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5.4 Análise Factorial 

 

Depois de estabelecida a matriz de correlações e de verificarmos que 

existe uma correlação elevada entre todos os itens e suas dimensões, 

procedemos à análise factorial. Realizámos uma análise factorial exploratória, 

com o objectivo de verificar a estrutura factorial do Questionário, procurando 

confirmar as dimensões preconizadas por Moon, Van Dyne e Worbel (2005), no 

Modelo Circumplexo. Este tipo de análise é um instrumento que possibilita 

organizar a forma como os sujeitos interpretam os diversos itens, indicando se 

existe alguma relação entre estes mesmos itens, ou seja, permite verificar até 

que ponto diferentes variáveis têm subjacente o mesmo conceito (Pestana & 

Gageiro, 2000).  

No quadro 5.8 apresentamos a análise de componentes principais e no 

quadro 5.9 a matriz rodada pelo método de Varimax com normalização de 

Kaiser. 

 

Quadro 5.8 

Análise factorial dos itens Matriz dos factores 

 

 Factores  
Itens I II III IV V h2 

1 0.69 0.10 -0.48 0.06 -0.16 0.75 
2 0.71 -0.01 -0.47 0.05 -0.13 0.75 
3 0.68 0.11 -0.46 0.10 -0.14 0.72 
4 0.52 0.00 -0.37 -0.02 0.01 0.40 
5 0.72 0.02 -0.17 0.14 -0.18 0.61 
6 0.74 -0.01 -0.20 0.08 -0.21 0.64 
7 0.57 -0.55 0.14 -0.14 0.00 0.67 
8 0.56 -0.57 0.13 -0.07 -0.01 0.66 
9 0.60 -0.57 0.10 0.02 -0.04 0.67 
10 0.67 -0.49 0.19 0.06 -0.04 0.72 
11 0.72 -0.31 0.04 0.04 0.04 0.62 
12 0.59 -0.51 0.18 0.01 0.10 0.66 
13 0.55 0.25 -0.13 0.13 0.65 0.83 
14 0.61 0.14 -0.07 0.10 0.62 0.79 
15 0.43 0.30 0.32 0.63 -0.12 0.78 
16 0.39 0.32 0.34 0.61 -0.14 0.76 
17 0.60 0.08 0.08 -0.04 0.09 0.38 
18 0.66 -0.05 0.02 0.07 0.12 0.46 
19 0.68 0.20 0.21 -0.09 0.03 0.55 
20 0.73 0.26 0.25 -0.01 -0.16 0.68 
21 0.65 0.31 0.30 -0.31 -0.08 0.72 
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22 0.59 0.40 0.06 -0.35 -0.05 0.63 
23 0.58 0.39 0.17 -0.43 -0.10 0.72 
24 0.72 0.29 0.12 -0.26 0.01 0.69 

Expl.Var 39.75 10.14 6.13 5.65 4.43  
Prp.Totl  9.54 2.43 1.47 1.36 1.06  

 

 

Obtivemos cinco factores com valor próprio (lambda) superior a 1.00, 

explicando as cinco componentes obtidas explicam, aproximadamente 66.10% 

da variância total dos resultados. 

Analisando a comunalidade (h2), ou seja, a variância que cada variável 

explica pelas componentes principais retidas (Pestana & Gageiro, 2000), 

verificamos que, de uma forma geral, todas as variáveis têm uma forte relação 

com os factores retidos por apresentarem valores próximos de 1, 

salvaguardando, no entanto, os itens 4 (0.40), 17 (0.38) e 18 (0.46), que são 

aqueles que explicam menor percentagem da variância, os restantes 

apresentam valores que oscilam entre 0.55 (item 19) e 0.83 (item 13).  

 

Quadro 5.9 

Matriz dos factores com Rotação Varimax 

 

 Factores 
Itens I II III IV V 

1 0.15 0.23 0.81 0.09 0.13 
2 0.25 0.19 0.79 0.04 0.14 
3 0.14 0.22 0.78 0.12 0.15 
4 0.17 0.16 0.56 -0.05 0.19 
5 0.32 0.27 0.60 0.26 0.09 
6 0.34 0.30 0.62 0.21 0.06 
7 0.78 0.16 0.14 -0.07 0.04 
8 0.79 0.10 0.16 -0.02 0.03 
9 0.80 0.07 0.22 0.05 0.03 
10 0.79 0.15 0.20 0.16 0.07 
11 0.64 0.22 0.33 0.13 0.20 
12 0.78 0.11 0.11 0.07 0.16 
13 0.07 0.21 0.24 0.12 0.84 
14 0.20 0.24 0.22 0.11 0.79 
15 0.06 0.15 0.13 0.85 0.12 
16 0.03 0.16 0.09 0.85 0.09 
17 0.28 0.40 0.24 0.15 0.25 
18 0.39 0.28 0.31 0.17 0.30 
19 0.27 0.58 0.20 0.23 0.22 
20 0.25 0.63 0.26 0.38 0.08 
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21 0.19 0.80 0.12 0.14 0.09 
22 0.02 0.74 0.26 0.02 0.13 
23 0.06 0.82 0.18 0.01 0.06 
24 0.19 0.72 0.27 0.11 0.22 

Expl.Var 18.17 16.48 15.70 8.16 7.60 
Prp.Totl  4.36 3.96 3.77 1.96 1.82 

 

 

O método de Rotação de Varimax isolou cinco factores. O primeiro – 

Inovação – explica 18.17% da variância com um valor próprio de 4.36; o 

segundo –Obediência – explica 16.48% da variância com um valor próprio de 

3.96; o terceiro factor (Ajuda) explica 15.70% da variância com um valor próprio 

de 3.77; os factores quatro e cinco explicam, respectivamente, 8.16% e 7.60% 

da variância com valores próprios de 1.96 e 1.82 e são constituídos por itens 

que, de acordo com o modelo circumplexo, pertencem à dimensão 

Desportivismo. 

O factor I define-se pelos itens 7, 8, 9, 10, 11 e 12 com saturações 

superiores a 0.50, tal como preconiza o Modelo Circumplexo para a dimensão 

Inovação. Embora o item 18 (da dimensão Desportivismo) - “Acompanham as 

mudanças necessárias no trabalho” também sature (0.39) neste factor. A 

análise deste item sugere que, de facto, descreve um comportamento que visa 

um esforço para promover a melhoria nos serviços, processos, ideias ou 

relações da organização (cf. Capítulo 3). 

O factor II define-se pelos itens 19, 20, 21, 22, 23 e 24, também com 

saturações superiores a 0.50, sendo esta a estrutura defendida por Moon, Van 

Dyne e Worbel (2005) para a dimensão Obediência. O item 17 (da dimensão 

Desportivismo) - “Defendem a instituição quando os outros a criticam” 

apresenta uma saturação de 0.40, neste factor. Este item descreve, 

comportamentos concordantes com esta dimensão, uma vez que apela à 

defesa da instituição e ao cumprimento de regras, mais do que a um 

comportamento que vise a manutenção de um ambiente de trabalho saudável, 

de tolerância e de flexibilidade. 

O factor III integra os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 constituindo-se como o único 

que integra apenas os itens que são associados à dimensão Ajuda, 

estabelecendo saturações superiores a 0.50. Este factor pode ser explicado por 
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se tratar da dimensão mais estudada na investigação em CCO e por ser uma 

das primeiras dimensões consideradas para a definição deste constructo. 

No factor IV, saturam os itens 15 e 16, com saturações de 0.85 

correspondendo aos itens formulados na negativa, e como já foi referido, 

explicam 8.16% da variância. O item 15 “Gastam muito tempo a queixar-se de 

coisas banais” e o item 16 “Encontram sempre defeitos naquilo que a 

instituição faz”,  referem-se ambos a comportamentos de crítica gratuita e 

infundamentada. Analisando a definição de Desportivismo, apresentada por 

Moon, Van Dyne e Worbel, verificamos que estes comportamentos são de 

natureza protectora, suscitando porém algumas dúvidas quanto à sua 

classificação como comportamento com foco Interpessoal, parecendo mais 

adequada uma classificação como comportamento de foco Organizacional. 

O factor V, é definido pelos itens 13 “Agem como pacificadores quando os 

camaradas estão em desacordo” e 14 “Funcionam como agentes 

estabilizadores quando surgem desentendimentos na instituição”, que 

apresentam saturações de 0.84 e 0.79, respectivamente. Estes itens parecem, 

em nossa opinião, encerrar a definição de Desportivismo, uma vez que 

reflectem actos interpessoais que reduzem ou previnem comportamentos 

afectivos negativos (cf. Capítulo 3). 

Encontramos, assim, três dimensões concordantes com o modelo 

proposto por Moon, Van Dyne e Worbel: as dimensões Ajuda, Obediência e 

Inovação, embora, no caso das duas últimas, tenham associados itens que não 

estavam definidos para estas dimensões. Estas, por sua vez, são também as 

dimensões mais estudadas na literatura. A dimensão Ajuda foi a primeira 

definida por Smith, Organ e Near (1983), inicialmente apelidada de altruísmo; a 

dimensão Obediência, assim rebaptizada, segundo Rego (2000), a partir da 

sua nomenclatura inicial Obediência Geral, foi, também ela, proposta por 

Smith, Organ e Near (1983).  

Por sua vez, a dimensão Inovação não se tem constituído como uma 

dimensão de CCO, mas antes como uma consequência destes 

comportamentos (cf. Capítulo 2). Os resultados obtidos mostram que podemos 

considerar esta como uma nova dimensão do complexo constructo de CCO, 

uma vez que, este factor explica 18.17% da variância dos resultados e é a 
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dimensão com uma maior consistência interna (alfa de Cronbach 0.89, cf. 

Capítulo 5). 

A dimensão Desportivismo é de facto uma das dimensões menos 

estudadas na literatura (Podsakoff, MacKenzie, Paine & Bacharach, 2000), e os 

resultados da nossa investigação indicam que poderá merecer um estudo mais 

aprofundado, dado que se constitui como um comportamento coerente com o 

Modelo Circumplexo e bem fundamentado nos itens 13 e 14. 

 

 

5.5 Estudo das diferenças entre grupos 

 

Em seguida apresentam-se as análises das diferenças entre grupos, 

tendo em conta para a comparação dos resultados as variáveis sexo e ano de 

curso. Utilizámos o teste t de Student para duas amostras independentes para 

a análise da variável sexo e a ANOVA para o estudo das diferenças entre anos 

de curso. Em todas as análises consideram-se os níveis de significância de 

0.01 e 0.05.  

 

 

5.5.1 Sexo 

 

Utilizando o teste t de Student para duas amostras independentes, 

efectuam-se comparações entre as médias das diferentes dimensões do 

instrumento, para o sexo masculino e o sexo feminino. Verificamos, no quadro 

5.10, que existem diferenças de médias significativas para a dimensão 

Obediência (p < 0.05) e para a dimensão Ajuda (p < 0.01). Sendo que para a 

dimensão Obediência a média do grupo masculino é de 5.37 e do grupo 

feminino de 5.05, e no que diz respeito à dimensão Ajuda, a média do grupo 

masculino é de 5.26 e do grupo feminino de 4.80. Relativamente à dimensão 

Ajuda, os resultados contrariam o que é sugerido na literatura (cf. Capítulo 2), 

em que estudos (Kark & Waismel-Manor, 2005; Kidder, 2002; Kidder & Parks, 

2001) comprovam que os comportamentos de Ajuda estão mais presentes nos 
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sujeitos do sexo feminino, ao passo que os elementos do sexo masculino 

enveredam mais por comportamentos designados por Virtude Cívica.  

As restantes dimensões não registam diferenças de médias significativas, 

embora se possa evidenciar as médias superiores dos elementos do sexo 

masculino em todas as dimensões, com excepção da dimensão Inovação. É 

importante realçar a diferença de número de participantes entre os dois grupos, 

o que sugere cautela na interpretação dos resultados. Para além disso, 

encontramo-nos face a uma organização com características do modelo de 

configurações estruturais (cf. Capítulo 4), extremamente hierarquizada e que, 

apenas há cerca de duas décadas, abriu as portas a elementos do sexo 

feminino, para a integração nos quadros permanentes. Assim, colocamos a 

hipótese de que os elementos do sexo feminino ainda se encontram numa fase 

de adaptação ao seu papel na organização, apresentando maiores 

preocupações no desempenho dos comportamentos de papel, do que na 

manifestação de comportamentos extra-papel. 

 

Quadro 5.10 

Diferenças de médias para a variável sexo 

 

 Masculino Feminino 

 N Média DP N Média DP 
t 

Ajuda 401 5.26 0.87 50 4.80 1.23 3.31** 

Inovação 399 4.79 0.93 51 4.82 1.02 -0.19** 

Desportivismo 405 4.67 0.87 50 4.60 1.00 0.55** 

Obediência 405 5.37 1.08 51 5.05 1.28 1.99** 

  Nota: * significância a 0.05 ** significância a 0.01  
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5.5.2 Ano de curso 

 

Analisando a variável ano de curso, apresentada no quadro 5.11, 

verificamos que não existem diferenças de médias significativas entre os anos 

de curso, com excepção da dimensão Inovação, em que a estatística do F é de 

9.53, significativa a um nível de probabilidade de 1%. Para verificar estas 

diferenças recorremos ao teste de comparações múltiplas de Scheffe. 

 

Quadro 5.11 

Diferenças de médias para os anos de curso 

 

Ano de curso Total 1º 2º 3º 4º  
Dimensões Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP F 
Ajuda 5.21 0.93 5.08 0.86 5.09 1.08 5.31 1.05 5.09 1.08 2.46** 
Inovação 4.80 0.94 4.47 0.91 4.92 1.07 4.98 0.92 4.92 1.07 9.53** 
Desportivismo 4.67 0.88 4.68 0.88 4.57 0.97 4.66 0.86 4.57 0.97 0.45** 
Obediência 5.34 1.11 5.39 1.06 5.03 1.14 5.42 1.17 5.03 1.14 2.37** 

Nota: ** significância a 0.01  

 

 

 

A comparação múltipla permitiu constatar que, no que diz respeito às 

diferenças de médias na dimensão Inovação, a do 1.º ano é inferior à dos 

restantes anos. Podemos considerar como justificação o facto de os alunos do 

1.º ano estarem a ingressar numa instituição em que a hierarquia é a base das 

relações e, como tal, considerarem que não têm espaço para dar sugestões de 

melhoria ou mesmo contribuir para a eficácia dos procedimentos. Ou, por outro 

lado, talvez as suas preocupações de integração e de cumprimento dos 

comportamentos de papel, no caso de aproveitamento escolar, impeçam a 

canalização do esforço para promover a mudança na organização.   

Verifica-se, ainda, que os comportamentos de Inovação vão aumentando 

ao longo do percurso académico, mas o momento em que estes se manifestam 

com maior intensidade é no 3.º ano. Colocamos a hipótese de que, à medida 
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que um indivíduo se integra e aumenta o conhecimento da organização, 

aumenta também a sua predisposição para a exibição de CCO.   

É curioso perceber que se verifica uma descida na exibição deste tipo de 

comportamentos no 4.º ano, talvez por ser o ano terminal, antes do tirocínio 

(equivalente a estágio) e por isso se dê uma canalização das energias noutros 

sentidos, ou mesmo um desinvestimento na organização formadora. Assim, 

podemos considerar que, devido às características da Instituição e muito 

especialmente, devido às características das prescrições de papel, se vai 

modificando a predisposição para a exibição dos CCO. 

 

Quadro 5.12 

Comparações múltiplas (Scheffe) de médias para os anos de curso 

 
Dimensões 1º 2º 3º 4º Comparações múltiplas 
Ajuda 5.08 5.09 5.31 5.09  
Inovação 4.47 4.92 4.98 4.92 1º ‹ 2º **, 1º ‹ 3º **, 1º ‹ 4º ** 
Desportivismo 4.68 4.57 4.66 4.57  
Obediência 5.39 5.03 5.42 5.03  

 Nota: ** significância a 0.01 

 

Em síntese, verifica-se que as médias mais elevadas destacam as 

dimensões Obediência e Ajud, o que parece justificar-se pelas características 

do contexto.  

O estudo dos indicadores de precisão do instrumento demonstram que 

estamos na presença de um Questionário com um coeficiente de precisão 

bastante satisfatório, uma vez que o valor do coeficiente alfa de Cronbach para 

o Questionário (total) é de 0.92, oscilando para as dimensões entre  0.75 e 

0.89. 

As intercorrelações, analisadas através do coeficiente de Pearson, 

confirmam a elevada correlação dos itens entre si e com cada dimensão, o que 

sugere a adequabilidade do Questionário do ponto de vista da validade. 

A análise factorial exploratória permitiu-nos verificar a presença de três 

factores semelhantes aos preconizados por Moon, Van Dyne e Worbel, (2005), 

correspondentes às dimensões de Ajuda, Inovação e Obediência. Surge, no 

entanto, um desfasamento, relativamente à dimensão Desportivismo. Esta 
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dimensão merece um estudo mais aprofundado, uma vez que se constitui 

como um comportamento coerente com o Modelo Circumplexo, bem 

fundamentado nos itens 13 e 14.  

Por fim, no estudo das diferenças intergrupais, verifica-se que para a 

variável sexo existem apenas diferenças significativas de médias no que diz 

respeito às dimensões Obediência e Ajuda. As restantes dimensões não 

registam diferenças de médias significativas, podendo-se no entanto, podemos 

evidenciar as médias superiores dos elementos do sexo masculino em todas as 

dimensões, com excepção da dimensão Inovação.  

Quanto à variável ano de curso verificamos que não existem diferenças 

de médias significativas entre os anos de curso, com excepção da dimensão 

Inovação, (F 9.53, a um nível de significância de 1%). Confirmámos estas 

diferenças e recorrendo ao teste de comparações múltiplas de Scheffe, 

constatamos que o 1.º ano apresenta uma média inferior à dos restantes anos 

na dimensão Inovação. Verifica-se ainda que os comportamentos de Inovação 

vão aumentando ao longo do percurso académico, mas que o momento em 

que estes se manifestam com maior intensidade é o 3.º ano. No 4.º ano 

constata-se um decréscimo na manifestação deste tipo de comportamentos. 
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