
Conclusões 

Reconhecendo que há algo que determina e diferencia as organizações 

de sucesso e que, no contexto actual, esses factores devem ser identificados e 

potencializados de forma a manter as organizações vivas, este estudo procurou 

dar resposta a algumas questões que a autora coloca diariamente no 

desempenho das suas funções como psicóloga na Academia Militar.  

A Academia Militar como instituição formadora e como porta de aceso aos 

quadros permanentes do Exército e da Guarda Nacional Republicana, constitui-

se como base da formação e integração de centenas de novos jovens oficiais 

todos os anos. É dela, não só a responsabilidade da formação técnica destes 

jovens, mas também da formação de comportamentos e valores que vão para 

além do que é formalmente prescrito. 

A Instituição Militar, como qualquer organização, procura a eficácia e o 

sucesso, actualmente representada pela sua capacidade de dissuasão de 

ameaças à soberania quer no seu espaço e fronteiras geográficas, quer no seu 

espaço de interesse estratégico. Esta é uma instituição com uma forte 

identidade e muito hierarquizada, em que o seu núcleo permanente de 

recursos humanos é responsável por um processo de socialização profissional, 

que apela à interiorização de normas, valores e comportamentos. 

Os valores militares são comummente consideradas como virtudes: o 

patriotismo, a obediência, a camaradagem, o espírito de corpo, a abnegação e 

o espírito de sacrifício, a decisão, a coragem, a bravura e a valentia, os 

sentimentos de honra e de dever, a lealdade e a nobreza de carácter. A 

consciência do dever cumprido constitui, pois, a maior recompensa do militar, 

ser-se militar é visto mais como uma condição e menos como uma profissão. 

As organizações têm como objectivo o sucesso da sua actividade e esta é 

o resultado da acção colectiva dos seus membros. Se, de uma forma geral, 

esse sucesso é medido pelos “rácios contabilísticos” nas instituições militares, 

essa eficácia é, como já referimos, representada pela sua capacidade real de 

dissuasão a ameaças à soberania e pela sua prontidão no cumprimento das 

missões de interesse nacional (Videira, 2000). 

As organizações são constituídas por pessoas, e o seu desempenho 

colectivo é resultado do desempenho individual destas. O produto acabado das 
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licenciaturas militares para oficiais do Exército e da Guarda Nacional 

Republicana, representa uma nova geração de chefias intermédias a integrar 

nos quadros das Instituições Militares, de forma a garantir a continuidade da 

sua cultura, manter o rejuvenescimento dos seus recursos humanos e 

introduzir a actualização dos saberes técnicos. Em suma acrescentar potencial 

humano, ético e capital intelectual (Videira, 2000). 

Tendo em conta estes aspectos reconhecemos que há algo que 

determina e diferencia as organizações de sucesso, que no contexto actual tais 

aspectos devem ser identificados e potencializados de forma a manter as 

organizações vivas. A instituição militar, como qualquer outra organização, 

sofre a influência dos contextos, mudanças globais e de transformação do seu 

próprio papel na sociedade e contexto internacional.  

As mudanças verificadas na economia global afectam também a relação 

das organizações com a sociedade. No que diz respeito às Forças Armadas, a 

dimensão global dos conflitos, a crescente internacionalização das economias, 

o mercado comum e as novas tipologias de conflito internacional, conduziram a 

uma profunda reestruturação na organização das Forças Armadas. Num 

contexto em constante mudança e num mercado cada vez mais competitivo as 

organizações têm de atrair, desenvolver, motivar e reter colaboradores que 

garantam o seu funcionamento e que contribuam para a sua eficácia.  

Já na década de trinta do século XX, Roethlisberger e Dickson 

encontraram evidências de um funcionamento social, espontâneo e informal, 

dentro da organização. Para além disso, verificaram o impacto dos 

trabalhadores nos grupos de trabalho e o impacto poderoso que estes grupos 

têm nos indivíduos (Love, Macy & Dougherty, 2001). Mas foi Barnard um dos 

primeiros autores a demonstrar interesse pela relação entre o indivíduo e a 

organização e a tentar compreender os sistemas cooperativos e a influência 

específica dos indivíduos na construção de uma organização eficiente. Mais 

tarde, Katz e Kahn vêm chamar a atenção para a importância dos 

comportamentos extra-papel nessa mesma eficiência (Love, Macy & 

Dougherty, 2001). 
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Na década de oitente o conceito dinâmico do potencial humano é 

explicitado e considerado como uma variável estratégica. Esta fase centra-se 

na mobilização e desenvolvimento das pessoas, encaradas como um 

investimento, e não como um custo (Caetano & Vala, 2002). E é precisamente 

nesta fase que o conceito de Comportamentos de Cidadania Organizacional 

começa a ganhar forma, através dos trabalhos de Smith, Organ e Near (1983). 

A Gestão dos Recursos Humanos centra-se hoje na disponibilização de 

técnicas e instrumentos que auxiliem os gestores a atingir elevados índices de 

motivação e da satisfação no trabalho, mas também a implementar formas de 

organização do trabalho mais inovadoras, que aumentem a produtividade 

(Camara, Guerra & Rodrigues, 2005). 

Para além disso, a gestão de recursos humanos deve ter em conta a 

existência de uma série de medidas que podem conduzir à exibição de CCO, 

sendo de uma importância ainda maior que os gestores verifiquem se estes 

comportamentos estão a ser exibidos de forma espontânea, dado que se 

considera esse aspecto como base na natureza deste tipo de comportamentos.  

Sentimos, então, a necessidade de clarificar aspectos conceptuais e de 

objectivar o nosso estudo. A revisão de literatura revelou o que parece ser uma 

sobreposição conceptual de determinados constructos, reforçando a ideia de 

que não existe um consenso na literatura. Para além disso, constata-se que a 

proliferação de investigação acerca dos CCO e de outras formas de 

comportamentos extra-papel, têm descurado as importantes diferenças entre 

estes (Podsakoff, Mackenzie, Paine & Bachrach, 2000). 

Assim constituiram-se como objectivos gerais desta investigação: estudar 

o Modelo Circumplexo de Comportamentos de Cidadania Organizacional de 

Moon, Van Dyne e Worbel (2005); traduzir e adaptar para Portugal de uma 

proposta de um instrumento de medida de CCO, identificada pelos mesmos 

autores como uma forma de operacionalização do modelo e a análise dos 

efeitos das variaveis sexo e ano de curso. 

A descrição do Modelo Circumplexo proposto por Moon, Van Dyne e 

Worbel (2005) tem como objectivo de esclarecer a importância de várias 

dimensões de CCO, proporcionando uma estrutura que permita agrupar e dar 
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uma configuração espacial do constructo alargado de Comportamentos de 

Cidadania Organizacional. 

O modelo distingue os comportamentos com base em dois critérios - o 

foco e a natureza dos comportamentos -, constituindo-se em dois eixos: o eixo 

dos comportamentos focados na organização (Organizational) versus os 

comportamentos focados no indivíduo (Interpersonal); o eixo dos 

comportamentos de natureza protectora (Protective) versus comportamentos 

de natureza promotora (Promotive).  

Estes eixos são constituídos por quatro dimensões gerais: a Ajuda 

(Helping); a Inovação (Innovation); o Desportivismo (Sportsmanship); e a 

Obediência (Compliance), que se apresentam da seguinte forma: 

- A dimensão Ajuda define-se como um acto interpessoal de dádiva voluntária 

de tempo ou energia, para apoiar os colegas de trabalho e como 

comportamento afiliativo que reforça os relacionamentos interpessoais, 

promove a eficácia organizacional e proporciona um contexto social positivo 

(Organ, 1988). 

- O Desportivismo é definido por comportamentos que reduzem ou previnem 

comportamentos afectivos negativos e reforçam as relações no contexto de 

trabalho. Os empregados que exibem este tipo de comportamento são 

tolerantes e flexíveis (Moon, Van Dyne & Worbel, 2005). 

- A Inovação é descrita como uma dimensão que define comportamentos que 

têm o objectivo de promover a mudança em termos gerais, bem como a 

melhoria de produtos, processos, serviços, ideias e relações (Woodman, 1993 

citado por Moon, Van Dyne & Worbel, 2005). 

- A Obediência é definida como um esforço para apoiar e cumprir regras 

estabelecidas e é centrada na conformidade e lealdade para com as normas 

explícitas e implícitas (Moon, Van Dyne & Worbel, 2005). 

Moon, Van Dyne e Worbel (2005) fazem ainda uma proposta de 

operacionalização do Modelo Circumplexo de Comportamentos de Cidadania 

Organizacional. Para a elaboração dos itens os autores consideraram várias 

fontes (medidas de CCO), desenvolvidas ao longo de mais de duas décadas de 

pesquisa. Uma das características a salientar nesta proposta é o facto de ela 
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não pretender assumir-se como uma medida única dos CCO, mas antes como 

um ponto de partida para a integração da investigação, deixando aos 

investigadores a decisão da utilização destes ou de outros itens.  

A proposta de instrumento de Moon, Van Dyne e Worbel (2005), foi 

traduzida para Português e o vocabulário adaptado ao contexto académico e 

militar próprio da Academia Militar. Por uma questão de rigor metodológico foi 

realizado um estudo piloto com uma amostra de 30 alunos dos 5.º e 6.º anos 

da Academia Militar, com o objectivo de perceber as qualidades métricas de 

um instrumento de avaliação psicológica e de corrigir algum desajustamento do 

instrumento ao contexto. No estudo da consistência interna do Questionário 

sobre Comportamentos de Cidadania Organizacional, os coeficientes de 

precisão obtidos constituem indicadores de consistência satisfatórios, para 

todas as dimensões, variando entre 0.52 para a dimensão Desportivismo e 

0.86 para a dimensão Inovação. O coeficiente de precisão total do Questionário 

é de 0.83.  

Estes indicadores sustentaram a decisão de não alterar os itens 

traduzidos, com vista ao estudo principal, a que acresce o facto de não terem 

surgido dificuldades de resposta ou dúvidas relativamente a nenhum item. Na 

análise aos valores médios obtidos destaca-se o valor mais elevado na 

dimensão Obediência, seguindo-se a dimensão Ajuda, o que sugere para esta 

amostra a interiorização e aceitação das regras, regulamentos e procedimentos 

da organização, bem como a manifestação de comportamentos de apoio aos 

colegas de trabalho. Por outro lado, os valores médios mais baixos nas 

dimensões Desportivismo e Inovação o que sugere a menor relevância que é 

dada a este tipo de aspecto. 

Quanto ao estudo principal a amostra é constituída por alunos dos quatro 

primeiros anos da Academia Militar (no ano lectivo de 2004/2005), cuja 

população era de 487 alunos, sendo a nossa amostra constituída por um total 

de 461 participantes, com idades compreendidas entre os 18 e os 31 anos. 

A análise das medidas de tendência central, revela semelhanças entre os 

resultados do estudo principal e do estudo piloto. Em ambos, as dimensões 

que apresentam médias mais elevadas são a dimensão Obediência (estudo 
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piloto = 4,95; estudo principal = 5,34) e a dimensão Ajuda (estudo piloto = 4,92; 

estudo principal = 5,21). São também estas dimensões que apresentam 

respostas em toda a extensão da escala (amplitude 1 – 7). Como já foi referido, 

estas dimensões traduzem um esforço para apoiar e cumprir regras 

estabelecidas (Obediência) e promover um ambiente de trabalho saudável, 

dando voluntariamente, tempo e energia para apoiar os colegas de trabalho 

(Ajuda). Estas duas dimensões encontram-se em eixos diametralmente 

opostos do modelo circumplexo, evidenciando que existe uma prevalência de 

comportamentos protectores dirigidos à organização e de comportamentos 

promotores dirigidos ao indivíduo. Este facto, que contraria em parte o que 

defende Moon, Van Dyne e Worbel no que respeita a comportamentos com 

maior probabilidade de recompensa, talvez devido às características da 

instituição, pois a consciência do dever cumprido constitui, a maior recompensa 

do militar, ser-se militar é visto mais como uma condição e menos como uma 

profissão. 

Assim podemos considerar a hipótese de que embora estes alunos se 

encontrem em fases diferentes da sua formação na Academia Militar, existe, de 

uma forma geral, uma uniformidade nos CCO exibidos. E denotamos uma 

prevalência de comportamentos que são essencialmente de protecção da 

organização e promoção dos colegas de trabalho, sugerindo a influência da 

formação na promoção deste tipo de comportamentos. 

O estudo dos índices de precisão do instrumento demonstram que 

estamos na presença de um Questionário com índices de precisão 

satisfatórios, uma vez que os valores dos coeficientes alfa de Cronbach para o 

Questionário, bem como para as dimensões, são iguais ou superiores a 0.75. 

As intercorrelações obtidas através do coeficiente de Pearson, verificam-se 

correlações elevadas dos itens entre si e dentro de cada dimensão. 

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. 
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A análise das correlações das dimensões com os diferentes itens 

evidencia que todas as dimensões se relacionam positivamente com todos os 

itens a um nível de significância superior a 0.01, sendo que as correlações 

oscilam entre 0.14 e 0.84. No entanto, as correlações mais elevadas 

(superiores a 0.50) verificam-se entre as dimensões e os seus próprios itens, 

existem porém dimensões que se correlacionam pontualmente com outros 

itens com valores superiores a 0.50 e nível de significância superior a 0.01.   

Visto que um dos objectivos principais da investigação era o estudo era o 

estudo do Modelo Circumplexo, realizámos uma análise factorial exploratória, 

no sentido de verificar quais as dimensões avaliadas pelo Questionário sobre 

Comportamentos de Cidadania Organizacional. Obtivemos cinco factores com 

valor próprio (lambda) superior a 1.00, as cinco componentes obtidas 

explicando aproximadamente 66.10% da variância total dos resultados e 

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

com os factores retidos, por apresentarem valores de comunalidade (h2) 

próximos de 1.  

A rotação de varimax isolou cinco factores. O primeiro factor (Inovação) 

explica 18.17% da variância com um valor próprio de 4.36; o segundo factor  

(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% 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. 

Encontramos, assim, três dimensões concordantes com o modelo 

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

Inovação, embora as das duas últimas tenham associados itens que não 

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

dimensões mais estudadas na literatura - a dimensão Ajuda foi a primeira 

dimensão definida por Smith, Organ e Near (1983), inicialmente chamada de 

altruísmo e a dimensão Obediência, assim rebaptizada, segundo Rego (2000), 

a partir da sua nomenclatura inicial General Compliance, também ela proposta 

por Smith, Organ e Near (1983).  
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Quanto à Inovação, não se tem constituído como uma dimensão de CCO, 

mas antes como uma consequência destes comportamentos. Dados os 

resultados obtidos, podemos considerar que esta pode ser uma nova dimensão 

do complexo constructo de CCO, uma vez que este factor explica 18,17% da 

variância dos resultados e é a dimensão com uma maior consistência interna 

(alfa de Cronbach de 0.89). 

A dimensão Desportivismo é, de facto, uma das dimensões menos 

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

pelos resultados obtidos deverá merecer um estudo mais aprofundado, uma 

vez que se constitui como um comportamento coerente com o Modelo 

Circumplexo, bem fundamentado com base nos itens 13 “Agem como 

pacificadores quando os camaradas estão em desacordo” e 14 “Funcionam 

como agentes estabilizadores quando surgem desentendimentos na 

instituição”. 

Quanto à análise das diferenças entre grupos, tendo em conta as 

variáveis sexo e ano de curso, constatamos que existem apenas diferenças 

significativas de médias, no que diz respeito à dimensão Ajuda. As restantes 

dimensões não registam diferenças de médias significativas, embora se 

possam evidenciar as médias superiores dos elementos do sexo masculino em 

todas as dimensões, com excepção da dimensão Inovação. É importante 

realçar que a diferença do número de participantes entre os dois grupos sugere 

cautela na interpretação dos resultados.  

Quanto à variável ano de curso verificámos que não existem diferenças 

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

Inovação. Para confirmar estas diferenças, recorremos ao teste de 

comparações múltiplas de Scheffe, que permitiu constatar que, no que diz 

respeito às diferenças de médias na dimensão inovação a média do 1.º ano é 

inferior à dos restantes anos. 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 terceiro ano; 

constatando-se no 4.º ano uma menor exibição deste tipo de comportamentos. 
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A análise das variáveis sexo e anos de curso, revelaram características 

específicas desta amostra, que podem acrescentar algo ao conhecimento 

acerca dos CCO. Uma vez que os comportamentos que apresentaram médias 

mais elevadas e assim considerados como mais presentes foram os 

caracterizados pelas dimensões Obediência e ajuda, revelando uma maior 

predisposição para a manifestação de comportamentos protectores dirigidos à 

organização e promotores dirigidos aos indivíduos, contrariando em parte as 

evidências dos estudos de Moon e Marinova (2003, citado por Moon, Van Dyne 

& Worbel, 2005) que consideram os comportamentos organizacionais e 

promotores mais passíveis de recompensa e assim mais manifestos. 

Estes resultados devem ser analisados tendo em conta o contexto 

analisado, visto que estamos perante a uma amostra inserida numa Instituição 

académica e simultaneamente profissional, em que os jovens ingressam num 

curso de licenciatura, fazendo desde logo parte da Instituição Militar, como 

seus profissionais, assumindo as responsabilidades e regalias a ela 

associadas. Esta Instituição tem características burocráticas e mecanicistas, 

uma vez que nela predominam a centralização, formalização e a 

estandardização dos procedimentos, bem como uma estrutura fortemente 

hierarquizada. 

Os indivíduos que pertencem a este tipo de organizações, partilham e 

aceitam o conjunto de normas organizacionais que regem e orientam os seus 

comportamentos. As normas, tal como outros fenómenos psicológicos, têm 

visto a sua utilidade na explicação de comportamentos aparentemente bizarros, 

bem como nos mecanismos de controlo que evitem a anarquia nas sociedades 

(Cialdini & Trost, 1998). A relação entre as normas e os CCO têm sido 

activamentes estudadas. Morrison (1996, citada por Rego, 2000), refere que 

são contraproducentes sistemas organizacionais muito formalizados e 

fortemente assentes em regras, considerando que podem funcionar como 

barreiras ao empowerment. Por outro lado, ao definir exaustivamente os 

comportamentos passíveis de recompensa e reconhecimento, as organizações 

contribuem para que as pessoas se “esqueçam” da prática de actos 

espontâneos e não recompensados (no seio dos quais se incluem os CCO). 
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As evidências do nosso estudo apontam num sentido diferente, visto que 

as características da instituição não inibiram a exibição de CCO, antes 

estimularam a exibição de comportamentos protectores dirigidos à organização 

e de comportamentos promotores dirigidos ao indivíduo, como confirmado 

pelas medidas de tendência central. Também George e Joans (1997, citado por 

Ehrhart & Nauman, 2004), afirmam que a exibição dos CCO não é feita ao 

acaso, sendo provavel que o contexto do grupo em que estão inseridos 

incentive ou desencoraje a exibição desses comportamentos e uma vez 

prescritas as normas de CCO pelo grupo, a exibição desses comportamentos 

por parte dos indivíduos devem aumentar. 

Estes dados podem ser indicadores importantes para futuras 

investigações a realizar neste contexto, estudando a relação entre as 

Caracteristicas da Organização; nomeadamente a sua estrutura, as 

caracteristicas dos grupos de trabalho ou o papel das normas na promoção ou 

inibição dos Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

 Para além deste facto e de acordo com os objectivos principais do nosso 

estudo, parece ter ficado evidente que o Modelo Circumplexo proposto por 

Moon, Van Dyne e Worbel (2005) constitu-se como uma base que permite 

agrupar e dar uma configuração espacial ao construto alargado de CCO, bem 

como permite acumular conhecimentos e integrar a literatura existente. 

Cumprindo desta forma também os objectivos enunciados pelos autores 

quando apresentaram este modelo e abrindo um leque de oportunidades de 

investigação que venha integrar o conhecimento existente, através do Modelo 

Circumplexo, identificando lacunas existentes na investigação. 

Por fim o Questionário sobre Comportamentos de Cidadania 

Organizacional, revelou ser um instrumento com potencialidades para a 

utilização na investigação, considerando as suas qualidades psicométricas. No 

entanto torna-se importante a realização de estudos complementares, 

designadamente com outras amostras. As potencialidades do instrumento 

permitem igualmente a realização de outros estudos, que contribuam para a 

clarificação da dimensão Desportivismo e a integração de novas 

dimensões.como parte do constructo de Comportamentos de cidadania 

Organizacional. 
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Um outro aspecto com interesse futuro refere-se às implicações de 

natureza prática, designadamente à utilização em contexto profissional. O 

Questionário sobre Comportamentos de Cidadania Organizacional, trata-se de 

um instrumento de medida de comportamentos que podem estar na base dos 

objectivos de Integração de novos elementos na Instituição Militar, constituindo 

mesmo uma base para a análise da Formação Comportamental ministrada na 

Academia Militar, bem como das suas consequências em termos da eficácia 

organizacional. 
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