
Capítulo 3 

Este capítulo foca-se na descrição do instrumento utilizado na presente 

investigação e nos procedimentos realizados para a tradução e adaptação do 

Questionário sobre Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

Começamos por fazer uma revisão das diversas fontes (num total de 

onze), utilizadas por Moon, Van Dyne e Worbel, para a construção da proposta 

do instrumento, centrando-se esta revisão na análise dos itens. 

 Em seguida, apresentamos os procedimentos utilizados para a tradução 

e adaptação do Questionário sobre Comportamentos de Cidadania 

Organizacional. E por fim, apresentamos o estudo piloto realizado, mais 

especificamente as condições de aplicação, a descrição da amostra e os 

resultados obtidos. 

 

 

3.1 Proposta inicial 

 

Como referimos anteriormente, os artigos científicos acerca dos 

Comportamentos de Cidadania Organizacional, têm-se multiplicado e a 

cidadania tem sido activamente estudada em áreas como a gestão, a 

psicologia, o marketing, os cuidados de saúde, a psicologia militar e a 

educação (Rego, 2000). Assim, podemos encontrar na literatura diversos 

instrumentos que pretendem medir, avaliar ou identificar este tipo de 

comportamentos. 

Para compreender o papel dos Comportamentos de Cidadania 

Organizacional no domínio da psicologia dos recursos humanos, torna-se 

fundamental clarificar aspectos conceptuais e, em simultâneo, encontrar 

instrumentos que permitam avaliar de forma correcta os comportamentos 

classificados como CCO. 

O instrumento utilizado para esta pesquisa foi proposto por Moon, Van 

Dyne e Worbel (2005) como forma de operacionalização do Modelo 

Circumplexo de Comportamentos de Cidadania Organizacional. Para a 

elaboração dos itens os autores consideraram várias fontes (medidas de CCO), 
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desenvolvidas ao longo de mais de duas décadas de pesquisa. Uma das 

características a salientar, nesta proposta, é o facto de ela 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. Apresenta-se no quadro 3.1 a 

versão original desta proposta, que é o resultado da análise realizada por 

Moon, Van Dyne e Worbel (2005), a onze trabalhos de pesquisa dos principais 

investigadores desta área.  

 
Quadro 3.1 

O instrumento de medida dos CCO proposto por Moon, Van Dyne e Worbel 

 
“This person often engages in the following behaviors…” 
Item Helping 
1. Helps others who have been absent 
2. Helps others who have heavy workloads 
3. Willingly gives one’s time to help others who have work-related   problems 
4. Helps orient new people even though it is not required 
5. Volunteers to do things for the work group 
6. Assists others with their work for the benefit of the group 

 Innovation 
7. Makes innovative suggestions to improve the department 
8. Tries to adopt improved procedure for the work unit/department 
9. Tries to institute new more effective work methods for the company 
10. Makes constructive suggestions for improving how things operate 
11. Makes recommendations reissues that affect the work group 
12. Speaks up with ideas for new projects or changes in procedures 

 Sportsmanship 
13. Acts as a peacemaker when others have disagreements 
14. Is a stabilizing influence when others in the organization have disagreements 
15. Consumes a lot of time complaining about trivial matters 
16. Always finds fault with what the company is doing 
17. Defends the organization when others employs criticize it 
18. Goes along with necessary changes at work 

 Compliance 
19. Conscientiously follows company regulations and procedures 
20. Produces as much as capable of at all times 
21. Always come to work on time 
22. Never leaves work early without permission 
23. Attendance at work is above the norm 
24. Conserves and protects organizational property 

Fonte: Moon, Van Dyne & Worbel (2005) 
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O Modelo Circumplexo de Comportamentos de Cidadania Organizacional 

é constituído, como referimos no Capítulo 2, por quatro eixos: Interpessoal, 

Organizacional, Protector e Promotor. Por sua vez, esses eixos contêm quatro 

dimensões gerais de CCO, a saber: Ajuda, Desportivismo, Inovação e 

Obediência. Cada uma destas dimensões é avaliada por seis questões, 

perfazendo um total de 24 itens. Deste trabalho resultou a tradução e 

adaptação da proposta dos autores, designada por Questionário sobre 

Comportamentos de Cidadania Organizacional. No ponto 3.2 deste capítulo 

desenvolvem-se aspectos relativos a esta mesma tradução e adaptação. 

Tal como na restante investigação consultada, verifica-se nestas fontes 

uma grande diversidade, manifestada não só ao nível da natureza e dos 

objectivos das investigações, como também no tipo de instrumentos e de 

amostras utilizadas. De seguida, analisaremos todos os trabalhos referidos por 

Moon, Van Dyne e Worbel, abordando alguns aspectos de natureza conceptual 

dando, no entanto, prioridade à análise dos itens escolhidos. 

 Smith, Organ e Near (1983) são uma das referências fundamentais na 

literatura acerca de CCO. Em 1983, os autores procuram compreender a 

natureza e os determinantes dos Comportamentos de Cidadania 

Organizacional, formulando três modelos explicativos dos determinantes dos 

CCO, envolvendo as Características da Personalidade, as Características do 

Local de Trabalho e a Satisfação. O instrumento utilizado foi construído com 

base em entrevistas semi-estruturadas, sob a forma de um questionário, 

constituído por 16 itens, em que as respostas eram dadas segundo uma escala 

de Likert de cinco pontos. A realização de uma análise factorial com rotação 

varimax permitiu chegar a dois factores distintos, que foram posteriormente 

confirmados no estudo principal. O primeiro factor é o Altruísmo, definido como 

um comportamento de ajuda dirigido a uma pessoa específica numa situação 

cara-a-cara. O segundo factor, designado por Obediência Generalizada é 

caracterizado por ser uma forma impessoal de conscienciosidade, que não 

proporciona ajuda imediata a ninguém em particular, mas é indirectamente útil 

para os outros. De acordo com o estudo de Moon, Van Dyne e Worbel (2005), 

os itens seleccionados para o Questionário sobre Comportamentos de 

Cidadania Organizacional, foram cinco: “Helps others who have been absent”; 
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“Helps others who have heavy workloads”; “Makes innovative suggestions to 

improve the department”; “Attendance at work is above the norm”; “Conserves 

and protects organizational property”. Destes cinco itens os dois primeiros, (que 

correspondem aos itens 1 e 2 do Questionário sobre Comportamentos de 

Cidadania Organizacional), enquadram-se no factor altruísmo de Smith, Organ 

e Near (1983). Moon, Van Dyne e Worbel (2005) enquadram os mesmos itens 

na dimensão ajuda. Segundo Podsakoff, MacKenzie, Paine e Bacharach (2000) 

estes dois constructos, altruísmo e ajuda, surgem na literatura como sendo um 

único. O terceiro item (item 7 do Questionário sobre Comportamentos de 

Cidadania Organizacional) é definido por Smith, Organ e Near (1983) como um 

comportamento de altruísmo, embora seja apresentado por Moon, Van Dyne e 

Worbel, (2005) como um comportamento de inovação. Esta nova designação 

pode justificar-se pelo facto de o altruísmo, se caracterizar por comportamentos 

direccionados ao indivíduo e à inovação, que, por sua vez, visam melhorar o 

desempenho no local de trabalho, em termos de Comportamentos de 

Cidadania. O quarto item (item 23 do Questionário sobre Comportamentos de 

Cidadania Organizacional) é enquadrado por Smith, Organ e Near (1983) no 

factor obediência generalizada. Da mesma forma Moon, Van Dyne e Worbel, 

(2005), enquadram este factor na dimensão Obediência. Quanto ao item 24, 

deve sublinhar-se que, apesar de Moon, Van Dyne e Worbel (2005), remeterem 

para o estudo de Smith, Organ e Near (1983), após a consulta da fonte original, 

não foi possível identificar o item referido. 

Outro suporte teórico e metodológico do Questionário é o trabalho de 

MacKenzie, Podsakoff e Fetter, (1991). Neste artigo, os autores investigam os 

efeitos dos CCO e da produtividade objectiva na avaliação de desempenho de 

vendedores pelos seus gerentes. Para avaliar os comportamentos de cidadania 

destes vendedores, foi utilizado um questionário constituído por 14 itens, com 

uma escala de Likert de sete pontos. Este questionário avalia quatro categorias 

correspondentes às definidas por Organ (1988): altruísmo, virtude cívica, 

cortesia e desportivismo. Para o Questionário sobre Comportamentos de 

Cidadania Organizacional foram retirados os seguintes itens: “Willingly gives 

one’s time to help others who have work-related problems”; “Consumes a lot of 

time complaining about trivial matters”; “Always finds fault with what the 
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company is doing”. O primeiro item (item 3 do Questionário sobre 

Comportamentos de Cidadania Organizacional) é categorizado nesta 

investigação como parte da dimensão altruísmo. Moon, Van Dyne e Worbel 

(2005) consideram-no, por seu turno, parte da dimensão Ajuda. Mais uma vez 

estamos perante um mesmo constructo, com nomenclaturas diferentes 

(Podsakoff, MacKenzie, Paine & Bacharach, 2000). O segundo e terceiro itens 

(itens 15 e 16 do Questionário sobre Comportamentos de Cidadania 

Organizacional) foram categorizados como Desportivismo em ambas as 

investigações, sendo estes itens os únicos formulados pela negativa.  

Noutro trabalho dos mesmos autores (MacKenzie, Podsakoff & Fetter, 

1993) é utilizado um instrumento composto por 12 itens, que descreve as 

mesmas quatro dimensões de CCO: altruísmo, desportivismo, virtude cívica e 

conscienciosidade. Estas dimensões são respectivamente avaliadas por três 

itens. Uma vez mais, os autores procuram compreender o impacto relativo dos 

CCO e da produtividade  objectiva na avaliação de desempenho dos 

vendedores pelos seus gerentes. Para esse efeito, foram consideradas três 

amostras diferentes: 261 agentes de seguros, 204 vendedores de produtos 

petroquímicos e 108 vendedores de propaganda médica. De acordo com os 

resultados obtidos, os gerentes reconhecem diferentes tipos de 

Comportamentos de Cidadania e estes, por sua vez,  são vistos como aspectos 

distintos da produtividade objectiva. Quando se combina a produtividade 

objectiva e os CCO, verifica-se uma maior variância na avaliação de 

desempenho do que aquela provocada apenas pela produtividade, ou seja, os 

Comportamentos de Cidadania, vistos como comportamentos de grupo, 

contribuem para uma maior percentagem da variância na avaliação de 

desempenho, realizada pelos gerentes. Do trabalho destes autores extraiu-se  

o item “Conscientiously follows company regulations and procedures”, que 

corresponde ao item 19 do Questionário sobre Comportamentos de Cidadania 

Organizacional. É classificado por MacKenzie, Podsakoff e Fetter (1993) como 

parte da dimensão conscienciosidade. Por seu turno, para Moon, Van Dyne e 

Worbel (2005), o item 19 surge na dimensão obediência, que remete para a 

disposição em cumprir regras e exibir comportamentos direccionados para a 

organização. De acordo com Podsakoff, Mackenzie, Paine e Bachrach (2000), 
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a dimensão conscienciosidade apresenta semelhanças com o constructo 

Iniciativa Individual e engloba comportamentos voluntários de criatividade e de 

inovação, destinados a melhorar a tarefa individual ou o desempenho da 

organização. Desta forma, e uma vez que o item se refere ao cumprimento de 

regulamentos e procedimentos da organização e não a comportamentos 

destinados a melhorar a tarefa individual, parece-nos que se enquadra melhor 

na dimensão obediência.  

Van Dyne e LePine (1998), é outra das referências utilizadas, neste 

estudo. Os autores procuram demonstrar a importância dos comportamentos 

extra-papel, na explicação de desempenho dos trabalhadores. Supervisores, 

pares e funcionários respondem acerca das diferenças entre comportamentos 

de papel e comportamentos extra-papel e diferenciam duas formas específicas 

de comportamentos extra-papel; a ajuda e a voz. A dimensão ajuda é avaliada 

através de sete itens adaptados de Organ e Konovsky (1989) e Smith, Organ e 

Near (1983). A dimensão voz é avaliada através de seis itens com base nos 

estudos de Van Dyne e LePine (1998). Para o Questionário sobre 

Comportamentos de Cidadania Organizacional foram retirados os itens 

“Volunteers to do things for the work group”; “Assists others with their work for 

the benefit of the group”; “Makes recommendations reissues that affect the work 

group”; “Speaks up with ideas for new projects or changes in procedures“. Os 

primeiros dois itens (5 e 6 do Questionário sobre Comportamentos de 

Cidadania Organizacional) mantêm-se na dimensão ajuda, como originalmente 

proposto. Os últimos dois itens (11 e 12 do Questionário sobre 

Comportamentos de Cidadania Organizacional) são incluídos, de acordo com 

Van Dyne e LePine (1998) na dimensão voz, contrariamente a Moon, Van Dyne 

e Worbel (2005) que os inserem na dimensão inovação. A dimensão voz é 

definida por Van Dyne e LePine como um comportamento desafiador e 

promotor, constituindo-se como comportamentos inovadores e sugestões ou 

recomendações que modificam os procedimentos, mesmo quando os outros 

não concordam. Por outro lado a dimensão inovação é definida por Moon, Van 

Dyne e Worbel como um esforço focado na organização que promove a 

mudança em termos gerais. Os itens em causa identificam comportamentos 

orientados para a mudança dos procedimentos e para as formas de agir, 
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reforçando a natureza promotora do comportamento, patente em ambas as 

definições, diferindo no entanto da definição de Van Dyne e LePine quanto à 

natureza desafiadora do comportamento. 

Moon, Van Dyne e Worbel (2005), referem também o trabalho de Morrison 

e Phelps (1999), que se centra num conceito menos estudado na literatura, o 

Controlo. O objectivo deste estudo é compreender os factores que levam os 

trabalhadores a exibir comportamentos de CCO. Para isso, recolheram dados 

de 275 trabalhadores, através da auto-avaliação e avaliação de pares, 

utilizaram um questionário, constituído por 23 itens respondidos de acordo com 

uma escala de Likert de cinco pontos. São avaliados os comportamentos de 

papel, a virtude cívica, o altruísmo e o controlo (Williams & Anderson, 1991; 

Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990, citados por Morrison & 

Phelps, 1999). Do estudo supracitado foram seleccionados, por Moon, Van 

Dyne e Worbel (2005), os seguintes itens: “Tries to adopt improved procedure 

for the work unit/department”; “Tries to institute new more effective work 

methods for the company”; “Makes constructive suggestions for improving how 

things operate”. Segundo Morrison e Phelps (1999), todos estes itens avaliam a 

dimensão controlo. Para Moon, Van Dyne e Worbel (2005), estes itens avaliam 

a dimensão inovação. Morrison e Phelps (1999) definem a dimensão controlo 

como um conjunto de esforços voluntários e construtivos, desenvolvidos pelo 

indivíduo, para mudar, de forma eficaz, as tarefas dentro da sua prescrição e o 

trabalho de equipa, mantendo o respeito pela forma como o trabalho é 

executado dentro da organização. O comportamento inovador é descrito como 

um esforço focado na organização que pretende 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). 

Embora ambas as definições tenham aspectos muito semelhantes, parece-nos 

que a nomenclatura Inovação é mais adequada ao conteúdo do 

comportamento descrito. 

MacKenzie, Podsakoff e Paine (1999) procuram compreender o efeito dos 

CCO e da produtividade objectiva na avaliação dos vendedores realizada pelos 

gerentes, mas também verificar se o impacto dos CCO na avaliação, é maior 

nos níveis mais elevados da hierarquia da organização de vendas. A escala 
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utilizada neste estudo foi desenvolvida com base no trabalho de Smith, Organ e 

Near (1983), na pesquisa de Podsakoff, Mackenzie, Moorman e Fetter (1990, 

citado por Podsakoff, Aherne & MacKenzie, 1997) e no trabalho de Mackenzie, 

Podsakoff e Fetter (1991, 1993). Esta medida avalia três dimensões de CCO: 

ajuda, desportivismo e virtude cívica, com uma escala de resposta de sete 

pontos. Com base no estudo de Moon, Van Dyne e Worbel, (2005), foram 

retirados os itens: “Acts as a peacemaker when others have disagreements” e 

“Is a stabilizing influence when others in the organization have disagreements”. 

Ambos são identificados por MacKenzie, Podsakof e Paine (1999) como 

fazendo parte da dimensão ajuda, mas foram definidos por Moon, Van Dyne e 

Worbel (2005) como parte da dimensão desportivismo.  

No estudo de Moorman e Blakely (1995) é utilizada uma escala de auto-

avaliação, criada pelos autores em 1992, que inclui dimensões definidas por 

Graham (1989, citado por Moorman & Blakely, 1995) e Organ (1988). Este 

instrumento é composto por 20 itens que medem as dimensões: ajuda 

interpessoal, iniciativa individual e lealdade organizacional, cada dimensão é 

avaliada por cinco itens. Desta escala foi seleccionado, por Moon, Van Dyne & 

Worbel (2005), apenas um item “Defends the organization when others 

employs criticize it”; este é considerado como parte da dimensão desportivismo 

embora, no artigo original, faça parte da dimensão designada por lealdade 

organizacional. Levantam-se algumas dúvidas acerca desta redefinição do 

item, uma vez que nos parece evidente o foco organizacional expresso pelo 

mesmo, constituindo-se, em nossa opinião, como um item que não se 

enquadra na definição preconizada pelo modelo para os comportamentos de 

desportivismo. 

Podsakoff, Aherne e MacKenzie (1997), estudam a relação entre os CCO 

e a melhoria da eficácia em grupos de trabalho. Nesse sentido avaliam o 

impacto dos CCO na quantidade e qualidade de desempenho de 218 

trabalhadores de equipa. Utilizam um instrumento que avalia as dimensões 

ajuda, desportivismo e virtude cívica, baseado no instrumento de Organ (1988); 

de Mackenzie, Podsakoff e Fetter (1991,1993); de Podsakoff e Mackenzie 

(1994) e de Podsakoff, MacKenzie, Moorman e Fetter (1990). Ao contrário de 

outros estudos as equipas, neste caso, serviram como referência para uma 
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avaliação entre pares, pois o objectivo do estudo era averiguar a relação entre 

os CCO e o desempenho do grupo, de acordo com uma escala de resposta de 

sete pontos. Moon, Van Dyne e Worbel (2005), referem ter selecionado o item: 

“Goes along with necessary changes at work”. No entanto, e à semelhança do 

item 24, constatou-se, através da consulta e análise do instrumento original, a 

ausência deste item no referido trabalho. 

Bennett e Robinson (2000) investigam um aspecto menos estudado dos 

CCO que se refere ao comportamento desviante no local de trabalho. Com 

base numa recolha inicial de 314 comportamentos desviantes e posterior 

análise de especialistas, foram seleccionados 58 itens através de análise 

factorial e, por fim, retirados 23. Este estudo incluiu uma análise factorial 

confirmatória, no sentido de verificar a dimensionalidade desses itens e 

proceder à validação do constructo. Para o Questionário sobre 

Comportamentos de Cidadania Organizacional, foi retirado o item “Never 

leaves work early without permission” considerado como parte da dimensão 

obediência em ambas as investigações.  

Por fim, são referenciados os trabalhos de Podsakoff, MacKenzie, 

Moorman e Fetter, (1990) de onde foi extraído o item: “Helps orient new people 

even though it is not required”, correspondendo ao item 4 do Questionário 

sobre Comportamentos de Cidadania Organizacional. Do trabalho de Van 

Dyne, Graham e Dienesch (1994) foram retirados os itens: “Produces as much 

as capable of at all times”, “Always come to work on time”, correspondentes aos 

itens 20 e 21 do Questionário sobre Comportamentos de Cidadania 

Organizacional.1

 

 

 

 

                                                 
1 Não foi possível aceder aos dois estudos referidos neste parágrafo. 
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3.2 Tradução e adaptação Portuguesa  

 

O instrumento proposto por Moon, Van Dyne e Worbel (2005), foi 

traduzido para Português, tendo sido o vocabulário, adaptado ao contexto 

militar e académico específico da Academia Militar. Não foi encontrada 

qualquer referência à utilização deste instrumento em investigações, no âmbito 

internacional ou nacional. 

Para a tradução do instrumento, recorreu-se ao apoio de uma tradutora 

de Inglês, de forma a garantir o rigor e a correcção linguística necessários. 

Posteriormente, foram feitas alterações de carácter técnico por dois 

especialistas em Psicologia dos Recursos Humanos e, finalmente, foi feita a 

adaptação ao contexto solicitando a opinião de um Psicólogo Militar. 

O Questionário sobre Comportamentos de Cidadania Organizacional, visa 

a avaliação de pares, ao contrário da tradicional avaliação de supervisores e 

auto-avaliação (MacKenzie, Podsakoff & Fetter,1993; Smith, Organ & 

Near,1983; Van Dyne & LePine,1998). Esta opção teve como base as 

características da especificidade do contexto. Uma vez que, o facto de se tratar 

de um meio universitário em contexto militar e em situação de internato, a 

relação entre pares é muito rica e proporciona uma interessante avaliação de 

comportamentos. Por outro lado, Organ e Ryan (1995, citado por Podsakoff, 

MacKenzie, Paine & Bachrach, 2000) referem que seria mais apropriado utilizar 

medidas que partam do ponto de vista dos pares ou dos líderes, em vez de 

utilizar o ponto de vista pessoal, isto é, a auto-avaliação. 

A forma de resposta é constituída por uma escala de Likert de sete 

pontos, correspondendo o 1 a discordo totalmente e o 7 a concordo totalmente. 

A opção por uma escala de sete pontos está subjacente à utilização de escalas 

de sete pontos na maior parte dos artigos utilizados por Moon, Van Dyne & 

Worbel, como base para esta proposta de instrumento, uma vez que os autores 

não dão nenhuma sugestão neste sentido. 

Na versão Portuguesa, o instrumento é composto por um caderno, onde 

são apresentadas as instruções e os 24 itens (três páginas), e por uma folha de 

respostas (uma página). Apresentamos, no quadro 3.2, a versão Portuguesa 
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dos itens que constituem o Questionário sobre Comportamentos de Cidadania 

Organizacional. 

 
Quadro 3.2 

Questionário sobre Comportamentos de Cidadania Organizacional 
Versão Portuguesa do instrumento de medida dos CCO proposto por Moon, Van Dyne & Worbel 

 
“Os camaradas do meu ano…” 

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

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

10. Fazem sugestões construtivas para melhorar o funcionamento das coisas. 
11. Fazem recomendações que afectam positivamente o trabalho do grupo. 
12. Apresentam ideias para novos projectos ou mudanças na maneira de fazer as coisas. 
 Desportivismo 

13. Agem como pacificadores quando os camaradas estão em desacordo. 
14. Funcionam como agentes estabilizadores quando surgem desentendimentos na instituição. 
15. Gastam muito tempo a queixar-se de coisas banais. 
16. Encontram sempre defeitos naquilo que a instituição faz. 
17. Defendem a instituição quando os outros a criticam. 
18. Acompanham as mudanças necessárias no trabalho. 
 Obediência 

19. Cumprem conscienciosamente os regulamentos e procedimentos da instituição. 
20. Produzem sempre o máximo de que são capazes. 
21. Chegam sempre a horas ao trabalho. 
22. Nunca saem mais cedo do trabalho sem terem autorização. 
23. Têm assiduidade ao trabalho superior ao normal. 
24. Conservam e protegem os bens da instituição. 

 

 

 

Na folha de respostas foi criado um espaço para obter dados relativos a 

algumas variáveis demográficas consideradas na presente investigação: data, 

sexo, idade, estado civil, localidade de residência, ano de entrada na Academia 

Militar; ano do curso e curso que frequentam. 
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3.3 Estudo Piloto 

 

3.3.1 Condições de aplicação 

 

A aplicação experimental do Questionário sobre Comportamentos de 

Cidadania Organizacional a uma amostra da Academia Militar, com 

características similares às da amostra do estudo principal foi realizada em 

Maio de 2006.  

Foram então convocados os alunos dos 5.º e 6.º anos para uma reunião, 

no decorrer da qual se apresentaram os objectivos gerais da investigação em 

curso e foi solicitada a colaboração dos cadetes alunos. Foi explicado que se 

tratava de um estudo piloto, com o objectivo de estudar as qualidades métricas 

de um instrumento de avaliação psicológica e de assim corrigir algum 

desajustamento do instrumento ao contexto. Para verificar a adequada 

tradução e adaptação, bem como a pertinência e ajustamento das questões ao 

contexto, optou-se pela escolha dos alunos dos 5.º e 6.º anos, o que se justifica 

pelo facto de serem alunos com mais anos de experiência na Instituição.  

A aplicação foi efectuada pela autora desta dissertação, não tendo sido 

colocada nenhuma dúvida na compreensão do enunciado. O tempo médio de 

resposta foi de 5 minutos, tendo oscilado entre 3 e 8 minutos.  

A recolha de opiniões e de sugestões quanto à aplicação constituiu um 

momento relativamente ao qual foi dada especial atenção. Dos comentários, 

destacam-se os seguintes: 

- Aplicado o Questionário, surgiram alguns comentários por parte dos 

participantes, relativamente à questão inicial do mesmo. Os participantes 

referiram que tinham tido dificuldades em avaliar todos os camaradas do seu 

ano de forma idêntica, facto que levou a que cada aluno considera-se o 

conjunto de camaradas mais próximos ou com quem se identificavam mais, 

para fazer a sua avaliação; 

- Alguns dos itens foram considerados difíceis de adaptar ao contexto 

Academia Militar, sendo mais adequados a um contexto organizacional. Os 
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itens apontados foram: “Tentam adoptar novos procedimentos para melhorar o 

funcionamento da Companhia” (item 8) e “Tentam introduzir novos métodos de 

trabalho mais eficazes para a instituição” (item 9), por traduzirem 

procedimentos que na Academia Militar pressupõem sempre a autorização de 

um superior hierárquico, como o Comandante de Companhia. 

- E ainda, os itens 21 e 22 respectivamente, “Chegam sempre a horas ao 

trabalho” e “Nunca saem mais cedo do trabalho sem terem autorização“, foram 

considerados como de difícil avaliação, uma vez que as regras instituídas não 

permitem aos alunos decidir se chegam a horas ou se saem mais cedo. 

Analisados estes comentários, não considerámos a eliminação ou a 

modificação dos itens apontados uma vez que, embora o sistema de regras 

seja bem explícito quanto às limitações do poder dos alunos na gestão do seu 

dia-a-dia, é sempre possível influenciar as decisões do comando podendo a 

pontualidade ser contornada de diversas formas.  

 

 

3.3.2 Descrição da amostra 

 

A amostra escolhida para este estudo piloto é constituída por 30 alunos 

dos 5º e 6º anos da Academia Militar, com idades compreendidas entre os 22 e 

os 25 anos. A média de idades é de 23,6 com um desvio padrão de 0,81. 

No quadro 3.3, apresenta-se a distribuição da amostra para a variável ano 

do curso. O grupo do 5º ano é constituído por 5 alunos (16,7% da amostra 

total) todos do sexo masculino e o grupo do 6º ano por 25 alunos (83,3% da 

amostra total), 19 do sexo masculino (76%) e 6 do sexo feminino (24%). 
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Quadro 3.3 

Estudo Piloto: distribuição da amostra por sexo e ano do curso 

 
 Masculino Feminino Total 
 N % N % N % 
5.º Ano 5 100 0 0 5 16.7 
6.º Ano 19 76.0 6 24.0 25 83.3 
Total 24 80.0 6 20.0 30 100 

 

 

A distribuição da amostra para a variável tipo de curso é apresentada no 

quadro 3.4. Para facilitar a análise dos dados, foram constituídos dois grupos: 

um grupo com alunos dos cursos do Serviço de Saúde e um outro grupo com 

alunos dos cursos de Engenharias. Os cursos do Serviço de Saúde, incluem os 

cursos de Medicina do Exército e da Guarda Nacional Republicana, de 

Farmácia e de Veterinária do Exército; os cursos de Engenharias são 

exclusivos do ramo do Exército e incluem as especialidades de Engenharia 

Militar, Engenharia de Transmissões e Engenharia de Materiais. 

Relativamente à distribuição desta amostra por sexo e curso, o grupo dos 

cursos de Serviço de Saúde é constituído por 21 alunos (70% da amostra 

total), sendo 16 são do sexo masculino (76.2%) e 5 do sexo feminino (23.8%). 

O grupo dos cursos de Engenharia é constituído por 9 alunos (30% da amostra 

total) dos quais 8 são do sexo masculino (88.9%) e 1 do sexo feminino (11.1%). 

 

Quadro 3.4 

Estudo Piloto: distribuição da amostra por sexo e tipo de curso 

 
 Masculino Feminino Total 
 N % N % N % 
Serviço de Saúde 16 76.2 5 23.8 21 70.0 
Engenharias 8 88.9 1 11.1 9 30.0 
Total 24 80.0 6 20.0 30 100 

 

 

 

74 



Capítulo 3 

3.3.3 Resultados 

 

 

Os resultados foram analisados tendo em conta as médias, os desvios 

padrão e as amplitudes de resultados para as dimensões e para os itens do 

Questionário. Foi ainda analisada a consistência interna do Questionário e das 

respectivas dimensões, utilizando o coeficiente de precisão alfa de Cronbach. 

No quadro 3.5 apresentam-se as médias, desvios padrão e amplitudes, 

para cada uma das dimensões. Da análise do quadro, concluímos que as 

dimensões com média mais elevada são a Obediência (4.95) e a Ajuda (4.92). 

As dimensões com médias mais baixas são o Desportivismo (4.51) e a 

Inovação (4.57). A maior variabilidade encontra-se na dimensão Obediência 

com uma amplitude entre 2 e 7 e a menor variabilidade na dimensão Inovação, 

entre 2.3 e 6.5. 

 

Quadro 3.5 

Estudo Piloto: médias, desvios padrão e amplitudes para as dimensões do Questionário 

 

dimensões médias desvios padrão amplitudes 
Ajuda 4.92 0.89 2.8 – 6.5 
Inovação 4.57 1.08 2.3 – 6.5 
Desportivismo 4.51 0.76 2.8 – 6.0 
Obediência 4.95 1.07 2.0 – 7.0 

 

 

O quadro 3.6 apresenta os resultados no que diz respeito às médias, aos 

desvios padrão e às amplitudes de resultados para os 24 itens do Questionário 

sobre Comportamentos de Cidadania Organizacional. Verificamos que os itens 

com médias mais elevadas são os itens 23, 22 e 24 (respectivamente, 5.62; 

5.41 e 5.30), todos eles pertencentes à dimensão Obediência, seguidos dos 

itens 1, 4 e 10 (respectivamente, 5.17; 5.13 e 5.10), sendo que os itens 1 e 4 

fazem parte da dimensão Ajuda e o item 10 da dimensão Inovação. 

75 



Capítulo 3 

Por outro lado, os itens com médias mais baixas são os itens 15, 16 e 9 

(respectivamente, 3.73; 3.77 e 3.93), sendo que os dois primeiros fazem parte 

da dimensão Desportivismo e o item 9 da dimensão Inovação. Com média 

inferior a 4.50, temos, ainda, os itens 8, 20, 7 e 19 (respectivamente, 4.23; 

4.27; 4.43 e 4.47). Os itens 7 e 8 fazem parte da dimensão Inovação e os itens 

19 e 20 da dimensão Obediência. 

Nove dos 24 itens (7, 8, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 24) têm uma amplitude que 

varia entre os dois extremos da escala (1 - 7), sete itens (2, 4, 5, 17, 18, 19, 20) 

encontram-se mais próximos do extremo superior, tendo como valor mínimo o 

2, enquanto sete (1, 3, 6, 11, 12, 13, 23) têm como valor mínimo o 3. Apenas o 

item 9 não tem respostas com o valor máximo, variando a amplitude entre 1 e 

6.  

Analisando as amplitudes de resultados verificamos que, na maior parte 

dos itens, existe uma distribuição por toda a extensão da escala, demonstrando 

a utilização de todos os níveis de resposta. O que indica que os itens têm uma 

boa capacidade de discriminação.  

 

Quadro 3.6 

Estudo Piloto: médias, desvios padrão e amplitudes para os itens do Questionário 

 

itens médias desvios 
padrão amplitudes 

1. Ajudam os camaradas que estiveram ausentes 5.17 1.18 3 – 7 
2. Ajudam os camaradas que têm trabalhos muito pesados e complicados 4.80 1.50 2 – 7 
3. Disponibilizam de boa vontade parte do seu tempo para ajudar 

camaradas que têm problemas relacionados com o trabalho 4.73 1.17 3 – 7 

4. Ajudam a orientar os camaradas recém chegados, mesmo que isso não 
lhe seja exigido 5.13 1.61 2 – 7 

5. Fazem coisas voluntariamente para o grupo de trabalho 4.63 1.30 2 – 7 
6. Ajudam outros camaradas no seu trabalho para benefício do grupo 5.07 0.91 3 – 7 
7. Fazem sugestões inovadoras para melhorar o funcionamento da 

Companhia 4.43 1.52 1 – 7 

8. Tentam adoptar novos procedimentos para melhorar o funcionamento da 
Companhia 4.23 1.68 1 - 7 

9. Tentam introduzir novos métodos de trabalho mais eficazes para a 
instituição 3.93 1.51 1 - 6 

10. Fazem sugestões construtivas para melhorar o funcionamento das 
coisas 5.10 1.45 1 - 7 

11. Fazem recomendações que afectam positivamente o trabalho do grupo 4.83 1.05 3 - 7 
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12. Apresentam ideias para novos projectos ou mudanças na maneira de 
fazer as coisas 4.97 1.19 3 - 7 

13. Agem como pacificadores quando os camaradas estão em desacordo. 4.93 1.14 3 - 7 
14. Funcionam como agentes estabilizadores quando surgem 

desentendimentos na instituição 4.67 1.40 1 - 7 

15. Gastam muito tempo a queixar-se de coisas banais 3.73 1.74 1 - 7 
16. Encontram sempre defeitos naquilo que a instituição faz 3.77 1.59 1 - 7 
17. Defendem a instituição quando os outros a criticam 5.03 1.47 2 - 7 
18. Acompanham as mudanças necessárias no trabalho 4.93 1.05 2 - 7 
19. Cumprem conscienciosamente os regulamentos e procedimentos da 

instituição 4.47 1.41 2 - 7 

20. Produzem sempre o máximo de que são capazes 4.27 1.53 2 - 7 
21. Chegam sempre a horas ao trabalho 5.07 1.84 1 - 7 
22. Nunca saem mais cedo do trabalho sem terem autorização 5.41 1.55 1 - 7 
23. Têm assiduidade ao trabalho superior ao normal 5.62 1.24 3 - 7 
24. Conservam e protegem os bens da instituição 5.30 1.51 1 - 7 

 

 

 

Procurou-se, de seguida, verificar o índice de consistência interna do 

Questionário, para o que se calculou o alfa de Cronbach cujos resultados são 

apresentados no quadro 3.7. Os coeficientes de precisão para as diferentes 

dimensões, variam entre 0.52 (na dimensões Desportivismo) e 0.86 (na 

dimensão Inovação), sendo o alfa total do Questionário de 0.83.  

 

Quadro 3.7 

Estudo Piloto: alfa de Cronbach  por dimensões e para o total do Questionário 

 
 N.º item alfa 
Ajuda 6 0.78 
Inovação 6 0.86 
Desportivismo 6 0.52 
Obediência 6 0.66 
total 24 0.83 

 

 

Realizou-se ainda uma análise da precisão através do cálculo do alfa de 

Cronbach se o item excluído. Estes resultados são apresentados no quadro 
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3.8. Não se assinalam alterações relevantes nos 24 itens do Questionário. O 

coeficiente alfa de Cronbach total apenas sobe para 0.84 se eliminarmos os 

itens 15 e 22. O valor do coeficiente alfa de Cronbach total (0.83) mantém-se 

quando são eliminados os itens 1, 13, 16, 21 e 23, mas diminui para 0.82 

quando se eliminam os itens 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20 e 

24. Se o item 7 for eliminado, o coeficiente de precisão desce para 0.81. 

 

Quadro 3.8 

Estudo Piloto: alfa de Cronbach para o Questionário se item eliminado 

 

Itens alfa se Item 
eliminado 

1. Ajudam os camaradas que estiveram ausentes 0.83 
2. Ajudam os camaradas que têm trabalhos muito pesados e complicados 0.82 
3. Disponibilizam de boa vontade parte do seu tempo para ajudar camaradas que têm 

problemas relacionados com o trabalho 0.82 

4. Ajudam a orientar os camaradas recém chegados, mesmo que isso não lhe seja exigido 0.82 
5. Fazem coisas voluntariamente para o grupo de trabalho 0.82 
6. Ajudam outros camaradas no seu trabalho para benefício do grupo 0.82 
7. Fazem sugestões inovadoras para melhorar o funcionamento da Companhia 0.81 
8. Tentam adoptar novos procedimentos para melhorar o funcionamento da Companhia 0.82 
9. Tentam introduzir novos métodos de trabalho mais eficazes para a instituição 0.82 

10. Fazem sugestões construtivas para melhorar o funcionamento das coisas 0.82 
11. Fazem recomendações que afectam positivamente o trabalho do grupo 0.82 
12. Apresentam ideias para novos projectos ou mudanças na maneira de fazer as coisas 0.82 
13. Agem como pacificadores quando os camaradas estão em desacordo. 0.83 
14. Funcionam como agentes estabilizadores quando surgem desentendimentos na 

instituição 0.82 

15. Gastam muito tempo a queixar-se de coisas banais 0.84 
16. Encontram sempre defeitos naquilo que a instituição faz 0.83 
17. Defendem a instituição quando os outros a criticam 0.82 
18. Acompanham as mudanças necessárias no trabalho 0.82 
19. Cumprem conscienciosamente os regulamentos e procedimentos da instituição 0.82 
20. Produzem sempre o máximo de que são capazes 0.82 
21. Chegam sempre a horas ao trabalho 0.83 
22. Nunca saem mais cedo do trabalho sem terem autorização 0.84 
23. Têm assiduidade ao trabalho superior ao normal 0.83 
24. Conservam e protegem os bens da instituição 0.82 
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Os indicadores de consistência interna são satisfatórios, com excepção 

da dimensão Desportivismo, cujo alfa de Cronbach é de 0.52, o que nos levou 

a tomar a decisão de não alterar os itens traduzidos, com vista ao estudo 

principal, até porque não surgiram dificuldades de resposta ou dúvidas 

relativamente a nenhum dos itens. Por outro lado, analisados os coeficientes 

das dimensões quando eliminados os itens, verificamos que não há nenhum 

item que eliminado justifique a sua exclusão, já que a alteração do coeficiente 

alfa de cronbach é apenas de 0.83 para 0.84.  
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