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Efeitos da confiança organizacional na utilidade pe rcebida em formação 

profissional: um estudo correlacional 

 
 
Resumo 
 
 

Este estudo tem como principal objectivo relacionar a utilidade percebida em 

formação profissional com o grau de confiança (Mayer, Davis & Schoorman, 1995) 

dos formandos na entidade formadora e no formador. 

Foram enviados, por correio, 496 questionários para todos os ex-formandos 

de um centro de formação profissional, em Braga, obtendo-se uma amostra de 150 

formandos. O instrumento utilizado foi um questionário, construído pelo autor a 

partir do instrumento de Mayer e Davis (1999, p.136). 

A utilidade percebida representa a variável dependente nesta investigação e 

as variáveis independentes são: a confiança e satisfação com o serviço prestado 

pela entidade formadora; a competência do formador; a benevolência/integridade 

do formador; a confiança no formador; e, a propensão dos formandos para confiar. 

Uma análise de regressão mostrou que o que determina a utilidade 

percebida em formação profissional é a confiança e satisfação com o serviço 

prestado pela entidade formadora, seguida pela propensão para confiar dos 

formandos. A competência, a benevolência/integridade do formador, bem como a 

confiança dos formandos no formador, não se revelaram factores relevantes.  

O modelo proposto por Mayer e colaboradores (1995), possivelmente, 

aplica-se melhor às pessoas do que às entidades abstractas. 

 

Palavras-chave:  confiança; utilidade percebida; formação profissional. 
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Effects of organizational trust in the perceived ut ility in professional 

formation: a correlational study 

 
 
Abstract 
 

This study’s main goal is to relate the perceived utility in professional 

formation with the degree of trust (Mayer, Davis & Schoorman, 1995) of the students 

in the training entity and in the teacher. 

 There were sent, by mail, 496 questionnaires to all the ex-students of a 

professional formation center, in Braga, from which was obtained a sample of 150 

students. The used instrument was a questionnaire, build by the author based on 

Mayer and Davis’ (1999, p.136) instrument. 

 The perceived utility represents the dependent variable of the present 

investigation and the independent variables are: the trust and the satisfaction 

regarding the service given by the formation entity; the teacher‘s ability; the 

teacher’s benevolence/integrity; the trust in the teacher; and the students’ propensity 

to trust. 

 A regression analysis has showed that the perceived utility of professional 

formation is determined by the trust and satisfaction in regard to the service given by 

the formation entity, followed by the students’ propensity to trust. Ability, teacher’s 

benevolence/integrity, as well as the students’ trust in the teacher, have not 

revealed as relevant factors. 

 The model proposed by Mayer et al. (1995) applies, possibly, better to 

people than to abstract entities.  

 

Keywords:  trust; perceived utility; professional formation. 
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Introdução 
 
Confiança organizacional 
 
Definição de confiança 

 

Diversas são as perspectivas sobre confiança organizacional e respectivas 

definições. Mayer, Davis e Schoorman (1995) definem a confiança como a vontade 

de uma pessoa ser vulnerável às acções de outra, na expectativa de que esta vai 

desempenhar uma acção importante para si, independentemente do controlo 

exercido. Esta definição de confiança enquadra-se na abordagem sociológica, 

segundo a qual a confiança é vista como uma característica do tecido social, 

facilitadora de interacções (Lewis & Weigert, 1985, citados por Mayer & Davis, 

1999). 

Mollering (2001, p.404), por sua vez, refere que a confiança é um “estado de 

expectativa favorável relativa às acções e intenções de outra pessoa, 

representando a base do comportamento individual de tomada de risco, 

cooperação, reduzida complexidade social, etc”. 

Costa (2004) menciona que diferentes autores perspectivam a confiança 

enquanto fenómeno unidimensional ou multidimensional. Sob um ponto de vista 

unidimensional, a confiança pode ser encarada como um estado psicológico ou 

como uma escolha comportamental. Enquanto estado psicológico a confiança 

representa os processos cognitivos e orientações em direcção às expectativas 

positivas em relação aos outros. Como escolha comportamental, a confiança é a 

disponibilidade para assumir riscos, agindo com base no que os outros dizem, 

fazem ou decidem.  

Por outro lado, e sob uma óptica multidimensional, Lewis e Weigert (1985, 

citados por Costa, 2004), sugerem que a confiança é um fenómeno bastante 

complexo com dimensões cognitivas, emocionais e comportamentais, uma vez que 

as pessoas julgam os outros como merecedores ou não de confiança, com base em 

processos cognitivos e emocionais, e comportam-se de acordo com esses 

julgamentos. 

Parece existir consenso acerca das condições nas quais surge a questão da 

confiança a um nível muito abstracto, na medida em que é preciso um sujeito que 

confie e um no qual confiar, capazes de interagir dentro de um sistema social. A 

pessoa que confia é vulnerável às acções da confiada e não pode controlar 
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completamente o comportamento desta. O confiado tem, assim, a possibilidade de 

agir de uma forma benéfica ou prejudicial para quem confia (Mollering, Bachmann & 

Lee, 2004). 

 

Importância da confiança 

 

Para que objectivos pessoais e organizacionais sejam atingidos é 

necessária a existência de interdependência entre pessoas cada vez mais 

diferentes e com experiências de vida diferentes. Essa interdependência é facilitada 

pela existência de confiança. Quanto mais diferentes forem as pessoas, menor será 

a disposição para correr riscos (Mayer et al., 1995). Os académicos de diferentes 

períodos de tempo e disciplinas parecem concordar que a confiança é altamente 

benéfica à actividade organizacional (Dirks & Ferrin, 2001).  

Têm sido realizados estudos que mostram que em equipas de trabalho a 

confiança pode assumir o papel da supervisão, fazendo com que as equipas se 

tornem auto-geridas. (Golembiewski & McConkie, 1975, citados por Mayer et al., 

1995). Segundo Mayer e colaboradores (1995), a cooperação, a partilha de 

informação útil e a possibilidade do confiado controlar questões que são 

importantes para a pessoa que confia são outros benefícios da confiança. 

A confiança promove a cooperação (Gambetta, 1988, citado por Rousseau, 

Sitkin, Burt & Camerer, 1998), respostas efectivas para a crise, e formas 

organizacionais adaptativas, como relações em rede; reduz o conflito prejudicial 

(Rousseau et al., 1998) e os custos de transacção (Costa, 2004; Rousseau et al., 

1998); facilita a formulação de grupos de trabalho ad hoc (Meyerson, Weick & 

Kramer, 1996, citados por Rousseau et al., 1998); e, aumenta a colaboração/ 

cooperação dentro de e entre organizações (Costa, 2004). 

Costa (2004) refere a existência de factores que comprovam que a 

confiança é, cada vez mais, reconhecida como um factor importante no seio das 

organizações, tais como a tendência para o achatamento da hierarquia e as novas 

políticas que valorizam dinâmicas entre os indivíduos no local de trabalho. 
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Antecedentes da confiança  

 

 A confiança assume diferentes estatutos, de acordo com diferentes autores: 

causa, efeito ou interacção. Nos estudos sobre comportamento interpessoal nas 

organizações e contextos sociais a confiança é encarada como moderadora. A 

abordagem sociológica, à qual pertence o modelo proposto por Mayer e 

colaboradores, por sua vez, considera a confiança um resultado (Rousseau et al., 

1998). 

 O modelo de confiança proposto por Mayer e colaboradores (1995) baseia-

se quer nas características da pessoa que confia, quer da pessoa confiada. Os 

autores referem três antecedentes da confiança: competência, benevolência e 

integridade da pessoa na qual se confia. A competência representa as capacidades 

e características que permitem à pessoa confiada ter influência num determinado 

domínio específico; a benevolência é o ponto até ao qual se acredita que a pessoa 

confiada quer fazer bem à pessoa que confia, sem qualquer motivo de lucro; e, a 

integridade representa a percepção da pessoa que confia de que a pessoa confiada 

adere a um conjunto de princípios por si considerados aceitáveis. Os autores 

consideram que a forma como estes factores são combinados é idiossincrática 

tanto em indivíduos como em situações e que quanto mais elevado o nível destas 

características, maior será o nível de confiança. Acrescente-se que Schoorman, 

Mayer e Davis (2007) referem que a competência e a integridade são percebidas 

mais rapidamente, no início da relação entre as partes, e a benevolência requer 

mais tempo para ser percebida. É de referir, ainda, que os antecedentes da 

confiança são afectados pelo contexto (Mayer e colaboradores, 1995). 

Diversos autores consideram pelo menos um dos factores 

supramencionados como antecedente da confiança, como pode ser constatado na 

Tabela 1, quer fazendo referência a algum desses construtos específicos, quer a 

algum construto similar. 

 As características da pessoa que confia são também contempladas no 

modelo proposto por Mayer e colaboradores (1995), nomeadamente as 

expectativas em relação ao comportamento dos outros, ou seja, a sua propensão 

para confiar, que representa a vontade geral para confiar nos outros. A propensão 

para confiar vai mediar os níveis de confiança e é influenciada por experiências 

desenvolvimentares; pelo tipo de personalidade; e, pelo background cultural. 
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Tabela 1 – Antecedentes da confiança. 

 

Na opinião de Rousseau e colaboradores (1998), a confiança não é vista 

como um comportamento (como a cooperação) nem como uma escolha (como 

assumir um risco), mas sim uma condição psicológica que pode causar ou resultar 

dessas acções. Assim, a confiança pode assumir-se como um antecedente ou um 

resultado da cooperação e/ ou tomada de risco. Mayer e colaboradores (1995), por 

sua vez, afirmam que a confiança conduz à tomada de risco numa relação e a 

forma como o risco se exprime depende da situação. O risco assume-se, assim, 

como um resultado da confiança. 

 No que respeita às condições essenciais para o desenvolvimento de 

confiança, Rousseau e colaboradores (1998), abordam a existência de uma relação 

recíproca entre risco e confiança, uma vez que o risco cria a oportunidade para a 

Antecedentes Autores 
 

Abertura 

� Butler (1991) 
� Farris, Senner & Butterfield 
(1973) 
� Gabarro (1978) 

� Hart, Capps, Cangemi & 
Caillouet (1986) 
� Mishra (1996) 

 

Benevolência* 

� Butler (1991) 
� Cook & Wall (1980) 
� Deutsch (1960) 
� Frost, Stimpson & Maughan 
(1978) 
� Griffin (1967) 
� Hovland, Janis & Kelley (1953) 
� Jones, James & Bruni (1975) 

� Kee & Knox (1970) 
� Larzelere & Huston (1980) 
� Mayer, Davis & Schoorman 
(1995) 
� Mishra (1996) 
� Rosen & Jerdee (1977) 
� Solomon (1960) 
� Strickland (1958) 

 

Competência* 

� Butler (1991) 
� Cook & Wall (1980) 
� Deutsch (1960) 
� Gabarro (1978) 
� Good (1988) 
� Griffin (1967) 
� Jones, James & Bruni (1975) 

� Kee & Knox (1970) 
� Lieberman (1981) 
� Mayer, Davis & Schoorman 
(1995) 
� Mishra (1996) 
� Rosen & Jerdee (1977) 
� Sitkin & Roth (1993) 

 

Integridade* 

� Butler (1991) 
� Butler & Cantrell (1984) 
� Gabarro (1978) 
� Hart, Capps, Cangemi & 
Caillouet (1986) 

� Lieberman (1981) 
� Mayer, Davis & Schoorman 
(1995) 
� Ring & Van de Ven (1992) 
� Sitkin & Roth (1993) 

 

Resultados anteriores* � Boyle & Bonachic (1970) � Gabarro (1978) 
 

* Alguns autores não fazem referência a este construto específico, mas sim a um construto similar. 
 
Fonte: Construído pelo autor, como uma adaptação e actualização de Mayer e colaboradores, 1995, p. 718. 
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confiança e a confiança leva à tomada de risco, pelo que a confiança não seria 

necessária se houvesse certeza completa e não houvesse risco. 

 Importa acrescentar que tal como as percepções acerca da competência, 

benevolência e integridade de um indivíduo vão influenciar o nível de confiança que 

o individuo vai receber, estas percepções também afectam o ponto até ao qual a 

organização vai ser confiada (Schoorman et al., 2007). 

 

Tipos de confiança 

 

 A confiança pode ser dividida em dois grandes grupos: a interpessoal, entre 

as pessoas, característica de relações primárias de pequenos grupos, e a 

institucional, que se refere à confiança no funcionamento organizacional, 

institucional e social como um todo (Costa, 2004). A autora refere ainda tipos 

específicos de confiança, tais como a confiança baseada no cálculo, na 

identificação ou no conhecimento. A confiança baseada no cálculo, na opinião de 

Rousseau e colaboradores (1998), baseia-se numa escolha racional, característica 

de interacções baseadas em trocas económicas, ou seja, a pessoa que confia 

percepciona que a pessoa confiada vai desempenhar uma acção que é benéfica, 

um ganho. Costa (2004), acrescenta que este tipo de confiança é mais provável ser 

encontrado no início de novas relações, quando as partes não têm qualquer 

conhecimento prévio acerca uma da outra. Rousseau e colaboradores (1998) fazem 

ainda referência à confiança relacional, que deriva de interacções repetidas ao 

longo do tempo entre a pessoa que confia e a pessoa confiada, e está relacionada 

com a informação disponível, que determina a base da relação de confiança. 

 

Medida da confiança 

 

 As medidas de confiança, enquanto fenómeno unidimensional, focam-se em 

diferentes componentes e têm como base diferentes conceptualizações. Os 

instrumentos de confiança que avaliam a confiabilidade da outra parte, por 

exemplo, relacionam-se com definições de confiança como um estado psicológico1. 

As medidas que enfatizam comportamentos estão associadas com definições de 

confiança enquanto escolha comportamental. De um modo geral, as medidas 

                                                 
1 e.g. CTI – Conditions of Trust Inventory (Jr., 1991). 
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unidimensionais são úteis para explicar as diferenças entre indivíduos ou grupos 

em relação a uma das facetas de confiança. Sob um ponto de vista 

multidimensional, as medidas de confiança incluem percepções tanto de 

confiabilidade como de comportamentos de confiança2. As medidas 

multidimensionais têm a vantagem de determinar, simultaneamente, as diferenças 

facetas de confiança num particular contexto relacional (Costa, 2004). 

 Mollering e colaboradores (2004) referem que as abordagens empíricas da 

operacionalização da confiança podem ser agrupadas em três grandes grupos: a 

abordagem empírica, que utiliza experiências laboratoriais, pela qual a confiança é 

medida como a percentagem de interacções nas quais o sujeito da experiência 

escolhe cooperar; a abordagem dos questionários standard, comum nos trabalhos 

de psicologia acerca dos traços de personalidade, na qual se utilizam questionários 

em que se pretende verificar a predisposição da pessoa para confiar nos outros; e, 

por último, a abordagem dos questionários standard, na qual se utilizam 

questionários em que se pretende verificar a predisposição da pessoa para confiar, 

mas desta vez relativamente a determinada pessoa, a um alvo, e não à 

predisposição em geral. Existem críticas transversais a todas estas abordagens no 

que se refere à validade, questão que se prende, talvez, com a própria dificuldade 

na definição de confiança. 

Assim, a confiança pode ser medida de diversas formas e sob diversas 

perspectivas, utilizando-se um ou outro instrumento, de acordo com a situação em 

causa ou com a abordagem defendida. 

 

Limitações da confiança 

 

 No que diz respeito à investigação sobre confiança, Mayer e colaboradores 

(1995), referem a dificuldade de diferenciação entre os factores que contribuem 

para a confiança, a definição de confiança, e os resultados da confiança. 

 Schoorman e colaboradores (2007) afirmam que em muitos estudos 

empíricos, outros investigadores têm levantado questões acerca da elevada 

correlação entre benevolência e integridade e têm questionado a independência 

dessas variáveis. Os autores acrescentam que Schoorman, em 2002, referiu que 

                                                 
2 e. g. OTI – Organizational Trust Inventory; TTI – Team Trust Inventory. 
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amostras laboratoriais revelam grande correlação, mas amostras de campo revelam 

baixa correlação, porque as pessoas têm relações já desenvolvidas. 

De acordo com Costa (2004), os excessos de confiança podem levar ao 

cálculo errado dos riscos ou ilusões de grandeza, em qualquer dos casos esses 

efeitos podem levar a consequências drásticas para as organizações (e. g. 

fraudes), sobretudo quando envolve um grande risco de dano económico, podendo 

afectar a própria sobrevivência da organização. Os excessos de confiança podem 

dever-se a factores como inocência; ignorância; imaturidade cognitiva; e, ao 

sentimento de omnipotência. A autora refere que para lidar com estes desafios e 

dilemas é importante reconhecer duas importantes questões relativas à confiança, 

nomeadamente a sua fragilidade, uma vez que, apesar de ser necessário muito 

tempo para se desenvolver a confiança, num ápice esta pode ser destruída; e, as 

suas limitações, ou seja, existe confiança porque não temos conhecimento de tudo 

em relação à outra parte. Assim, há uma grande quantidade de risco desconhecido, 

que resulta da falta de controlo e de conhecimento completo acerca dos resultados 

futuros e das acções da outra parte. 

 

Estudos sobre confiança 

 

Mayer e Davis (1999), realizaram um estudo com o objectivo de relacionar a 

substituição de um sistema de avaliação de desempenho por outro, percepcionado 

como mais aceitável, com: o nível de confiança em relação aos elementos da 

gestão responsáveis pela mudança; o nível de competência, benevolência e 

integridade percebidas em relação aos agentes da mudança; e, ainda, verificar se o 

efeito da aceitação do sistema de avaliação de desempenho na confiança pela 

gestão de topo é mediado pela percepção de competência, benevolência e 

integridade da gestão. O estudo foi realizado numa empresa de manufactura de 

plásticos, ao longo de 14 meses, nos quais decorreram três rondas de 

questionários a empregados da produção e supervisores. Entre o 2º e o 3º 

questionário a gestão de topo implementou o novo sistema de avaliação de 

desempenho, cujas principais diferenças eram a existência de auto-avaliação e 

fixação de objectivos para cada funcionário em conjunto com o seu supervisor. 

Antes da 3ª ronda de questionários foram constituídos 2 grupos, um primeiro grupo 

com experiência (já submetido ao novo sistema de avaliação), e um segundo sem 
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experiência (ainda não submetido ao novo sistema). Como medidas, os autores 

utilizaram as dimensões competência, benevolência, integridade, propensão para 

confiar e confiança. 

Como resultados principais, os autores referiram o aumento significativo dos 

níveis de confiança dos funcionários em relação à gestão de topo, pela substituição 

de um sistema de valorização de desempenho inexacto por um mais preciso. No 

entanto, essa substituição não afecta de forma significativa a percepção de 

competência, benevolência e integridade dos colaboradores em relação aos 

gestores. Acrescente-se que, de entre as variáveis utilizadas, a propensão para 

confiar (moderadora) e a confiança foram as que apresentaram valores alfa mais 

baixos, entre .55 e .66 e entre .59 e .60, respectivamente. As restantes variáveis 

apresentaram valores de consistência interna superiores a .80. 

Dirks & Ferrin (2001), abordam dois modelos de confiança: o modelo do 

efeito principal, segundo o qual os efeitos de confiança são transmitidos de forma 

relativamente linear; e, o modelo do efeito moderador, no qual a confiança assume 

um papel de facilitadora dos efeitos de outros determinantes nos resultados 

desejados. Os autores realizaram uma revisão da literatura das quatro décadas 

anteriores, explorando estes dois modelos, de forma a compreender melhor o papel 

teórico da confiança no contexto organizacional.  

Em relação ao primeiro modelo, os autores analisaram 29 artigos, nos quais 

examinaram os resultados comportamentais e de desempenho, através dos quais 

concluíram que os resultados para os quais parece haver maior apoio empírico são 

o desempenho individual e os comportamentos de cidadania organizacional; e, 23 

artigos, nos quais verificaram os resultados atitudinais e perceptuais, concluindo 

que, no geral, os níveis mais elevados de confiança estão associados com a 

aceitação da informação e níveis mais baixos com a não-aceitação. Há resultados 

semelhantes para a aceitação de objectivos/ decisões; percepções das mudanças 

organizacionais; e, percepções de risco. 

No que respeita ao segundo modelo, os autores desenvolveram-no, sob a 

forma de duas proposições: “a confiança facilita os efeitos dos conceitos 

motivacionais nos resultados e nos comportamentos, no local de trabalho, através 

da influência das expectativas de uma pessoa acerca do comportamento futuro de 

outra pessoa”; e, “a confiança modera a relação entre uma interacção – a acção de 
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um parceiro e a resposta da pessoa que nele confia – através da influência da 

interpretação que a pessoa faz da acção” (Dirks & Ferrin, 2001, p.451).  

Em termos de resultados, os autores referem que, quanto à primeira 

proposição, a confiança influencia, através da moderação, o comportamento e o 

desempenho relacionado com a tarefa, e afecta o nível e o tipo de comportamentos 

que os indivíduos têm como resultado dos construtos motivacionais; e, no que 

respeita à segunda proposição, a confiança influencia a relação entre a acção de 

um parceiro e a resposta de um indivíduo a essa acção. Os autores acrescentam 

que Bentan & Robinson, em 1996, fornecem evidências que sugerem, 

especificamente, que isso ocorre através da influência da percepção que o 

indivíduo tem da acção do parceiro. 

 

Utilidade percebida em formação profissional 
 
 A utilidade percebida da formação é uma variável fundamental numa 

empresa que vende essencialmente formação, num mercado bastante aberto. 

Actualmente, é enorme a quantidade de entidades formadoras a vender serviços a 

nível de formação profissional e muitas entidades disponibilizam as mesmas ofertas 

formativas.  

 Assim, perante um mercado tão competitivo no que respeita à formação 

profissional, o preço dos cursos de formação e a qualidade do serviço prestado 

serão factores determinantes no recrutamento e retenção dos clientes. O preço dos 

cursos talvez seja um factor mais importante num primeiro contacto do cliente com 

a entidade formadora, mas em futuros contactos, quando se fala em retenção de 

clientes, a qualidade do serviço prestado e a utilidade percebida da formação por 

parte dos formandos poderão ser factores preponderantes. 

De acordo com Fournier (1998, citado por Johnson & Grayson, 2005), o 

objectivo principal dos prestadores de serviços é, cada vez mais, a retenção dos 

clientes e não apenas o seu recrutamento. O autor defende que através da 

constituição de relações de confiança é possível as empresas venderem mais 

produtos e serviços. Anderson & Narus (1990, citados por Johnson & Grayson, 

2005) sugerem até que a confiança facilita as relações, tendo um impacto directo 

nos resultados económicos das empresas. 

Johnson e Grayson, 2005 adoptam um modelo de confiança como tendo 

dimensões cognitivas, comportamentais e afectivas. A confiança cognitiva 
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representa a disponibilidade do cliente para acreditar na competência do fornecedor 

de serviços e na probabilidade de este vir a agir de acordo com as suas obrigações 

(Moorman, 1992; Rempel, 1985, citados por Johnson & Grayson, 2005). A 

confiança afectiva, por sua vez, é a confiança que uma parte deposita na outra, 

tendo por base os sentimentos gerados pelo nível de cuidado e preocupação que a 

outra parte demonstra (Johnson & Grayson, 2005). Quando as pessoas não podem 

avaliar objectivamente a qualidade do serviço, porque ele ainda não foi prestado, é 

provável que estes sinais fornecidos pelo prestador sejam usados como um 

indicador de qualidade do serviço (Alford & Sherrell, 1996, citados por Johnson & 

Grayson, 2005). 

O mesmo raciocínio poderá ser feito em relação à utilidade percebida da 

formação. A utilidade real da formação não é algo que se perceba de imediato. Esta 

utilidade poderá até ser percebida apenas num conjunto de várias acções de 

formação frequentadas.  

Kirkpatrick criou um modelo com quatro níveis de avaliação da formação, 

que tem sido largamente utilizado desde a sua concepção, em 1959. Num primeiro 

nível, dá-se a avaliação da reacção dos formandos à acção de formação, com o 

intuito de averiguar a sua satisfação. O segundo nível tem por base a avaliação das 

aprendizagens dos formandos. O terceiro nível diz respeito à avaliação dos 

comportamentos no contexto real de trabalho, e visa avaliar o processo de 

transferência, ou seja, se os formandos colocam em prática comportamentos 

baseados no que adquiriram com a formação. Por fim, o quarto nível avalia os 

resultados da formação, isto é, o impacto do processo de transferência no 

desempenho da organização. Segundo o modelo do autor, os níveis estão 

correlacionados entre si, pelo que uma maior satisfação corresponderá a uma maior 

aprendizagem e assim sucessivamente. (Kirkpatrick, 1998) 

A avaliação da formação nos terceiro e quarto níveis, em especial, bem 

como a percepção de utilidade, dificilmente podem ser realizadas de imediato após 

a acção formativa. Como os formandos, regra geral não têm a possibilidade de ir 

colocar os conhecimentos em prática para poderem fazer uma avaliação da 

utilidade real da formação recebida, a confiança poderá assumir um papel 

fundamental na decisão de aquisição de um novo serviço. 

 Na opinião de Johnson & Grayson (2005), se a reputação do prestador de 

serviços for forte é possível o estabelecimento de confiança cognitiva em apenas 
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uma interacção. Os efeitos da reputação influenciam a confiança afectiva, mas não 

com a intensidade com que influenciam a cognitiva. Ainda segundo os autores, a 

confiança afectiva contribui de forma significativa para a vontade de um cliente se 

encontrar com um prestador de serviços no futuro. 

 
Objectivos 
 

A presente investigação tem como principal objectivo relacionar a utilidade 

percebida em formação profissional com o grau de confiança (Mayer, Davis & 

Schoorman, 1995) dos formandos na entidade formadora e no formador. 

Tratando-se de um estudo correlacional, não se ambiciona, como é natural, 

encontrar relações de causalidade, de causa-efeito, mas sim relações de 

previsibilidade entre as variáveis em causa (Almeida & Freire, 2003). 

 
 
Metodologia 
 
Amostra 
 

De uma população de 496 formandos, todos os que frequentaram a 

entidade formadora e concluíram, pelo menos, uma acção de formação, até à data 

de envio dos questionários, foi reunida uma amostra (N) de 150 formandos. O 

intuito seria que a amostra coincidisse com a população, no entanto a taxa de 

resposta foi de 30%, ficando a amostra com um efectivo de 150 elementos. 

 A amostra é maioritariamente constituída por formandos do sexo feminino 

(68,7%), empregados (68,7%) licenciados (74,7%), e a média de idades ronda os 

28 anos. Estes valores vão de encontro às características dos clientes do centro de 

formação no qual se realizou a investigação que, na sua maioria, é do sexo 

feminino, entre 25 e 35 anos, possui uma licenciatura e encontra-se a trabalhar. 

A amostra deste estudo é uma amostra de oportunidade. Esta amostragem 

introduz algumas limitações, quer pelo seu número, quer pelo facto de a 

aleatoriedade ser questionável. 

 
Instrumento 
 

O instrumento utilizado na investigação foi um questionário, construído pelo 

autor a partir do instrumento de Mayer e Davis (1999, p.136). O questionário é 

constituído por 35 itens avaliados por uma escala de tipo Likert (Moreira, 2004), 
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com valores compreendidos entre 1 e 5, através da qual os formandos deveriam 

manifestar o seu grau de concordância em relação a cada item. O nível 1 

correspondente a discordo totalmente, 2 a discordo, 3 a não concordo nem 

discordo, 4 a concordo, e, 5 a concordo totalmente. Havia ainda um valor 6, 

correspondente a não se aplica. 

No que respeita à selecção dos itens para o instrumento, foram realizadas 

algumas análises qualitativas com o intuito de minimizar problemas existentes nos 

itens, tais como ambiguidades; ineficácia das alternativas de resposta; e, má 

construção dos itens. Para tal, realizaram-se 5 pré-testes, utilizando 5 sujeitos 

seleccionados aleatoriamente do universo, tendo em conta o método da reflexão 

falada, através do qual os sujeitos foram instruídos para verbalizar todas as 

impressões em relação a cada item (Almeida & Freire, 2003). Houve ainda o 

cuidado de consultar um especialista, além de se ter tomado como base um 

instrumento com similaridade de construto. 

A primeira versão do questionário era constituída por 43 itens. Após as 

análises qualitativas realizadas aos itens, o instrumento passou a ter apenas 35 

itens, agrupados por 6 dimensões, o que na versão inicial não acontecia, pois os 

itens estavam dispostos de forma aleatória no questionário, visando evitar o efeito 

de sequência das respostas (Almeida & Freire, 2003). Contudo, o agrupamento dos 

itens mostrou-se inevitável, visto que os sujeitos que participaram nos pré-testes 

demonstraram que determinados itens não pareciam fazer sentido entre os 

restantes. Assim, a versão final do questionário3 ficou estruturada da seguinte 

forma: A. “A formação permite-lhe…” (Utilidade Percebida) – 6 itens; B. “A sua 

opinião sobre o formador e a entidade formadora…” (Competência) – 6 itens; C. “A 

sua reacção ao formador e à entidade formadora…” (Benevolência) – 6 itens; D. “O 

sentido de justiça do formador e da entidade formadora…” (Integridade) – 6 itens; 

E. “A sua atitude perante a vida…” (Propensão para confiar) – 6 itens; F. “O seu 

grau de confiança no formador e na entidade formadora…” (Confiança) – 5 itens.  

 Relativamente às variáveis, todas elas ordinais, pois permitem uma 

“classificação dos dados por ordem de grandeza” (Poeschl, 2006, p.24), a utilidade 

percebida é a variável dependente, sendo as restantes variáveis independentes.  

 

                                                 
3 Anexo I. 
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Procedimentos 
 

Numa tentativa de reunir o maior número possível de sujeitos no estudo, 

foram enviados, por correio, questionários para toda a população em estudo, ou 

seja, 496 questionários, num envelope que continha: 1 carta de apresentação, com 

a descrição do estudo e do sorteio de um cheque-prenda, no valor de 50 euros, de 

entre os questionários devolvidos (sorteio realizado com o intuito de aumentar a 

taxa de resposta); 1 cartão com um número para sorteio; 1 questionário; e, 1 

envelope (já selado) para a devolução do questionário. Todos os dados foram 

tratados através da versão 15.0 do SPSS – Statistical Package for the Social 

Sciences – para Windows. 

 
Características metrológicas dos resultados 
 

Validade  

 

 Segundo Almeida e Freire (2003), a validade diz respeito ao facto de os 

resultados obtidos através do instrumento medirem o que é pretendido, ou seja, à 

existência de congruência. Como forma de validar o instrumento utilizado foi 

realizada uma análise factorial, que possibilita o conhecimento de quais e quantos 

factores ou dimensões o instrumento, efectivamente, avalia, de forma a agrupar os 

itens em cada subescala.  

Através da análise factorial, é produzida para cada item a sua carga factorial 

(saturação) em cada um dos factores, indicando a covariância entre o item e o 

factor, ou seja, o grau de parentesco entre ambos, sendo que quanto mais próximo 

de 1 estiver, melhor representante do factor será (Bryman & Cramer, 1993). Além 

disso, o valor 0,30 (positivo ou negativo) costuma ser indicado como saturação 

mínima para um determinado item ser representante de um factor. 

A realização de uma análise factorial mostra-se fulcral, uma vez que o 

instrumento utilizado não foi um instrumento validado. A amostra conta com um 

efectivo de 150 sujeitos, o teste KMO4 obteve um valor de 0,784 e o teste de 

esfericidade de Bartlett é significativo (p < 0.01), o que indica que a análise de 

componentes principais pode ser feita (Pereira, 1999). 

                                                 
4 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 



 14 

Assim, uma análise factorial, seguida de rotação varimax, revelou a 

presença de 8 factores, pois são apenas 8 as componentes com valores próprios 

superiores a 1 (Pereira, 1999; Bryman & Cramer, 1993), explicativos de 67,069% da 

variância total, como pode ser verificado na Tabela 2.  

Factor Valor-próprio % Variância % Variância 
Acumulada 

1 11,005 31,444 31,444 
2 3,210 9,171 40,615 
3 2,006 5,730 46,345 
4 1,749 4,998 51,343 
5 1,554 4,441 55,784 
6 1,480 4,230 60,014 
7 1,333 3,808 63,822 
8 1,137 3,247 67,069 

Tabela 2 – Factores extraídos. 

No Anexo II são apresentadas as saturações de maior valor para cada item 

nos respectivos factores. O factor 1 explica 12,579% da variância e inclui os itens 

b8; b12; c16; c18; d24; f31; f32; e, f34. O factor 2, por sua vez, explica 12,519% da 

variância e engloba os itens c13; c14; c15; c17; d19; e, d21. O factor 3 explica 

12,137% da variância e inclui os itens b7; b9; b10; b11; d20; e, d23. Por outro lado, 

o 4º factor explica 11,220% da variância e inclui os itens a1; a2; a3; a4; a5; e, a6. 

5,528% da variância é explicada pelos itens e26; e28; e, e29, que constituem o 

factor 5. O factor 6 inclui os itens e25 e e27, e explica 4,847% da variância. O factor 

8 explica 4,284% da variância e é constituído pelos itens d22 e e29. Por fim, o 

factor 8, que inclui os itens f33 e f35, explica 3,955% da variância. 

Deste modo, as dimensões primeiramente consideradas no instrumento 

foram alteradas paras as que se apresentam na Tabela 3. 

Subescala Itens N.º Itens 

Utilidade Percebida a1; a2; a3; a4; a5; a6. 6 

Confiança e satisfação com o serviço 
prestado pela entidade formadora 

b8; b12; c16; c18; d24; f31; f32; f34. 8 

Competência do formador b7; b9; b10; b11. 4 

Benevolência/ Integridade do 
formador 

c13; c14; c15; c17; d19; d21. 6 

Confiança no formador f33; f35. 2 

Propensão para confiar e26; e28; e30. 3 

Total  29 

Tabela 3 – Subescalas do instrumento. 
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Fidelidade  

 

Por fidelidade entende-se o grau de confiança ou de exactidão que obtemos 

através do questionário. A fidelidade pode referir-se à estabilidade ou constância 

dos resultados, que pode ser medida através do método do teste-reteste, ou à 

consistência interna (Almeida & Freire, 2003). A consistência interna refere-se à 

variação nas respostas ao questionário como resultado de diferenças individuais, 

de opiniões diversificadas sobre determinado assunto (Pestana e Gageiro, 2005). 

Esta é fornecida pelo alfa de Cronbach, quando se trata de variáveis ordinais 

(Almeida & Freire, 2003). Através da análise da consistência interna dos resultados, 

verifica-se que a escala global (29 itens) apresenta uma consistência de 0,919. Na 

Tabela 4 é apresentada a consistência interna de cada uma das subescalas do 

instrumento. 

Segundo Pestana e Gageiro (2005), o alfa de Cronbach varia entre 0 e 1, 

sendo tanto melhor quanto maior a sua proximidade da unidade. Consoante o valor 

do alfa é possível classificar a consistência interna, sendo que para um alfa inferior 

a 0,6, esta é inaceitável. A consistência interna é fraca quando o alfa assume um 

valor entre 0,6 e 0,7; razoável para um alfa entre 0,7 e 0,8; boa quando o alfa está 

entre a0,8 e 0,9; e, muito boa quando o valor do alfa é superior a 0,9. 

 

Subescala Nº. de Itens Alfa de Cronbach 

Utilidade Percebida 6 0,811 

Confiança e satisfação com o serviço 
prestado pela entidade formadora 

8 0,870 

Competência do formador 4 0,882 

Benevolência/ Integridade do 
formador 

6 0,825 

Confiança no formador 2 0,616 

Propensão para confiar 3 0,539 

Tabela 4 – Consistência interna de cada subescala. 

 

Deste modo, verificamos que a consistência interna da escala global é muito 

boa (0,919). Por sua vez, as subescalas utilidade percebida, confiança e satisfação 

com o serviço prestado pela entidade formadora, competência do formador, e 

benevolência/ integridade do formador apresentam uma boa consistência interna. A 

subescala confiança no formador tem uma consistência interna fraca. 
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Relativamente à subescala propensão para confiar, esta mostra uma consistência 

interna muito fraca. 

 Acrescente-se que o valor assumido pelo alfa de Cronbach e, 

consequentemente, a consistência interna da escala global e/ou de cada subescala, 

pode aumentar ou diminuir se certos itens forem eliminados do instrumento. Na 

Tabela 5 são apresentados os valores do alfa de Cronbach se determinados itens 

forem eliminados. Convém relembrar que o alfa da escala global é 0,919. 

 

Item Subescala 
α escala 
global se 
eliminado 

α subescala α subescala 
se eliminado 

a6.. Acredito que, pelo facto de ter 
frequentado a formação, vou ter um 
melhor salário. 

Utilidade 
Percebida 

0,920 0,811 0,779 

b7.  O formador era bem sucedido 
nas coisas que tentava fazer. 

Competênci
a do 
formador 

0,915 0,882 0,883 

e26. A maioria das pessoas faz, 
efectivamente, aquilo que se 
compromete a fazer. 

Propensão 
para confiar 

0,920 0,539 0,448 

e28. A maioria dos vendedores é 
honesta ao descrever os produtos 
que vende. 

Propensão 
para confiar 

0,920 0,539 0,432 

e30. A maioria das pessoas, quando 
dá uma opinião em público, diz o 
que verdadeiramente pensa. 

Propensão 
para confiar 

0,920 0,539 0,436 

Tabela 5 – Alfa se o item for eliminado. 

 
 Pela análise da Tabela 5 é possível constatar que nenhum dos itens da 

escala deve ser eliminado, uma vez que, apesar de aumentar o alfa da escala 

global em 0,001 (itens a6; e26; e28; e30) faz diminuir a consistência da subescala à 

qual o item pertence; e, no caso do item b7, uma subida de 0,001, desta vez na 

consistência da subescala, representa uma descida de 0,004 no alfa da escala 

global. 

 

Sensibilidade 

 

A sensibilidade dos resultados respeita ao grau com que os resultados 

obtidos num determinando instrumento se distribuem, de modo a diferenciar os 

sujeitos (Almeida & Freire, 2003).  
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Níveis utilizados Itens 

5 a1; a2; a3; a5; a6; d19; e26; e30; f31; f32; f35. 

4 a4; b7; b8; b9; b10; b12; c13; c14; c16; c17; c18; d21; d24; f33; f34. 

3 b11; c15; e28. 

2 - 

1 - 

Tabela 6 – Distribuição dos itens pelos níveis de resposta utilizados. 

 
A Tabela 6 mostra-nos a distribuição das respostas dos sujeitos pelos 

diferentes níveis de resposta possíveis. Pela sua análise é possível verificar que os 

itens b11, c15 e e28 apenas se distribuem por três níveis de resposta, pelo que são 

menos sensíveis, com menos poder discriminativo, que os itens a4; b7; b8; b9; b10; 

b12; c13; c14; c16; c17; c18; d21; d24; f33; e, f34 que, por vez, se distribuem por 

quatro níveis diferentes de resposta. Os itens com maior poder discriminativo em 

relação aos sujeitos são os itens a1; a2; a3; a5; a6; d19; e26; e30; f31; f32; e, f35, 

na medida em que as respostas dos sujeitos a esses itens se distribuem pelos 

cinco níveis de resposta existente. 

 

 

Resultados 
 
Análise de correlações múltiplas 
 

Sendo esta uma investigação que considera diversas variáveis dependentes 

e as suas correlações com a variável dependente, utilidade percebida em formação 

profissional, faz todo o sentido proceder-se à análise das correlações múltiplas 

entre as variáveis (Almeida & Freire, 2003). 

O objectivo de uma análise de correlações múltiplas é a da “influência 

combinada de duas ou mais variáveis independentes sobre a variável dependente” 

(Poeschl, 2006, p.226). O coeficiente de correlação entre variáveis pode variar 

entre -1 e +1, sendo a correlação maior à medida que se aproxima da unidade 

(positiva ou negativa) e ausente quando assume o valor 0 (Almeida & Freire, 2003).  

Com o intuito de encontrar o coeficiente de correlação entre as variáveis em 

estudo, e de modo a testar as hipóteses colocadas nesta investigação, utilizou-se o 

procedimento estatístico correlacional Ró de Spearman. Este procedimento mede a 

intensidade da relação entre variáveis ordinais (Pestana e Gageiro, 2005).  
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É possível verificar-se, através da Tabela 7, que existem correlações 

positivas e significativas entre a utilidade percebida (variável dependente) e todas 

as variáveis independentes em estudo. Assim existe uma correlação positiva entre 

a utilidade percebida e: a confiança e satisfação com o serviço prestado pela 

entidade formadora (p < .001); a competência do formador (p < .001); a 

benevolência/integridade do formador (p < .005); a propensão para confiar do 

formando (p < .001); e, a confiança que o formado possui no formador (p < .001). 

 

   

Utilidade 
Percebida 

Confiança e 
satisfação 

com o serviço 
prestado pela 

entidade 
formadora 

Competência 
do formador 

Benevolência/ 
Integridade 
do formador 

Propensão 
para confiar 

Coeficiente de 
correlação 

,375(**)     

Sig. (2-tailed) ,000     

Confiança e 
satisfação 

com o serviço 
prestado pela 

entidade 
formadora N 149     

Coeficiente de 
correlação 

,247(**) ,474(**)    

Sig. (2-tailed) ,002 ,000    
Competência 
do formador 

N 149 150    
Coeficiente de 
correlação 

,205(*) ,459(**) ,570(**)   

Sig. (2-tailed) ,012 ,000 ,000   
Benevolência/ 

Integridade 
do formador 

N 149 150 150   
Coeficiente de 
correlação 

,223(**) ,172(*) ,084 ,040  

Sig. (2-tailed) ,006 ,036 ,306 ,623  
Propensão 
para confiar 

N 149 150 150 150  
Coeficiente de 
correlação 

,289(**) ,648(**) ,470(**) ,436(**) ,173(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,034 
Confiança no 

formador 

N 149 150 150 150 150 

** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed). 
* A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed). 

Tabela 7 – Coeficientes de correlação entre as variáveis em estudo. 

 

Como afirmam Almeida e Freire (2003), “o coeficiente de correlação entre 

duas variáveis remete-nos para o coeficiente de determinação, r2” (p.99), ou seja, a 

percentagem de variância de uma variável que pode ser prevista a partir dos 

resultados de outra variável. O coeficiente de correlação entre a utilidade percebida 

e a confiança e satisfação com o serviço prestado pela entidade formadora é de 

0,375 e o de determinação (r2 x 100) é 14,06% (0,3752 x 100), ou seja, 14,06% da 

variação na utilidade percebida pode ser prevista pela confiança e satisfação com o 

serviço prestado pela entidade formadora (Pestana e Gageiro, 2005). É importante 
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acrescentar que esta não é uma relação de causa-efeito, mas sim uma relação de 

previsibilidade (Almeida & Freire, 2003). Na Tabela 8 estão apresentados os 

coeficientes de determinação de todas as variáveis em estudo cujo coeficiente de 

correlação é significativo. 

 
 

Utilidade 
Percebida 

Confiança e 
satisfação 

com o serviço 
prestado pela 

entidade 
formadora 

Competência 
do formador 

Benevolência/ 
Integridade 
do formador 

Propensão 
para confiar 

Confiança e satisfação 
com o serviço prestado 
pela entidade formadora 

14,06%    
 

Competência do 
formador 6,10% 22,47%   

 

Benevolência/ 
Integridade do formador 4,20% 21,07% 32,49%  

 

Propensão para confiar 4,97% 2,96% - - 
 

Confiança no formador 8,35% 41,99% 22,09% 19,01% 2,99% 

Tabela 8 – Coeficientes de determinação entre as variáveis em estudo. 

 
Análise de regressão múltipla 
 
 A análise de regressão múltipla permite a avaliação da relação linear entre 

uma variável dependente e um grupo de variáveis independentes. Através da 

construção de uma equação de regressão múltipla permite a determinação da 

importância relativa do conjunto de variáveis independentes na predição da variável 

dependente (Bryman & Cramer, 1993; Poeschl, 2006). A análise de regressão 

múltipla representa o método mais utilizado para realizar análise multivariada no 

tratamento de um número superior a três variáveis (Bryman & Cramer, 1993).  

A Tabela 9 mostra os resultados da análise de regressão múltipla realizada, 

análise esta que permitiu estabelecer a seguinte equação: 

 

Utilidade percebida  = 0,929 + 0,340 x Confiança e satisfação com o serviço prestado pela 

entidade formadora  + 0,007 x Competência do formador  + 0,179 x Propensão para confiar  

+ 0,073 x Confiança no formador  + 0,045 x Benevolência/integridade do formador  + ε5 

 

                                                 
5 ε = erro que provem das variações individuais aleatórias. 
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R2 F β Sig. t 

Confiança e satisfação com o 
serviço prestado pela 

Cefolgest 
0,340 p < 0,01 3,425 

Competência do formador 0,007 n.s. 0,68 

Benevolência/ Integridade do 
formador 0,045 n.s. 0,462 

Propensão para confiar 0,179 p < 0,05 2,388 

Confiança no formador 

0,235 8,790 

0,073 n.s. 0,734 

Tabela 9 – Análise de regressão. 

 
O modelo de regressão aplicado explica 23,5% da variância, sendo 

significativo (F = 8,790, p < 0.01). 

A confiança e satisfação com o serviço prestado pela entidade formadora 

revelou-se um preditor significativo, sendo que um maior nível de confiança e 

satisfação com o serviço prestado pela entidade formadora está associado a um 

maior nível de utilidade percebida em formação profissional (β = 0,340; t = 3,425, p 

<  0,01).  

A propensão para confiar revelou-se, também, um preditor significativo, 

sendo que um maior nível de propensão para confiar está associado a um maior 

nível de utilidade percebida em formação profissional (β = 0,179; t = 2,388, p <  

0,05). 

Por outro lado, a competência, a benevolência/integridade e a confiança dos 

formandos no formador não se revelaram preditores significativos. 

 

 

Conclusões 
 

 Duas ideias principais podem ser retiradas desta investigação. A primeira é 

de que, para a utilidade percebida em formação profissional, a entidade é mais 

importante do que o formador. Uma análise factorial exploratória mostrou que a 

entidade e o formador são percebidos de formas diferentes, pois os itens 

relacionados com a entidade e com o formador apareceram separados nos 

factores. Uma análise de regressão mostrou que as variáveis relativas à entidade 
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formadora são mais importantes, visto que é a confiança e satisfação com o serviço 

prestado pela entidade formadora que determina mais a utilidade percebida. 

 A segunda ideia a retirar deste estudo é que os processos cognitivos 

relacionados com a avaliação da entidade formadora têm que ser mais explorados. 

A análise factorial exploratória mostrou que as variáveis relacionadas com a 

entidade estão todas relacionadas entre si, ficando todas elas agrupadas num só 

factor. Os formandos são mais discriminativos em relação ao formador, na medida 

em que os itens das subescalas competência, benevolência/integridade e confiança 

no formador agruparam-se em factores distintos, o que não aconteceu quanto aos 

itens relativos à entidade. Por fim, o modelo proposto por Mayer e colaboradores 

(1995), possivelmente, aplica-se melhor às pessoas do que às entidades 

abstractas. 

Em suma, de acordo com resultados obtidos, o que determina a utilidade 

percebida em formação profissional é a confiança e satisfação com o serviço 

prestado pela entidade formadora, seguida pela propensão para confiar dos 

formandos. A competência, a benevolência/integridade e a confiança dos 

formandos no formador, não se revelaram factores relevantes.  
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ANEXO I 

 

EEENNN TTT III DDD AAADDDEEE    FFFOOORRR MMMAAA DDDOOO RRRAAA    

 
 
  
  
 

UTILIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

                          
I. INSTRUÇÕES 
                          
  
 ▪ 

Este questionário destina-se a um estudo da utilidade da formação profissional, inserido no 
Mestrado em Psicologia do Trabalho, das Organizações e dos Recursos Humanos, da 
Universidade do Minho; 

 

                          

  
 

▪ Este questionário é anónimo. Por favor, tente responder com a máxima sinceridade; 
 

                          

  
 

▪ 
Para cada uma das afirmações do questionário (páginas 2 e 3), por favor, indique o seu grau de 
concordância, assinalando com um X uma das 5 opções à direita de cada afirmação.  

                          

  
 

▪ Se alguma afirmação não se aplicar à sua situação, escolha a opção 6 – Não Se Aplica; 
 

                          

  
 

▪ 
Caso tenha frequentado mais do que uma acção de formação na entidade formadora, deve 
basear-se na mais recente, que já esteja concluída, para responder ao questionário.  

                          

  
 

▪ 
Caso tenha contactado com diferentes formadores, nos diferentes módulos deve basear-se no 
formador com o qual teve mais contacto, responsável pelo maior número de módulos.  

                          

  
 

▪ 
Depois de preenchido, este questionário deverá ser devolvido à entidade formadora, no 
envelope fornecido para o efeito, se possível na mesma semana em que o receber;  

                          

  
 

▪ Desde já, agradecemos a sua colaboração, pois sem ela este estudo não seria possível. 
 

                          
                          
II. DADOS PESSOAIS 
                          
 

Sexo: 
 Actualmente, encontra-se 

empregado(a)? 
 

Tipo de Vínculo Laboral: 
 

                          

  Feminino      Não       Contrato a Termo  
                          

  Masculino      Sim       Contrato sem Termo  
                          

 Idade:              Trabalhador Independente  
                          

  Anos              Outro. Qual?   
                          

 Habilitações Literárias:  
                          

  1º Ciclo (4º Ano)   Secundário (12º Ano)   Pós-Graduação  
                          

  2º Ciclo (6º Ano)   Bacharelato   Mestrado  
                          

  3º Ciclo (9º Ano)   Licenciatura   Doutoramento  
                          

  Outras. Quais?                 
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III. QUESTIONÁRIO 
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Para cada uma das seguintes afirmações, por favor, indique o seu 
grau de concordância, assinalando com um X uma das opções à 
direita. 
 

1-Discordo Totalmente; 2-Discordo; 3-Não Concordo Nem Discordo; 
4-Concordo; 5-Concordo Totalmente; 6-Não Se Aplica. 1 2 3 4 5 6  

                          

 
 A. A FORMAÇÃO PERMITE-LHE…       

 
                          

 ▪ 1. 
Acredito que, pelo facto de ter frequentado a formação, poderei ser mais 
facilmente promovido(a). 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 2. A formação aumentou a minha possibilidade de encontrar emprego. 1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 3. 
Acredito que a formação que frequentei vai ser útil para a minha 
mobilidade profissional. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 4. 
A formação permitiu-me adquirir competências técnicas e/ ou 
psicossociais, que me serão úteis na minha carreira. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 5. 
A formação poderá facilitar-me a resolução de problemas no meu local 
de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 6. 
Acredito que, pelo facto de ter frequentado a formação, vou ter um 
melhor salário. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 
 B. A SUA OPINIÃO SOBRE O FORMADOR E A ENTIDADE FORMADORA…       

 
                          

 ▪ 7. O formador era bem sucedido nas coisas que tentava fazer. 1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 8. 
Acho que a entidade formadora trabalhou com competência e 
profissionalismo. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 9. 
O formador demonstrou competências pedagógicas, tais como 
competências de preparação, animação e avaliação da acção de 
formação. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 10. 
O formador demonstrou competências psicossociais, tais como 
competências de comunicação e de relacionamento interpessoal. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 11. 
O formador demonstrou competências técnicas como, por exemplo, 
domínio do assunto. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 12. 
Avalio de forma positiva o serviço que me foi prestado pela entidade 
formadora. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 
 C. A SUA REACÇÃO AO FORMADOR E À ENTIDADE FORMADORA…       

 
                          

 ▪ 13. 
O formador preocupou-se, verdadeiramente, com o facto de eu tirar 
algum partido da formação. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 14. O formador mostrou-se preocupado com o meu bem-estar. 1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 15. O formador, conscientemente, nunca faria nada que me prejudicasse. 1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 16. 
Acho que a forma como a entidade formadora trabalhou mostra uma 
verdadeira preocupação com o bem-estar dos formandos. 

1 2 3 4 5 6 
 

          

 ▪ 17. 
Se necessário, o formador afastava-se do que tinha programado para 
me ajudar. 

1 2 3 4 5 6 
 

          

 ▪ 18. 
Na entidade formadora, as pessoas são sensíveis aos problemas de 
cada um. 

1 2 3 4 5 6 
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Para cada uma das seguintes afirmações, por favor, indique o seu 
grau de concordância, assinalando com um X uma das opções à 
direita. 
 

1-Discordo Totalmente; 2-Discordo; 3-Não Concordo Nem Discordo; 
4-Concordo; 5-Concordo Totalmente; 6-Não Se Aplica. 1 2 3 4 5 6  

                          

 
 D. O SENTIDO DE JUSTIÇA DO FORMADOR E DA ENTIDADE FORMADORA…       

 
                          

 ▪ 19. O formador avaliou de forma justa e objectiva. 1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 20. O formador cumpriu sempre aquilo que se comprometeu a fazer. 1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 21. O formador tratava todos os formandos de forma igual e justa. 1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 22. 
A entidade formadora cumpriu sempre os seus compromissos com os 
formandos. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 23. Concordei, de um modo geral, com os valores e princípios do formador. 1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 24. 
A entidade formadora pratica preços justos e adequados às ofertas 
formativas. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 
 E. A SUA ATITUDE PERANTE A VIDA…       

 
                          

 ▪ 25. Devemos ser cautelosos com pessoas que não conhecemos. 1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 26. 
A maioria das pessoas faz, efectivamente, aquilo que se compromete a 
fazer. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 27. 
Nos tempos que correm, devemos ser cuidadosos para não se 
aproveitarem de nós. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 28. 
A maioria dos vendedores é honesta ao descrever os produtos que 
vende. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 29. 
As pessoas que reparam avarias aumentam, geralmente, a gravidade do 
problema, ao verem que o cliente não tem conhecimentos naquela área. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 ▪ 30. 
A maioria das pessoas, quando dá uma opinião em público, diz o que 
verdadeiramente pensa. 

1 2 3 4 5 6 
 

                          

 
 F. O SEU GRAU DE CONFIANÇA NO FORMADOR E NA ENTIDADE FORMADORA…       

 
          

 ▪ 31. Penso frequentar outra acção de formação na entidade formadora. 1 2 3 4 5 6 
 

          

 ▪ 32. Recomendaria a entidade formadora às pessoas que conheço. 1 2 3 4 5 6 
 

          

 ▪ 33. 
Eu pediria ajuda ao formador para resolver uma tarefa difícil, confiando 
na sua forma de resolução. 

1 2 3 4 5 6 
 

          

 ▪ 34. Acho que a entidade formadora é uma empresa de confiança. 1 2 3 4 5 6 
 

          

 ▪ 35. 
Acreditei em tudo o que o formador disse, mesmo quando não pude 
verificar por outra via. 

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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Item/ Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 

a1 
Acredito que, pelo facto de ter frequentado a formação, poderei 
ser mais facilmente promovido(a). 

   ,814     

a2 
A formação aumentou a minha possibilidade de encontrar 
emprego. 

   ,642     

a3 
Acredito que a formação que frequentei vai ser útil para a minha 
mobilidade profissional. 

   ,674     

a4 
A formação permitiu-me adquirir competências técnicas e/ ou 
psicossociais, que me serão úteis na minha carreira. 

   ,567     

a5 
A formação poderá facilitar-me a resolução de problemas no 
meu local de trabalho. 

   ,641     

a6 
Acredito que, pelo facto de ter frequentado a formação, vou ter 
um melhor salário. 

   ,810     

b7 O formador era bem sucedido nas coisas que tentava fazer.   ,680      

b8 
Acho que a entidade formadora trabalhou com competência e 
profissionalismo. 

,691        

b9 
O formador demonstrou competências pedagógicas, tais como 
competências de preparação, animação e avaliação da acção de 
formação. 

  ,873      

b10 
O formador demonstrou competências psicossociais, tais como 
competências de comunicação e de relacionamento 
interpessoal. 

  ,838      

b11 
O formador demonstrou competências técnicas como, por 
exemplo, domínio do assunto. 

  ,704      

b12 
Avalio de forma positiva o serviço que me foi prestado pela 
entidade formadora. 

,642        

c13 
O formador preocupou-se, verdadeiramente, com o facto de eu 
tirar algum partido da formação. 

 ,751       

c14 O formador mostrou-se preocupado com o meu bem-estar.  ,811       

c15 
O formador, conscientemente, nunca faria nada que me 
prejudicasse. 

 ,587       

c16 
Acho que a forma como a entidade formadora trabalhou mostra 
uma verdadeira preocupação com o bem-estar dos formandos. 

,544        

c17 
Se necessário, o formador afastava-se do que tinha programado 
para me ajudar. 

 ,757       

c18 
Na entidade formadora, as pessoas são sensíveis aos 
problemas de cada um. 

,496        

d19 O formador avaliou de forma justa e objectiva.  ,573       

d20 
O formador cumpriu sempre aquilo que se comprometeu a 
fazer. 

  ,575      

d21 O formador tratava todos os formandos de forma igual e justa.  ,583       

d22 
A entidade formadora cumpriu sempre os seus compromissos 
com os formandos. 

      ,525  

d23 
Concordei, de um modo geral, com os valores e princípios do 
formador. 

  ,521      

d24 
A entidade formadora pratica preços justos e adequados às 
ofertas formativas. 

,518        

e25 Devemos ser cautelosos com pessoas que não conhecemos.      ,887   

e26 
A maioria das pessoas faz, efectivamente, aquilo que se 
compromete a fazer. 

    ,706    

e27 
Nos tempos que correm, devemos ser cuidadosos para não se 
aproveitarem de nós. 

     ,864   

e28 
A maioria dos vendedores é honesta ao descrever os produtos 
que vende. 

    ,805    

e29 
As pessoas que reparam avarias aumentam, geralmente, a 
gravidade do problema, ao verem que o cliente não tem 
conhecimentos naquela área. 

      ,642  

e30 
A maioria das pessoas, quando dá uma opinião em público, diz 
o que verdadeiramente pensa. 

    ,512    

f31 
Penso frequentar outra acção de formação na entidade 
formadora. 

,564        

f32 Recomendaria a entidade formadora às pessoas que conheço. ,786        

f33 
Eu pediria ajuda ao formador para resolver uma tarefa difícil, 
confiando na sua forma de resolução. 

       ,525 

f34 Acho que a entidade formadora é uma empresa de confiança. ,790        

f35 
Acreditei em tudo o que o formador disse, mesmo quando não 
pude verificar por outra via. 

       ,616 

% de variância explicada 12,579 12,519 12,137 11,220 5,528 4,847 4,284 3,955 

Análise factorial exploratória. 

ANEXO II 
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