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Resumo   
 

Neste estudo, investigamos como é que o capital psicológico positivo é influenciado pelo 

empenhamento organizacional, procurando encontrar antecedentes do capital psicológico positivo, tal 

como sugerido por outros investigadores. Quatrocentos e vinte e oito indivíduos com vínculo laboral a 

organizações dos sectores público, privado e cooperativo e social responderam a um questionário de 

autorresposta constituído pelo PsyCap Questionnaire (PCQ-24), pela Escala de Empenhamento 

Organizacional de Rego (EEO) e por um questionário sociodemográfico. Verificámos que o 

empenhamento organizacional é preditor do capital psicológico positivo e que a componente afetiva 

do empenhamento organizacional tem um efeito positivo no capital psicológico positivo. 

Adicionalmente, verificámos que o sector de propriedade dos meios de produção das organizações 

surte influência sobre o capital psicológico positivo, encontrando indícios de que o envolvimento dos 

membros organizacionais num propósito social se pode traduzir em maiores níveis de capital 

psicológico positivo. 

 

Palavras-chave: capital psicológico positivo, PsyCap, empenhamento organizacional, empenhamento 

organizacional afetivo, sector cooperativo e social. 

 

Abstract 
 

In this paper, we investigated how positive psychological capital is influenced by organizational 

commitment and sought positive psychological capital antecedents, as suggested by other researchers. 

Four hundred and twenty-eight individuals with employment contracts with organizations in the 

public, private, and cooperative and social sectors responded to a survey made up of the PsyCap 

Questionnaire (PCQ-24), Regos’ Organizational Commitment Scale (EEO) and a socio-demographic 

questionnaire. We found that organizational commitment is a predictor of positive psychological 

capital and that the affective component of organizational commitment has a positive effect on 

positive psychological capital. As well as this, we found that the property sector of organizations’ 

means of production influences positive psychological capital, finding evidence that the involvement 

of organizational members in a social purpose can translate into higher levels of positive 

psychological capital. 

 

Keywords: positive psychological capital, PsyCap, organizational commitment, affective 

organizational commitment, cooperative and social sector.
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Capítulo 1 – Introdução 

 

As organizações enfrentam desafios como a globalização, a cada vez maior 

complexidade da mudança e a escassez de pessoas talentosas e com conhecimentos. Novas 

formas de capital, como o capital psicológico positivo, começam a merecer cada vez mais 

atenção e a ser propostas como fontes da vantagem competitiva das organizações. Outros 

estados psicológicos cujo estudo tem maior tradição, como o empenhamento organizacional, 

continuam a ser estudados e igualmente valorizados.  

Reter as pessoas nas organizações passa por fomentar o seu empenhamento 

organizacional. O processo de desenvolvimento e capacitação das mesmas para que aguentem 

os desafios dos atuais ambientes dinâmicos e globais pode passar por criar condições que se 

traduzam em níveis mais elevados de autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência (capital 

psicológico positivo). 

O capital psicológico positivo e o empenhamento organizacional enquadram-se, 

respetivamente, nas áreas de estudos do Comportamento Organizacional Positivo/Psicologia 

Positiva e do Comportamento Organizacional. Ambos os domínios têm uma orientação 

simultaneamente humanista e no sentido da eficácia organizacional, e defendem a 

fundamentação na pesquisa empírica e a utilização do método estatístico. Grande parte da 

investigação realizada no âmbito destas áreas reveste-se de grande utilidade para a Gestão de 

Recursos Humanos. Difere entre as mesmas a enfâse dada pelo emergente comportamento 

organizacional positivo às forças e capacidades psicológicas positivas dos indivíduos, tantas 

vezes negligenciadas pelos próprios indivíduos e pelas organizações.  

Existe um número considerável de estudos em que, tal como no nosso, são cruzadas 

estas duas áreas de estudo mencionadas. Também a associação dos constructos “capital 

psicológico positivo” e “empenhamento organizacional” está presente em diversas pesquisas, 

e a relação entre eles já foi teórica e empiricamente suportada. Em toda a pesquisa 

encontrada, o capital psicológico positivo (estado psicológico suscetível de desenvolvimento) 

aparece como preditor do empenhamento organizacional (estado psicológico que também se 

pode desenvolver). Perguntando-nos “e por que não o contrário?”, já que nos parece fazer 

todo o sentido, e antevendo que o empenhamento organizacional afetivo determina maiores 

níveis de capital psicológico positivo, avançámos para a presente dissertação, estruturada 

conforme passamos a explicar.  

A presente dissertação está dividida em seis capítulos: este primeiro, em que se faz a 

introdução; um segundo e terceiro, onde se faz uma revisão da literatura centrada nos 
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constructos “capital psicológico positivo” e “empenhamento organizacional”; um quarto e 

quinto, dedicados ao estudo empírico; e, por fim, um sexto, de conclusões sobre a toda a 

investigação. 

No capítulo dois, o destaque vai para o capital psicológico positivo, constructo central 

do comportamento organizacional positivo, com raízes na Psicologia Positiva. Nele, 

descrevemos o conceito de capital psicológico positivo e as respetivas raízes e dimensões, 

discorrendo a teoria de base. Concomitantemente, apresentamos diretrizes de 

desenvolvimento centradas em cada uma destas dimensões e indicamos investigação empírica 

que sugere o impacto deste recurso psicológico nos resultados desejáveis, no que se refere a 

atitudes, comportamentos e desempenho dos membros organizacionais. Abordamos também 

os antecedentes já estudados deste importante recurso. Enfatizamos a relevância do tema para 

a gestão e desenvolvimento de recursos humanos. Terminamos com uma síntese do capítulo, 

na qual fazemos ainda alusão à investigação que os autores do capital psicológico positivo 

entendem que deve ser desenvolvida no futuro.   

No capítulo três, a ênfase é colocada no empenhamento organizacional, um dos 

constructos mais estudados na área do comportamento organizacional. Nele, descrevemos o 

conceito, a evolução histórica e o modelo teórico mais generalizado do empenhamento 

organizacional que inclui três componentes: afetiva (a mais desejável pelas organizações e 

pelos indivíduos), normativa e instrumental (a menos desejável pelas organizações). 

Indicamos os seus antecedentes e consequentes mais estudados e valorizados pelos autores de 

referência na área. Enfatizamos a relevância do tópico no âmbito da gestão de recursos 

humanos. Fechamos o capítulo com a síntese. 

No capítulo quatro, passamos da teoria à prática. Neste capítulo, apresentamos a 

metodologia utilizada no decurso do estudo empírico. Enunciamos o problema e as questões 

de investigação que lhe subjazem, e os objetivos e as hipóteses que o norteiam. 

Caracterizamos a nossa amostra (uma amostra por conveniência composta por um total de 

428 indivíduos vinculados a diversos tipos de organizações, no que se refere a aspetos como a 

dimensão e os sectores de atividade económica e dos meios de produção) e descrevemos 

detalhadamente o questionário e os procedimentos utilizados na recolha dos dados, bem como 

o tratamento estatístico destes. Avaliamos, ainda, as características psicométricas dos 

instrumentos de medida utilizados, nomeadamente quanto à sua fidedignidade e validade. 

No capítulo cinco, alinhamos o enquadramento teórico com os resultados da nossa 

análise estatística e comparamo-los com outros, produzidos pela investigação concernente ao 

capital psicológico positivo e/ou ao empenhamento organizacional, não deixando de apontar 



 3 

algumas semelhanças e diferenças, que explicamos e interpretamos. É um capítulo em que 

fica patente que estamos a fazer uma investigação com um nexo de causalidade inédito, 

porquanto, embora baseada em dois constructos muito estudados e relacionados entre si, é 

conduzida numa direção oposta da seguida até à data. 

Por fim, no capítulo seis, expomos as principais conclusões que decorrem do presente 

estudo, identificando ainda algumas limitações que ele encerra e apresentando linhas de futura 

investigação nesta temática. 

Feito que está este enquadramento e explicada que está a estrutura desta dissertação, 

segue-se a revisão da literatura sobre o capital psicológico positivo. 
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Capítulo 2 – Capital Psicológico Positivo 

 

Nas páginas seguintes, descrevemos o conceito de capital psicológico positivo e as 

respetivas raízes e dimensões, discorrendo a teoria de base. Concomitantemente, 

apresentamos diretrizes de desenvolvimento centradas em cada uma das dimensões e 

indicamos investigação empírica que sugere o impacto deste recurso psicológico no 

desempenho dos membros organizacionais e noutros resultados desejáveis. Enfatizamos a 

relevância do tema para a gestão e desenvolvimento de recursos humanos. Terminamos o 

capítulo apresentando algumas conclusões, bem como sugestões de investigação propostas 

pelos autores do constructo.  

 

2.1. Definição de Capital Psicológico Positivo 

 

O capital psicológico positivo – usualmente identificado pelos seus criadores como 

PsyCap (acrónimo de positive psychological capital) – foi formalmente definido como: 

Um estado de desenvolvimento psicológico positivo de um indivíduo caracterizado por: (1) ter 

confiança (autoeficácia) para envidar esforços conducentes ao sucesso em tarefas desafiantes; 

(2) fazer uma atribuição positiva (otimismo) acerca do seu sucesso atual e futuro; (3) ser 

perseverante rumo aos seus objetivos, redefinindo, sempre que necessário, novos caminhos 

para os alcançar (esperança); e, (4) quando cercado por problemas e adversidade, ter a 

capacidade de suportar, recuperar, e ir até mais além (resiliência), para alcançar o sucesso
1
. 

(Luthans, Youssef, & Avolio, 2007a, p. 3) 

 

 

2.2. Raízes do Capital Psicológico Positivo 

 

O capital psicológico positivo é o constructo central do comportamento organizacional 

positivo, que tem as suas raízes no movimento da psicologia positiva.  

 

2.2.1. Psicologia Positiva. O movimento da psicologia positiva iniciou-se 

formalmente quando, em 1998, Martin Seligman assumiu a presidência da American 

Psychological Association (APA) e teve, em 2000, um primeiro marco histórico registado 

                                                        
1
 Esta citação, bem como todas as que correspondem a publicações com títulos em inglês, resultou de tradução 

própria. 
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num número especial da revista American Psychologist. Desde então, não mais parou de 

crescer, cruzando-se com outras áreas do conhecimento e aplicando-se a domínios como o 

familiar, escolar, comunitário ou laboral. Atualmente, existem, distribuídas por todo o mundo, 

milhares de pessoas envolvidas neste movimento científico e profissional que exploraram o 

que torna a vida melhor de ser vivida e colaboram na construção das condições que o 

permitem (Donaldson, Dollwet, & Rao, 2014; Gable & Haidt, 2005; Rao, Donaldson, & 

Doiron, 2015; Seligman, 2002, 2012). 

Seligman (1998a) começou por chamar a atenção de que, desde a Segunda Guerra 

Mundial até finais do século XX, duas missões da psicologia estavam a ser negligenciadas: 

melhorar a vida das pessoas e identificar e estimular os talentos superiores. A única das três 

principais missões que estava a ser cumprida era a de curar a doença mental, pois haviam sido 

dados passos enormes rumo à compreensão e ao tratamento desta doença, sendo de assinalar 

que dez dos transtornos não tratáveis antes da Guerra tinham passado a poder ser curados ou 

consideravelmente aliviados pelos psicólogos. Esta era, indubitavelmente, uma missão 

importante, com benefícios para milhões de pessoas. Contudo, os seres humanos estavam a 

ser vistos como focos passivos, na medida em que a doença mental estava a ser tratada 

“dentro de um quadro teórico voltado a consertar hábitos problemáticos, infâncias 

problemáticas e cérebros problemáticos” (p. 2). Para o autor, era imperativo conseguir-se um 

equilíbrio em relação a esta abordagem que passava por “explorar as qualidades das pessoas, 

junto com os seus defeitos”. Só assim seria possível uma prevenção eficaz das doenças 

mentais e “reorientar a psicologia para as suas duas missões negligenciadas, fortalecendo as 

pessoas normais e tornando-as mais produtivas, bem como realizando o potencial superior dos 

seres humanos” (p. 2). 

No discurso de tomada de posse da presidência da APA proferido por Seligman, este 

lembrou a grande missão da psicologia – tornar a vida de todas as pessoas melhor (e não 

apenas a das pessoas doentes) – e explicou que chamava psicologia positiva a uma “ciência 

reorientada que enfatiza a compreensão e construção das qualidades mais positivas de um 

indivíduo: otimismo, coragem, trabalho ético, foco no futuro, competências interpessoais, 

capacidade para o prazer e introspeção, e responsabilidade social” (Fowler, Seligman, & 

Koocher, 1999, p. 560). Nesse mesmo discurso, incitou investigadores e académicos em geral 

a contribuírem ativamente, com pesquisa e estudos científicos de qualidade, para o 

crescimento da “nova ciência e profissão da psicologia positiva” (p. 561). Neste contexto, 

apresentou aliciantes projetos em marcha e anunciou avultados financiamentos e tentadores 
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prémios, destinados aos pesquisadores que se destacassem no desenvolvimento da nova 

corrente da psicologia focada nas forças humanas. 

Em resposta ao chamamento de Seligman, surgiram uma série de artigos científicos, 

publicações científicas especiais, volumes de livros, livros, jornais, sites e associações oficiais 

de psicologia positiva. Passaram a realizar-se cimeiras anuais e diversas conferências 

congregadoras de pesquisadores de todo o mundo. Começaram também a ser lecionados 

cursos superiores e pós-graduações nesta nova área de conhecimento científico (Compton & 

Hoffman, 2012; Gable & Haidt, 2005; Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005).  

Entre as publicações científicas especiais aludidas, merece particular menção a de 

Seligman e Csikszentmihalyi (2000) na revista American Psychologist. Os seus editores 

apresentaram-na como sendo um “número milenar” integralmente dedicado ao que então se 

sabia sobre a psicologia positiva. Segundo eles, esta tinha muitos distintos precursores, que, 

no entanto, “falharam, de alguma forma, na atração de um corpo de pesquisa empírica 

cumulativa que fundamentasse as suas ideias” (p. 13), pelo que era oportuna a feitura de um 

referencial de partida para pesquisas de grande porte sobre forças e virtudes humanas. 

O número milenar mencionado contém dezasseis artigos. No introdutório, Martin 

Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi enfatizam o importante papel que as ciências sociais e 

comportamentais podem assumir numa conjuntura de economia globalizada e crescimento 

económico, nomeando o da psicologia como determinante para o futuro económico e social 

da humanidade. Os autores entendem que a psicologia deveria ser capaz de ajudar a descrever 

“que tipos de famílias facilitam o desenvolvimento saudável das crianças, quais os ambientes 

de trabalho que promovem maior satisfação aos trabalhadores, que políticas resultam em 

maior participação cívica, e como a vida das pessoas pode valer mais a pena” (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000, p. 5) e perfilam a psicologia positiva como capaz de o vir a fazer. 

Os restantes 15 artigos da mesma publicação enquadram-se em três grandes temas – 

na altura encarados como os três únicos “pilares” da psicologia positiva: o estudo das 

experiências subjetivas positivas; o estudo das características individuais positivas; e o estudo 

dos grupos e das instituições positivas (enquanto contextos sociais promotores de 

experiências e características individuais positivas). Estes artigos centram-se em capacidades, 

forças e virtudes como felicidade, bem-estar subjetivo, otimismo, autodeterminação, 

esperança, emoções positivas, sabedoria, criatividade e talentos (e.g., Baltes & Staudinger, 

2000; Diener, 2000; Lubinski & Benbow, 2000; Peterson, 2000; Ryan & Deci, 2000; Salovey, 

Rothman, Detweiler, & Steward, 2000; Simonton, 2000; Taylor, Kemeny, Reed, Bower, & 

Grunewald, 2000; Winner, 2000).  
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Dois dos três pilares da psicologia positiva acima referidos são temas que já tinham 

sido abordados num passado mais longínquo. De acordo com uma revisão da literatura 

efetuada por Froh (2004), as raízes da psicologia positiva remontam, pelo menos, a William 

James, que, em 1902, destacou a importância das experiências subjetivas positivas (pilar 3 

identificado por Seligman) na obtenção de crescimento pessoal. A própria expressão 

“psicologia positiva” foi utilizada pelo psicólogo humanista Abraham Maslow, num capítulo 

de um livro publicado nos anos 50, em que este defendeu que, para os indivíduos prosperarem 

e se destacarem, deve ser criada uma cultura coletiva (pilar 3 identificado por Seligman) que o 

promova. 

Seligman e Csikszentmihalyi (2000) não reclamaram originalidade relativamente ao 

termo “psicologia positiva” e reconheceram, conforme anteriormente referido, que esta teve 

os seus antecessores. Eles citaram até autores como os referidos William James e Abraham 

Maslow, e outros psicólogos humanistas, como Carl Jung e Gordon Allport. No entanto, ao 

terem considerado a psicologia humanista como sendo apenas uma das fundações históricas 

da psicologia positiva, mas não a mais importante, foram alvo de críticas por parte de diversos 

psicólogos humanistas (e.g., Rich, 2001).  

As críticas dos psicólogos humanista aos positivos, e o permanente desejo destes 

últimos de se distanciarem dos primeiros, revelam que, embora a psicologia humanista e a 

psicologia positiva partilhem alguns interesses e objetivos comuns –  relacionados com a 

compreensão e promoção das potencialidades e do bem-estar humanos –, elas têm 

importantes diferenças. Um estudo de Waterman (2013) sobre tais diferenças aponta para 

perspetivas filosóficas incompatíveis no que se refere à ontologia, epistemologia e filosofia 

prática. As dissemelhanças mais reconhecidas e apontadas na literatura são as que se referem 

à epistemologia e metodologia. Enquanto a psicologia humanista tende a utilizar uma 

abordagem mais de tipo pós-positivista e a utilizar maioritariamente métodos qualitativos, a 

psicologia positiva utiliza uma abordagem mais coincidente com a do positivismo lógico, 

dando preferência a métodos quantitativos, com técnicas experimentais e/ou estatísticas 

rigorosas (Friedman, 2008; Froh, 2004; Waterman, 2013). 

A cientificidade da psicologia positiva foi enfatizada em muitas das definições do 

conceito, como, por exemplo, nas que se seguem. Para Sheldon e King (2001, p. 216), a 

psicologia positiva “não é mais do que o estudo científico das forças e virtudes do ser humano 

comum”. Para Linley, Joseph, Harrington, e Wood (2006, p. 8) é o “estudo científico do 

funcionamento humano ideal”. Snyder e Lopez (2009, p. 17) descrevem-na como o “enfoque 

científico e aplicado da descoberta das qualidades das pessoas e da promoção de seu 



 9 

funcionamento positivo”. Boniwell (2012, p. 1) entende-a como uma “ciência dos aspetos 

positivos da vida humana, tais como felicidade, bem-estar e prosperidade”. Peterson (2006, p. 

4) considera-a o “estudo científico do que corre bem na vida, desde o nascimento até à morte, 

e em cada momento intermédio”.  

A psicologia positiva enquadrada em todo um movimento inicialmente liderado por 

Martin Seligman demarcou-se, pois, por um lado, da psicologia tradicional do século XX, na 

medida em que mudou o enfoque de “o que há de errado” para “o que há de certo” com as 

pessoas; e, por outro lado, de grande parte da psicologia humanista, devido, essencialmente, à 

metodologia científica utilizada. Demarcou-se também da literatura popular sobre o poder do 

pensamento positivo, por assentar numa base científica rigorosa, em tudo contrastante com a 

filosofia, a retórica, a sabedoria convencional, os gurus ou as opiniões pessoais (Boniwell, 

2012; Carr, 2011; Luthans, Youssef-Morgan, & Avolio, 2015). 

Seligman fez bastante mais do que defender a lógica do “copo meio cheio” da 

psicologia positiva: apresentou uma visão tão inspiradora quanto “a compreensão científica e 

edificação dos fatores que permitem aos indivíduos, comunidades e sociedades florescer” 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p. 1); definiu uma missão tão clara e proponente de 

rigor como “reorientar a ciência e prática para as forças humanas por intermédio da utilização 

de pesquisa e estudos científicos de qualidade” (Fowler et al., 1999, p. 561); criou uma 

infraestrutura com incentivos tão atrativos quanto os prémios mais avultados de sempre para 

os pesquisadores que se destacassem; e soube fazer-se rodear das pessoas certas e ser um líder 

eficaz – aspetos que terão contribuído para o crescimento exponencial do movimento que 

criou e para que a visão original apresentada esteja cada vez mais perto de se concretizar.  

A psicologia positiva influenciou disciplinas e profissões não confinadas ao escopo da 

psicologia, como a educação, a saúde pública, a neurociência, os serviços sociais e humanos, 

a ciência política, a economia, a liderança, a gestão e as ciências organizacionais (Donaldson, 

Csikszentmihalyi, & Nakamura, 2011). Todo este movimento científico e profissional tem 

vindo a imprimir mudanças no mundo do trabalho (Donaldson & Dollwet, 2013). 

 

2.2.2. Psicologia organizacional positiva. A psicologia positiva focada nas questões 

do trabalho e das organizações aparece na literatura com diversas designações, como, por 

exemplo, “psicologia positiva no trabalho” (Turner, Barling, & Zacharatos, 2002), “locais de 

trabalho positivos” (Martin, 2005), “organizações positivas” (Cunha, Rego, & Cunha, 2007), 

e “psicologia organizacional positiva” (Donaldson & Ko, 2010). O facto de a nossa escolha 

ter recaído sobre este último termo para denominarmos a psicologia positiva focada nas 
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questões do trabalho e das organizações deve-se à sua boa adequabilidade enquanto termo 

genérico (abrangedor das restantes designações referidas) associada à forma clara (interligada 

com uma definição de psicologia positiva amplamente reconhecida) com que foi definido. 

Utilizando como ponto de partida a definição de “psicologia positiva” enquanto 

“ciência das experiências subjetivas positivas, traços individuais positivos e instituições 

positivas” (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p. 5), e considerando as organizações como 

um subconjunto das instituições positivas (Peterson, 2006; Searle, 2005), Donaldson e Ko 

(2010) definiram psicologia organizacional positiva (POP) como o “estudo científico das 

experiências subjetivas positivas no local de trabalho, dos traços individuais positivos no local 

de trabalho e das organizações positivas, e sua aplicação direcionada para a melhoria da 

eficácia e da qualidade de vida nas organizações” (p. 178). 

Citando Cunha et al. (2007), “o objetivo da Psicologia Organizacional Positiva é o de 

identificar as qualidades dos indivíduos, ajudá-los a encontrar formas de organização e 

trabalho que lhes permitam tirar o máximo proveito das suas capacidades e criar ambientes 

organizacionais facilitadores do crescimento psicológico” (p. 69). Importa enfatizar que os 

estudos e as aplicações no âmbito da POP não são um exclusivo de psicólogos positivos ou 

psicólogos em geral. Muitos dos pesquisadores e profissionais desta área identificam-se ou 

provêm de campos como, por exemplo, gestão de empresas, liderança, comportamento 

organizacional e gestão de recursos humanos. 

Enquadrados na POP, merecem destaque dois fortes movimentos, resultantes da 

constatação por parte de especialistas da teoria e comportamento organizacionais, de que, em 

1999, o movimento da psicologia positiva estava essencialmente focado em aplicações 

clínicas, encerrando um, até então, ainda imenso inexplorado potencial para o campo das 

ciências organizacionais. Emanados, respetivamente, de estudos da Universidade de Michigan 

e do Instituto Gallup de Liderança da Universidade de Nebraska, esses dois importantes 

movimentos, distintos entre si mas complementares, são: o dos estudos organizacionais 

positivos (introduzido como uma nova área de estudo nas ciências organizacionais em 2003), 

que se pode considerar que engloba o capital psicológico positivo; e o do comportamento 

organizacional positivo (formalmente criado em 2002), que serviu de fundação ao capital 

psicológico positivo (Cameron & Spreitzer, 2012; Luthans et al., 2015). 

 

2.2.2.1. Estudos organizacionais positivos (POS). O movimento dos “estudos 

organizacionais positivos”, usualmente identificado como POS (sigla correspondente a 

positive organizational scholarship) “interessa-se essencialmente pelo estudo dos resultados 
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positivos, processos positivos e atributos positivos específicos das organizações e dos seus 

membros” (Cameron, Dutton, & Quinn, 2003b, p. 4), e “focaliza a sua atenção nas dinâmicas 

que, em contexto organizacional, podem gerar o desenvolvimento de forças humanas, 

fomentar a resiliência dos colaboradores, permitir a cura e restauração, e cultivar 

desempenhos individuais e organizacionais extraordinários'' (Cameron & Spreitzer, 2012, p. 

1).  

A investigação teórica e empírica no domínio dos estudos organizacionais positivos é 

vasta e complexa (Cunha, Rego, & Lopes, 2013). Abarca temas como virtuosidade 

organizacional, compaixão, energia positiva, confiança, desvio positivo, traços positivos, 

resiliência, forças e significado. Integra, pois, uma variedade de abordagens positivas que 

incluem traços, estados, processos, dinâmicas, perspetivas e resultados, lidando com 

constructos que podem, ou não, ser suscetíveis de desenvolvimento, e estar, ou não, 

relacionados com melhorias de desempenho (Bono, Davies, & Rasch, 2012; Cameron, Bright, 

& Caza, 2004; Cameron, Dutton, & Quinn, 2003a; Dutton, Workman, & Hardin, 2014; Lilius, 

Kanov, Dutton, Worline, & Maitlis, 2012; Mishra & Mishra, 2012; Quinn, Spreitzer, & Lam, 

2012; Rego, Clegg, & Cunha, 2012; Rego, Cunha, & Clegg, 2012; Spreitzer & Sonenshein, 

2003; Spreitzer, Lam, & Quinn, 2012; Sutcliffe & Vogus, 2003; Wrzesniewski, 2003; 

Wrzesniewski, LoBuglio, Dutton, & Berg, 2013).   

Ao ser tão abrangente no que concerne a fenómenos positivos no trabalho e nas 

organizações, o POS acaba por se interessar por constructos como o capital psicológico 

positivo, cujo nível de análise é, na sua conceção original, individual (micro). Repare-se que é 

sobre o capital psicológico positivo, o primeiro (Youssef & Luthans, 2012) dos 77 capítulos 

que compõem a mais recente obra de referência na área dos estudos organizacionais positivos 

– The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship (Cameron & Spreitzer, 

2012). No entanto, o POS está maioritariamente concentrado nos aspetos positivos do 

contexto organizacional (nível de análise macro) e, embora nem todas as pesquisas que 

engloba sejam exclusivamente conduzidas num nível de análise macro, a tendência é para que 

se desenvolvam no sentido organizacional-individual (Bakker & Schaufeli, 2008; Cameron & 

Caza, 2004).  

 

2.2.2.2. Comportamento organizacional positivo (POB). O termo “comportamento 

organizacional positivo”, ou simplesmente POB (sigla correspondente a positive 

organizational behavior), foi criado por Fred Luthans (2002a) e definido como “o estudo e 

aplicação das forças e capacidades psicológicas positivas dos recursos humanos que podem 
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ser medidas, desenvolvidas e eficazmente geridas para incrementar o desempenho no local de 

trabalho” (p. 59).  

Para que determinada força ou capacidade psicológica individual possa ser incluída no 

POB, tem de cumprir rigorosamente os seguintes critérios: ser (a) positivamente orientada; (b) 

baseada na teoria e investigação; (c) mensurável, através de medidas cientificamente 

validadas; (d) suscetível de desenvolvimento, ou seja, um estado (state-like) e não apenas um 

traço (trait-like); e (e) causadora de um impacto positivo demonstrado nos resultados 

desejáveis, no que se refere a atitudes, comportamentos e, acima de tudo, desempenho 

(Luthans, 2002a, 2002b; Luthans & Avolio, 2014; Luthans et al., 2015). Numa fase inicial, 

tinha também de ser relativamente única para o comportamento organizacional, ou seja, não 

ter ainda merecido atenção na literatura neste domínio, fazendo desprover de sentido críticas 

como tratar-se de “vinho velho em garrafas novas” (Luthans, 2002a; Luthans & Avolio, 

2009).  

A orientação positiva das forças e capacidades psicológicas, como critério de inclusão, 

é justificada pelo poder que a positividade pode ter em contexto organizacional. Baseando-se 

na lógica da psicologia positiva, o POB não deixa de dar a devida importância aos estudos e à 

investigação focados na reparação das disfunções dos membros organizacionais; mas, 

defendendo a necessidade de um maior equilíbrio e partindo de um entendimento de que o 

foco nas forças e virtudes das pessoas, das equipas e das organizações pode ser mais frutuoso 

do que o simples foco na negatividade, centra-se nas forças e capacidades positivas 

individuais que se podem traduzir em valor acrescentado para os próprios indivíduos e para as 

organizações (Luthans, 2002a; Luthans et al., 2015). 

A produção académica teórica e empírica como base é um critério científico que visa 

assegurar a acumulação de um corpo de conhecimento sustentável e a escolha dos constructos 

certos. O padrão seguido não é, pois, o da literatura popular sobre o poder do pensamento 

positivo nas organizações, cujas prescrições carecem de evidência científica, mas sim o do 

movimento da psicologia positiva. O interesse exclusivo em constructos que podem ser 

medidos através de instrumentos válidos e fiáveis tem como finalidade garantir que as forças 

e capacidades psicológicas se podem analisar, prever e controlar com rigor (Luthans, 2002b; 

Youssef-Morgan, 2014).  

Os critérios “suscetível de desenvolvimento” e com “impacto positivo nos resultados 

desejáveis, no que se refere a atitudes, comportamentos e, acima de tudo, desempenho”, que 

se pretende que estejam ligados através de uma relação causa-efeito, visam ir mais além do 

que a psicologia positiva e fazer a ponte para a gestão e desenvolvimento de recursos 
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humanos. O POB não condena que traços demonstradamente associados a atitudes e 

desempenho em contexto de trabalho, ou até mesmo um sem número de traços de carácter e 

virtudes elencados pelo movimento da psicologia positiva, relacionados ou não com o 

desempenho, sejam valorizados nos processos de recrutamento de recursos humanos. No 

entanto, como esse tipo de características positivas tendem a exibir uma estabilidade 

considerável ao longo do tempo e são extremamente difíceis de desenvolver, principalmente 

no curto prazo, o POB admite compor-se exclusivamente de estados individuais positivos e 

maleáveis que, se eficazmente geridos e desenvolvidos, melhoram atitudes, comportamentos e 

desempenho (Luthans & Youssef, 2007; Youssef & Luthans, 2007).  

 Os princípios do comportamento organizacional positivo são, pois, os de que as 

pessoas são detentoras de forças e capacidades psicológicas positivas (frequentemente 

negligenciadas quer por elas próprias, quer pelas organizações em que trabalham) que podem 

ser desenvolvidas e geridas de forma eficaz para a melhoria do desempenho individual e 

organizacional, bem como para a melhor realização pessoal dos membros da organização 

(Cunha et al., 2007; Cunha, Rego, Lopes, & Cetil, 2013). A questão da melhoria do 

desempenho é central para o POB. Focando-se em forças e capacidades psicológicas 

individuais, o POB adota, regra geral, um nível de análise micro, desenvolvendo-se de forma 

indutiva, isto é, partindo do individual para o organizacional (Luthans et al., 2007a). 

Nos artigos seminais sobre comportamento organizacional positivo, as forças e 

capacidades psicológicas positivas que foram identificadas como cumpridoras dos critérios de 

inclusão POB foram: autoeficácia/confiança, esperança, otimismo, bem-estar subjetivo, 

inteligência emocional (Luthans, 2002a) e resiliência (Luthans, 2002b). Entre estas, a 

autoeficácia, a esperança, o otimismo e a resiliência, consideradas como as mais cumpridoras 

dos referidos critérios, foram selecionadas para, em conjunto e interrelacionando-se para 

gerarem sinergias, formarem o constructo de ordem superior, acima definido, em 2.1, como 

capital psicológico positivo (Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007; Luthans & Youssef, 

2004).  

Entretanto, tem vindo a ser estudada a possibilidade de inclusão de mais algumas 

dimensões no PsyCap – como sejam, criatividade, flow, mindfulness, gratidão, perdão, 

inteligência emocional, espiritualidade, autenticidade e coragem. No entanto, embora haja 

espaço para investigação que estude a convergência destes estados psicológicos com o 

PsyCap, com o todo o interesse de que isto se possa revestir, por enquanto, o constructo 

mantém-se conforme inicialmente concebido (Luthans et al., 2007, 2015), tal como plasmado 

na Figura 2.1.  



 14 

 

 

Figura 2.1. Dimensões do Capital Psicológico Positivo    

Fonte: Adaptado de Luthans e Youssef (2004, p. 152) 

 

2.3. Dimensões do Capital Psicológico Positivo  

 

2.3.1. Autoeficácia/confiança. A autoeficácia pode ser definida como “crença (ou 

confiança) de um indivíduo nas suas capacidades para mobilizar a sua motivação, os seus 

recursos cognitivos e os cursos de ação necessários para realizar com sucesso uma tarefa 

específica num determinado contexto” (Stajkovic & Luthans, 1998b, p. 66). 

 

2.3.1.1. Teoria e investigação na base da autoeficácia. A autoeficácia (Bandura, 

1977) é o constructo principal da Teoria Social Cognitiva (TSC) de Albert Bandura (1986), a 

qual resultou de muitas décadas de estudos e pesquisas. 

A TSC explica o funcionamento humano através de uma reciprocidade triádica, em 

que fatores pessoais, comportamentais e ambientais operam como determinantes interativos 

uns dos outros (Bandura, 1978, 1983, 1986). O modelo de base adotado é o indicado na 

Figura 2.2.  

 

Crença na capacidade de 
mobilizar os recursos cognitivos 
para obter resultados específicos 

 

Determinação e orientação na 
prossecução de objetivos 

 
Associação dos acontecimentos 

positivos a causas internas, 
permanentes e estáveis  

 
Capacidade de superar as 

adversidades, falhas e eventuais 
efeitos negativos resultantes de 

mudanças positivas   

Eficácia/Confiança 

Esperança 

Otimismo 

Resiliência 

Capital Psicológico Positivo 

  Único 

  Mensurável 

  Desenvolvível 

  Impactante no desempenho 

 

 



 15 

 

 

Figura 2.2. Influência triádica no modelo causal da Teoria Social Cognitiva 

Fonte: Adaptado de Bandura (2012, p. 12)  

 

Esta teoria psicológica adota a perspetiva da agência para o autodesenvolvimento, 

adaptação e mudança (Bandura, 2001). De acordo com esta visão, as pessoas contribuem, 

intencionalmente e por meio dos seus próprios atos (enquanto agentes), para as circunstâncias 

das suas vidas, não sendo apenas produtos destas (Bandura, 2005, 2008b), detendo uma 

“capacidade inigualável para influenciar a qualidade e o rumo das suas vidas” (Bandura, 

2008a, p. 20). Os seus destinos são fortemente influenciados por fatores pessoais. 

Entre os referidos fatores pessoais, destacam-se os recursos cognitivos, alicerçados em 

capacidades humanas fundamentais como a simbolização, antecipação, observação, 

autorregulação e autorreflexão. A simbolização permite criar modelos ou imagens mentais 

que servem de guia às ações. A antecipação traduz-se no planeamento das ações para atingir 

os objetivos. A observação possibilita uma aprendizagem feita com base em modelos 

considerados relevantes. A autorregulação providencia o potencial para as mudanças de 

comportamento. A autorreflexão permite uma ponderação com base nas ações do passado 

(Bandura, 1991). 

Nenhum dos mecanismos da agência pessoal é mais central e persuasivo do que as 

crenças de eficácia pessoal. Isso acontece porque, a menos que as pessoas acreditem que, 

através das suas ações, podem produzir efeitos desejados e evitar os indesejados, elas não 

terão incentivos para agir. As crenças das pessoas de que podem produzir efeitos desejados 

através das suas ações influenciam as suas escolhas, as suas aspirações, o esforço 

motivacional, a resiliência e perseverança perante os obstáculos e a adversidade, e a 

vulnerabilidade ao stress e à depressão (Bandura, 1989, 2006b).  
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As crenças de eficácia contribuem para o autodesenvolvimento, adaptação e mudança 

porque têm impacto nos processos cognitivos, motivacionais, afetivos e decisórios. Ao serem 

impactantes nestes processos, elas afetam a motivação e ação humanas, e, por conseguinte, o 

funcionamento humano, constituindo, assim, um fator pessoal de grande relevância no âmbito 

da TSC (Bandura, 2008c). 

A “crença de que se pode realizar o que se quer está no centro da ideia da 

autoeficácia” (Snyder & Lopez, 2009, p. 165). Wood e Bandura (1989) definiram autoeficácia 

como “crença de um indivíduo na capacidade para mobilizar a sua motivação, os seus 

recursos cognitivos e os cursos de ação necessários para produzir os efeitos desejados numa 

determinada situação” (p. 408). Stajkovic e Luthans (1998b, p. 66) adaptaram-na ligeiramente 

para contexto de trabalho, substituindo a expressão “para produzir os efeitos desejados numa 

determinada situação” por “para realizar com sucesso uma tarefa específica num determinado 

contexto”, enfatizando, assim, a questão da “tarefa” e do “contexto”. 

É precisamente esta perspetiva “situacional”, ou, dito de outra forma, a especificidade 

da “tarefa” e do “contexto”, que faz com que a autoeficácia não seja um traço, mas sim um 

estado psicológico. Citando Bandura (2006a), “o sistema de crenças de eficácia não é um 

traço global, mas um conjunto diferenciado de crenças auto-referentes, ligadas a contextos 

distintos de funcionamento” (p. 307). 

Enquanto estado psicológico, a autoeficácia pode ser desenvolvida no seio das 

organizações. E é desejável que tal aconteça. Basta atentarmos em alguns dos aspetos 

salientados por Luthans et al. (2015). A autoeficácia é a base da motivação dos membros 

organizacionais e a mais importante das fundações da positividade. Ela influencia 

positivamente a esperança, o otimismo e a resiliência e, conforme detalhado no ponto 2.3.1.3 

abaixo, tem um impacto positivo, empiricamente evidenciado, nos resultados desejáveis. As 

pessoas autoeficazes têm características tão importantes para as organizações quanto: 

estabelecerem para si próprias objetivos elevados e escolherem tarefas difíceis; abraçarem os 

desafios; serem altamente automotivadas; investirem os esforços necessários para atingir os 

seus objetivos; e, quando confrontadas com obstáculos, serem perseverantes.  

Segue-se a explanação de como este recurso do capital psicológico positivo pode ser 

desenvolvido, por intermédio de uma atuação nas quatro principais fontes onde os indivíduos 

vão buscar as informações, que, interpretadas de forma subjetiva, contribuem para a formação 

das suas crenças de eficácia.  
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2.3.1.2. Desenvolvimento da autoeficácia. Bandura (1977, 1998) identificou os 

seguintes quatro determinantes da autoeficácia: (1) experiências de domínio e mestria, que 

dizem respeito às experiências vivenciadas pelo indivíduo; (2) aprendizagem vicariante, 

conseguida pela observação dos outros; (3) persuasão verbal, resultante da exaltação das 

capacidades pela voz de alguém respeitado e/ou considerado importante; e (4) estados 

fisiológicos e psicológicos, dos quais as pessoas dependem, em parte, para fazerem o 

julgamento das suas próprias capacidades.  

O autor tem vindo a sustentar que a autoeficácia pode ser desenvolvida, para um 

conjunto específico de tarefas, através da criação de oportunidades ao nível dos determinantes 

referidos. Comungando das suas ideias, Luthans e colaboradores têm vindo a propor que, em 

contexto organizacional, tal desenvolvimento ocorra através de microintervenções altamente 

focadas no local de trabalho, bem como através de iniciativas simples, menos formais, e até 

mesmo através de acontecimentos espontâneos (Luthans, Avey, & Patera, 2008; Luthans, 

Avey, Avolio, & Peterson, 2010; Luthans, Avey, Avolio, Norman, & Combs, 2006).  

No que respeita às experiências de domínio e mestria, Luthans e a sua equipa propõem 

táticas como: a conversão de tarefas complexas em subcompone ntes, com vista à obtenção de 

muitos “pequenos sucessos”; ou a colocação intencional dos membros organizacionais em 

situações em que a probabilidade de sucesso seja elevada. Realçam que um coach pode fazer 

a diferença no âmbito da decomposição de tarefas e obtenção dos respetivos “pequenos 

sucessos”, e que os planos de carreiras são muito úteis para a colocação das “pessoas certas 

nos lugares certos”. Ressalvam que, tal como recomenda Bandura (1995), as experiências de 

domínio e mestria devem pressupor que as tarefas sejam desafiantes, pois se a pessoas 

experimentarem somente sucessos fáceis, acabam por esperar sempre resultados rápidos e 

desanimar perante os fracassos. Pesquisa existente indica que ser bem sucedido em tarefas 

desafiantes fornece informações diretas de desempenho que contribuem para o aumento da 

autoeficácia (Bandura, 2009). 

Em relação à aprendizagem vicariante ou modelação, ela foi e continua a ser objeto de 

vários estudos científicos, que evidenciam que as pessoas podem aprender comportamentos, 

valores e crenças a partir do exemplo de outrem, imitando o comportamento observado 

(Costa, 2008). Por exemplo, quando um membro organizacional tem pouca ou nenhuma 

experiência em determinada tarefa, a observação de um especialista, como seja o seu chefe, 

pode constituir uma forma de aprendizagem adequada. Neste âmbito, Luthans et al. (2015) 

chamam à atenção para a importância de quem tem funções de chefia não perder a noção de 

que é constantemente observado, funcionado como modelo social para os membros da sua 
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equipa. Um outro aspeto enfatizado pelos autores é o facto de o impacto da modelação nas 

crenças de eficácia ser tanto maior quanto maior for a perceção, por parte do observador, de 

similaridades para com o modelo (Bandura, 2009; Stajkovic & Luthans, 1998b). Nesta 

perspetiva, Luthans, Youssef, e Avolio (2007b) sugerem que, sempre que possível, sejam 

disponibilizados mentores-pares aos colaboradores. Ao verem esses seus pares serem bem-

sucedidos em tarefas semelhantes às que desempenham, é natural que os colaboradores 

aprendentes pensem “se ele pode fazer isto, eu também posso”, com um correspondente 

reforço da autoeficácia. À falta de modelos reais, as pessoas parecem ser capazes de construir 

a sua confiança através de experiências “imaginárias”, visualizando-se a elas próprias a 

obterem sucesso numa determinada tarefa, recorrendo aos seus selfs imaginários como 

modelos (Maddux, 2002). Por isso, Luthans et al. (2007a) recomendam que se estimule as 

pessoas a imaginarem-se bem-sucedidas numa dada tarefa, especialmente nos casos em não 

seja possível disponibilizar modelos apropriados – algo muito frequente quando se pretende, 

por exemplo, desenvolver líderes de topo.   

A persuasão verbal em contexto organizacional deve ocorrer não só pela repetição de 

expressões como “tu és capaz” e “tenho elevadas expectativas em relação a ti” – que, se 

percecionadas como genuínas, têm impacto positivo na autoeficácia –, como também pelo 

fornecimento de feedback positivo e pela demonstração de atenção e reconhecimento, 

nomeadamente através do elogio específico e oportuno (Luthans et al., 2007a). Existem 

diversos estudos que sugerem o impacto positivo de incentivos não financeiros (e.g., atenção, 

reconhecimento e feedback positivo) na motivação e nos comportamentos desejados, com 

decorrentes ganhos de desempenho (Peterson & Luthans, 2006; Stajkovic & Luthans, 2001, 

2003a). A atenção, o reconhecimento e o feedback positivo – em relação aos quais a 

comunicação verbal tem um papel fundamental – são também antecedentes da autoeficácia 

(Luthans & Stajkovic, 2009; Luthans et. al., 2015). Autores como Kyle Luthans (2000) e 

Luthans et al. (2007b) chamam à atenção para a tendência que as organizações e os gerentes 

têm para ignorar estes importantes recursos, que têm à sua disposição ilimitadamente e que 

não têm custos. Quanto ao perfil ideal dos persuasores, Bandura (2009) adverte que o efeito 

da persuasão verbal no fortalecimento da autoeficácia depende bastante de quem são os 

persuasores, da sua credibilidade e dos conhecimentos que detêm sobre a natureza das 

atividades. Nesta matéria, Luthans e colaboradores sugerem, pois, que a persuasão verbal nas 

organizações seja exercida por alguém em quem o colaborador realmente confie e percecione 

como competente em relação ao trabalho a ser desempenhado (Luthans et al., 2007; Stajkovic 

& Luthans, 2003b). 
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Relativamente aos estados fisiológicos e psicológicos, dos quais as pessoas dependem, 

em parte, para fazerem o julgamento das suas próprias capacidades, Luthans et al. (2007a) 

recomendam a estimulação física e psicológica, através de diversas intervenções 

organizacionais e de uma liderança autêntica
2
. Importa, antes de mais, perceber como estes 

estados podem influenciar positiva ou negativamente a autoeficácia. Por exemplo, um estado 

emocional positivo pode energizar os processos cognitivos de simbolização, antecipação, 

observação, autorregulação e autorreflexão, revigorando as perceções e crenças de confiança 

e controlo pessoal. A boa forma física pode ter um impacto positivo nos estados cognitivos e 

emocionais e fazer aumentar a autoeficácia. Há, no entanto, outros estados emocionais que 

nela podem ter efeitos devastadores. O stress (negativo) e o burnout podem conduzir a 

espirais descendentes de dúvidas e deteriorá-la. Podem mesmo ter efeitos negativos ao ponto 

de a “atirarem para zero”. Perante este tipo de quadros, em que, no limite, há uma perda total 

da confiança, há grandes probabilidades de as pessoas desistirem, não apenas no que respeita 

a tarefas específicas, como também, de forma generalizada, noutros domínios. Por forma a 

que as organizações possam contribuir para a prevenção de decréscimos de autoeficácia ou 

para incrementos na mesma, e tendo presente que o bem-estar psicológico e fisiológico das 

pessoas pode ser gerido, nalgumas dimensões, através de intervenções organizacionais, os 

criadores do PsyCap sugerem ações como programas de exercício físico e bem-estar no local 

de trabalho, programas de assistência pessoal abrangentes, promoção de atividades sociais e 

disponibilização de serviços de assistência à família como creches. Tendo também em conta 

que o tipo de liderança praticado em determinada organização pode ter uma influência 

positiva ou negativa nos estados psicológicos e fisiológicos dos liderados, defendem também 

que se pratique uma liderança autêntica, com o fito de a positividade e autenticidade do líder 

de topo ter um efeito de contágio através da organização e, não só reduzir o stress e o conflito, 

como também aumentar a autoeficácia (Avolio & Luthans, 2006; Luthans et al., 2007a; 

Luthans, Norman, & Hughes, 2006). 

 

                                                        
2
 A liderança autêntica é um processo de gestão de pessoas assente “num sistema, composto por capacidades 

psicológicas positivas e um contexto organizacional altamente desenvolvido, que conduz simultaneamente a um 

maior autoconhecimento e a um comportamento positivo autorregulado por parte dos líderes e dos 

colaboradores, fomentando um auto desenvolvimento positivo” (Luthans & Avolio, 2003, p. 243). Por definição, 

os líderes autênticos são “confiantes, esperançosos, otimistas, resilientes, transparentes, moral e eticamente 

orientados, e dão prioridade ao desenvolvimento dos seus associados e à transformação destes em líderes. (...) Os 

seus valores, crenças e comportamentos autênticos servem de modelo de desenvolvimento” (Luthans & Avolio, 

2003, p. 243). 
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2.3.1.3. Impacto da autoeficácia no desempenho e noutros resultados desejáveis. A 

autoeficácia gerou até à data um elevadíssimo número de pesquisas, em áreas tão diferentes 

como a da educação, da medicina, da saúde, da psicologia, do desporto e a área 

organizacional (Bandura & Locke, 2003). De um modo geral, os pesquisadores apuraram que 

a autoeficácia está altamente correlacionada com as mudanças desejadas nos comportamentos 

e resultados (Pajares & Olaz, 2008). 

Em contexto organizacional, existem numerosos estudos que relacionam 

positivamente a autoeficácia com o desempenho e outros resultados desejáveis.  

No que concerne ao desempenho, merece particular destaque uma meta-análise de 

Stajkovic e Luthans (1998a), que, com base em 114 estudos e uma amostra total de 21 616 

indivíduos, aponta uma correlação forte e positiva entre autoeficácia e desempenho. Luthans 

et al. (2007b) sublinham que a magnitude desta relação entre a autoeficácia e o desempenho é 

ainda mais expressiva se forem analisadas outras meta-análises que utilizaram conceitos e 

técnicas com amplo reconhecimento em comportamento organizacional, como sejam: 

definição de objetivos (Wood, Mento, & Locke, 1987), cinco grandes fatores da 

personalidade “big five” (Barrick & Mount, 1991), feedback (Kluger & DeNisi, 1996), 

liderança transformacional (Avolio, 1999), satisfação no trabalho (Judge, Thoresen, Bono, & 

Patton, 2001) e modificação do comportamento organizacional “ModCO” (Stajkovic & 

Luthans, 1997, 2003b). 

No que respeita a outros resultados desejáveis, também diversos estudos evidenciam a 

autoeficácia como preditora desses resultados. Um estudo de Luthans, Zhu, e Avolio (2006), 

em que foi utilizada uma amostra constituída por membros de organizações americanas e 

outra por membros de organizações asiáticas, evidenciou uma relação positiva e significativa 

entre a autoeficácia e o empenhamento organizacional, bem como uma forte relação negativa 

entre esta e as intenções de saída.  

 

2.3.2. Esperança. A esperança pode ser definida, conforme sugerem Luthans et al. 

(2007a), adotando a seguinte definição de Rick Snyder e colegas: “estado motivacional 

positivo, resultante de um sentido de sucesso proveniente da interação entre (1) agência 

(energia focada nos objetivos) e (2) caminhos (planeamento para alcançar os objetivos)” 

(Snyder, Irving, & Anderson, 1991, p. 287).  

 

2.3.2.1. Teoria e investigação na base da esperança. A esperança, enquanto dimensão 

do PsyCap, baseia-se na extensa teoria e pesquisa de Rick Snyder (Luthans et al., 2007a). Este 
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Emoções 

Histórico de aprendizagem    Pré-eventos Sequência de eventos 

autor formulou a sua teoria partindo do pressuposto de que o pensamento humano é, regra 

geral, orientado por objetivos, e nela integrou como componentes principais, não só os 

objetivos, como também os pensamentos baseados em caminhos e os pensamentos baseados 

em agência (Snyder, 2000; Snyder, Rand, & Sigmon, 2002). Estes componentes relacionam-

se conforme esquematiza a Figura 2.3.  

 

 

 
Figura 2.3. Funções de alimentação e retroalimentação na Teoria da Esperança  

Fonte: Adaptado de Snyder e Lopez (2009, p. 179)  
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de natureza aproximativa (quando direcionados a acontecimentos desejados) ou preventiva (se 

visarem simplesmente interromper um acontecimento indesejado); e fáceis ou difíceis de 

alcançar (Snyder, 1994; Snyder, Feldman, Shorey, & Rand, 2002; Snyder & Lopez, 2009).   

Os pensamentos baseados em caminhos referem-se à perceção que determinado 

indivíduo tem sobre a sua capacidade de encontrar rotas plausíveis para alcançar objetivos 

desejados. Sempre que, algures numa determinada rota rumo a um objetivo específico, surgir 
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um bloqueio, o pensamento baseado em caminhos deverá produzir caminhos alternativos para 

que não fique inviabilizada a consecução do objetivo (Snyder, 2000).   

A agência funciona como componente motivacional e, citando Lopez (2013), “faz de 

nós os autores das nossas próprias vidas” (p. 25). Os pensamentos baseados em agência 

impelem à criação de rotas imaginárias e permitem manter as que levam aos objetivos 

desejados; sendo da maior importância sempre que surgem bloqueios, pois fornecem a 

energia necessária à criação de caminhos alternativos (Snyder et al., 2002). 

O processo ilustrado pela Figura 2.3 decorre da forma que se passa a descrever. A 

relação interativa entre o pensamento baseado em caminhos e em agência gera configurações 

emocionais específicas. Estas influenciam fortemente as atividades de busca de objetivos 

específicos e determinam a forma como tudo evolui. Se forem positivas e os resultados 

imaginados tiverem valor para o indivíduo, o processo avança. Se forem negativas, este 

poderá ser interrompido. Admitindo que o processo avança, os pensamentos baseados em 

agência e os baseados em caminhos são aplicados a um objetivo desejado. Porém, podem 

surgir fatores de stress. Se assim for, o indivíduo pode interpretá-los como obstáculos 

(distress) ou como desafios (eustress), sendo que, neste último caso, é muito mais provável 

que cumpra o objetivo (Adams, Snyder, Rand, King, Sigmon, & Pulvers, 2003; Snyder & 

Lopez, 2009). 

Quando as pessoas têm baixos níveis de esperança, têm configurações emocionais 

negativas e um sentido de vazio emocional, proveniente dos fracassos na busca de objetivos. 

Se iniciarem a busca por determinado objetivo e forem confrontadas com fatores de stress, a 

tendência é para que os interpretem como obstáculos, não consigam encontrar rotas 

alternativas e interrompam a busca. Quando, pelo contrário, são detentoras de elevados níveis 

de esperança, têm configurações emocionais positivas e uma sensação de prazer advinda do 

seu histórico de sucessos, o que as impulsiona para a frente. Habitualmente, ao depararem-se 

com fatores de stress, encaram-nos como desafios, exploram rotas alternativas aplicando-lhes 

a motivação que têm, e conseguem que todo o processo representado na Figura 2.3 se conclua 

e renove, dando lugar a iniciativas continuadas e bem-sucedidas de busca de objetivos 

(Snyder & Lopez, 2009).  

Pelo discorrido se conclui que a esperança, conforme abordada por Snyder, diverge da 

aceção comum de simples “espera baseada na possibilidade de que algo que se deseja muito 

aconteça”. A teoria deste autor tem também algumas diferenças relativamente às outras 

teorias da esperança existentes, já que nenhuma destas outras teorias integra, 

simultaneamente, objetivos, caminhos e agência nem enfatiza os caminhos. Quanto ao que 
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distingue a esperança das outras forças e capacidades psicológicas que integram o PsyCap, é a 

ênfase com igual intensidade na agência e nos caminhos (Luthans, Luthans, & Luthans, 

2004).  

Luthans e colaboradores entendem que uma das áreas da vida em que a esperança é 

mais importante é no trabalho. O mecanismo da agência faz com que os membros da 

organização se sintam mais motivados para a realização de objetivos relacionados com o 

trabalho, o que, por sua vez, afeta positivamente o seu desempenho. Adicionalmente, os 

pensamentos baseados em caminhos dotam gestores e colaboradores com a capacidade de 

definirem proativamente várias rotas e elaborarem planos de contingência (Luthans et al., 

2010). A importância da esperança em contexto de trabalho está bem patente nos estudos 

infrarreferenciados, neste âmbito, no ponto 2.3.2.3.  

Considerando inicialmente a esperança como traço psicológico (Snyder et al., 1991), 

mas posteriormente também como estado psicológico (Snyder, Sympson, Ybasco, Borders, 

Babyak, & Higgins, 1996), Snyder e colaboradores propuseram algumas diretrizes gerais para 

o desenvolvimento desta capacidade psicológica positiva (Lopez, et al., 2004).  

 

2.3.2.2. Desenvolvimento da esperança. Com base em diretrizes gerais emanadas do 

trabalho de Snyder, e chamando à atenção para o facto de que “a esperança é um recurso, que 

tem vindo a ser negligenciado, extremamente valioso para a gestão e desenvolvimento de 

recursos humanos” (Luthans et al., 2007a, p. 80), Luthans e colaboradores propõem que as 

organizações adotem diversas medidas de desenvolvimento da esperança dos seus gestores e 

colaboradores. Entre as sugeridas, enfatizam as que se passam a apresentar. 

Como ponto de partida para a promoção da esperança, deve ser feita uma apropriada 

definição de objetivos, preferencialmente com a participação do colaborador ou, pelo menos, 

explicando-lhe claramente a lógica subjacente. Assim, será mais provável que os objetivos 

sejam interiorizados e que haja empenho em atingi-los. Uma apropriada definição de 

objetivos não só influencia o nível de motivação, as escolhas que se fazem, os esforços 

empregues e a persistência – ou seja, a agência –, como também a capacidade de projetar, de 

forma criativa, caminhos (Lathan, 2009; Luthans et al., 2007a). 

Devem ser definidos objetivos específicos, mensuráveis e desafiantes (Locke, Shaw, 

Saari, & Latham, 1981; Luthans et al., 2007b). Embora convenha que eles sejam o mais 

desafiantes possível e, como tal, o mais estimulantes possível, importa, no entanto, que sejam 

realistas, para que não deixem de ser percecionados como exequíveis (Luthans et al., 2007b; 

Snyder, 1995).  
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Os objetivos difíceis e de longo prazo devem ser fracionados em parcelares, mais 

simples. Desta forma, os membros organizacionais experimentarão progressos graduais com 

pequenas vitórias, em vez de se verem obrigados a aguardar por uma vitória não garantida e 

longínqua no tempo. Os progressos graduais rumo a objetivos de longo prazo enriquecem a 

agência e os caminhos, criando uma base mais sustentável à sua consecução (Lathan, 2009; 

Luthans, 2002a). Se os objetivos se revelarem obsoletos ou comprovadamente inacessíveis, 

devem ser eliminados ou redefinidos. Ajudar os colaboradores a redefinirem objetivos é uma 

medida promotora da esperança, uma vez que a insistência em objetivos inalcançáveis 

desmoraliza quase sempre as pessoas (Luthans, 2002a; Snyder, Ilardi, Cheavens, Michael, 

Yamhure, & Sympson, 2000). 

A transmissão de confiança aos colaboradores, o convite à participação em iniciativas 

importantes e o empowerment são técnicas de envolvimento que os gestores devem 

privilegiar. Facultando poder, liberdade e autoridade para que as pessoas tomem decisões e 

façam escolhas, estas técnicas promovem a agência e encorajam também a criação e 

implementação de caminhos, contribuindo assim para o aumento da esperança e do 

desempenho (Adams et al., 2003; Luthans et al., 2007a). 

Reveste-se da maior importância a existência de um sistema de recompensas muito 

bem concebido. Ele pode ser utilizado para promover a esperança de gestores e 

colaboradores, indexando recompensas extrínsecas e intrínsecas a comportamentos como: 

demonstração de iniciativa e participação na definição de objetivos que façam sentido, 

exibição de agência, e definição criativa e proativa de caminhos alternativos que se revelem 

essenciais para a consecução dos objetivos organizacionais. É altamente motivador que se 

explique às pessoas como as suas ações e comportamentos se podem repercutir em 

recompensas específicas, e recompensar de forma transparente e percecionada como justa 

(Luthans et al., 2007a).  

Numa conjuntura como a atual, de incerteza em relação ao futuro e escassez 

generalizada de recursos, que origina frequentemente, em gestores e colaboradores, 

comportamentos de vitimização, desesperança e apatia, é essencial que sejam claramente 

estabelecidas prioridades com uma alocação de recursos eficiente, que não comprometa a 

consecução dos objetivos, e que os membros organizacionais se sintam apoiados. O apoio por 

parte dos supervisores e dos gestores de topo potencia o entusiasmo e a esperança (Luthans et 

al., 2007a; Snyder, 1995). 

No âmbito da alocação de recursos humanos é absolutamente crítico que haja um 

cuidadoso alinhamento do recrutamento e seleção com as forças e os talentos de cada um dos 
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indivíduos. Esse alinhamento fornece-lhes um conjunto mais vasto de caminhos para serem 

bem-sucedidos no trabalho (Luthans et al., 2007a). 

O desenvolvimento das pessoas deve centrar-se nos seus talentos e deve haver um 

foco na formação de carácter comportamental. Convém que esta seja interativa e participativa, 

uma vez que a formação exclusivamente prescritiva pode promover a passividade e limitar o 

pensamento baseado em caminhos e a não interação pode diminuir o senso de agência dos 

participantes (Luthans et al., 2007a).  

Por fim, os autores alertam para o efeito castrador que um ambiente organizacional de 

baixa esperança pode ter até mesmo sobre membros organizacionais que tenham maiores 

níveis disposicionais de esperança (Adams et al., 2003; Luthans et al., 2007a). Sublinhando 

que “os líderes podem propagar a esperança e criar as condições para que ela floresça nas 

organizações” (Avolio & Luthans, 2006, p. 151), Luthans e colaboradores apontam para as 

vantagens de uma liderança autêntica, que crie as condições necessárias para que os líderes e 

seus seguidores desenvolvam a motivação e direção suficientes à manutenção do 

desempenho, mesmo perante os mais imprevisíveis obstáculos e os piores problemas que 

possam surgir.  

 

2.3.2.3. Impacto da esperança no desempenho e noutros resultados desejáveis. A 

relação entre esperança e desempenho já foi claramente evidenciada em vários domínios da 

vida (Luthans et al., 2007a; Snyder, 2000). Tais domínios incluem, por exemplo, o académico 

e o desportivo (Curry, Snyder, Cook, Ruby, & Rehm, 1997; Snyder, Shorey, Cheavens, 

Pulvers, Adams, & Wiklund, 2002), a saúde física e mental (Range & Penton, 1994; Scioli, et 

al., 1997), e o bem-estar (Kwon, 2000). 

Existe alguma pesquisa sobre o impacto da esperança no desempenho no trabalho. Por 

exemplo, em estudos exploratórios realizados nos Estados Unidos (Luthans et al., 2007; 

Youssef & Luthans, 2007), na China (Luthans, Avolio, Walumbwa, & Li, 2005) e na Índia 

(Combs, Clapp-Smith, & Nadkarni, 2010) foi encontrada uma relação positiva e significativa 

entre a esperança e o desempenho.  

Relativamente a alguns outros resultados desejáveis em contexto de trabalho, uma 

meta-análise efetuada por Reichard, Avey, Lopez, e Dollwet (2013), baseada em 45 amostras 

independentes, constituídas por um total de 11 139 membros organizacionais, indica uma 

relação positiva e significativa entre a esperança e atitudes como satisfação, bem-estar 

psicológico e empenhamento; bem como uma relação negativa com atitudes indesejáveis, 

como stress e burnout. Esta meta-análise sugere ainda que a esperança se relaciona 
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positivamente com o empenhamento afetivo (e negativamente com o normativo e o 

instrumental).   

 

2.3.3. Otimismo. O otimismo, enquanto dimensão do capital psicológico positivo, é 

uma capacidade psicológica que incorpora (a) uma expectativa positiva generalizada acerca 

do futuro (Scheier & Carver, 1985), bem como (b) um estilo explicativo que atribui os 

eventos positivos a causas internas, permanentes e recorrentes, e os negativos a causas 

externas, temporárias e situacionais (Seligman, 1998b). 

 

2.3.3.1. Teoria e investigação na base do otimismo. O otimismo, enquanto dimensão 

do capital psicológico positivo, provém da teoria e pesquisa de Michael Scheier e Charles 

Carver (1985), bem como da de Martin Seligman (1998b), e tem duas características 

particularmente importantes em contexto de trabalho: é “realista” (Schneider, 2001) e 

“flexível” (Peterson, 2000). 

Scheier e Carver (1985) definiram otimismo como tendência estável para “acreditar 

que vão acontecer coisas boas, em vez de coisas más” (p. 219). Esta definição coincide, pois, 

com a aceção quotidiana do conceito.  

Segundo estes autores, as pessoas diferem fortemente umas das outras consoante a 

maneira como encaram o mundo. As otimistas esperam que as coisas lhes corram de feição e, 

usualmente, creem que lhes vão acontecer mais coisas boas do que más. As pessimistas, pelo 

contrário, não esperam que as coisas lhes corram de forma favorável e tendem a antever maus 

resultados (Scheier & Carver, 1985).  

Carver e Scheier entendem que o otimismo tem uma base genética, é influenciado por 

experiências precoces na infância, “é um constructo cognitivo (expectativas em relação a 

resultados futuros), que também se relaciona com a motivação” e tem um efeito estável no 

tempo que se evidencia em diversos contextos (Carver & Scheier, 2002, 2014, p. 293). Fica, 

pois, clara a perspetiva dos autores citados de que se trata de um traço de personalidade 

disposicional. 

Por seu turno, Martin Seligman aborda o otimismo como um estado psicológico 

individual. Partilha a convicção de que a componente genética é bastante influenciadora, mas 

enfatiza que o otimismo pode ser aprendido e tem raízes no ambiente. Por exemplo, os pais e 

os professores podem ensinar às crianças, de todas as idades, as competências do otimismo, e, 

se os pais lhes proporcionarem ambientes seguros e coerentes, isto aumenta as probabilidades 

de elas adquirirem um estilo otimista (Seligman, Reivich, Jaycox, & Gillham, 1995).  
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Na base da teoria do otimismo aprendido de Seligman estão as razões (explicações) 

que as pessoas atribuem às coisas boas ou más que lhes acontecem. As otimistas atribuem os 

eventos positivos a causas internas, permanentes e recorrentes; e os negativos a causas 

externas, temporárias e situacionais. As pessimistas, pelo contrário, interpretam os eventos 

positivos como externos, temporários e situacionais; e os negativos como pessoais, 

permanentes e recorrentes (Seligman, 1998b). 

Conforme observam Snyder e Lopez (2009), “a teoria de Seligman implicitamente dá 

mais ênfase aos resultados negativos na determinação das explicações atributivas de uma 

pessoa” (p. 171). Utiliza um processo que consiste em encontrar desculpas que se traduzem 

num distanciamento em relação às coisas más que aconteceram no passado. Contrasta, 

portanto, com a teoria de Carver, que enfatiza a conexão de resultados positivos desejados no 

futuro. 

Luthans e colaboradores não descartam a importância da orientação para o futuro e 

dos benefícios motivacionais do otimismo, conforme operacionalizado por Carver, mas 

entendem que ele é muito mais do que isso. O “otimismo, enquanto componente do PsyCap, 

depende das razões e atribuições que o indivíduo usa para explicar por que certos eventos 

ocorrem, sejam positivos ou negativos, passados, presentes ou futuros” (Luthans et al., 2007a, 

p. 87). Os autores citados enfatizam, portanto, o estilo explicativo ou atribucional que 

caracteriza a teoria de Seligman. 

Luthans et al. (2007a) sublinham ainda a importância de, nomeadamente em contexto 

de trabalho, o otimismo ser realista e flexível, pois se tal não acontecer, isso pode ter 

perigosas implicações. Um exemplo escolhido para elucidar esta questão no que concerne à 

falta de realismo é o de como se pode tornar prejudicial um gestor ser otimista ao ponto de se 

abster de realizar planos de ação e/ou se desfocar dos objetivos organizacionais por ter a irreal 

expectativa de sucesso garantido. Quanto à relevância da flexibilidade, os autores alertam 

para a importância de alguém que tenha responsabilidades em matéria de segurança de 

pessoas ser pessimista em relação a tudo o que a possa eventualmente comprometer, sob pena 

de ocorrerem situações dramáticas, não deixando, no entanto, de ter um estilo otimista, que 

lhe permita ser seletivo e ir alternando pessimismo e otimismo, consoante as situações.  

Referindo-se ao otimismo como o coração do comportamento organizacional positivo, 

Luthans (2002a) destaca que, quando realista, ele pode ser uma força muito positiva em 

contexto de trabalho; sendo particularmente valioso em profissões como comercial ou 

relações públicas, e outras em áreas como a dos serviços de apoio ao cliente, da saúde e 

social. Traçando o perfil das pessoas otimistas, o autor elenca que estas são facilmente 
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motivadas a trabalhar mais arduamente; têm níveis mais elevados de satisfação e moral; 

estabelecem metas de crescimento desafiantes mas exequíveis; são perseverantes perante 

obstáculos e dificuldades; encaram os fracassos e reveses como temporários e situacionais, 

não os considerando associados a deficiências pessoais; e tendem a fazer com que as pessoas 

que as rodeiam se sintam mais alegres e revigoradas, tanto física como mentalmente. 

As características indicadas são obviamente desejáveis nas organizações. Além disso, 

existe pesquisa, infrarreferenciada em 2.3.3.3, que torna evidente o impacto positivo do 

otimismo nos resultados desejados. Como tal, e tendo em conta que, conforme já referido, 

esta capacidade psicológica positiva tanto é retratada enquanto disposicional como 

situacional, ela é suscetível de desenvolvimento e pode, e deve, ser desenvolvida em contexto 

laboral (Luthans, 2002a; Luthans et al., 2004; Luthans & Youssef, 2004). 

 

2.3.3.2. Desenvolvimento do otimismo. Luthans et al. (2007a) entendem que a forma 

mais eficaz de desenvolver o otimismo realista no local de trabalho se baseia na aplicação do 

processo de três etapas proposto por Sandra Schneider. Este processo considera que devemos: 

ser lenientes em relação ao passado; valorizar ativamente os aspetos positivos da situação 

atual; e enfatizar as oportunidades possíveis para o futuro (Schneider, 2001). 

A leniência para com o passado consegue-se ensinando os gestores e colaboradores a 

reenquadrarem e aceitarem os insucessos passados, a concederem a si próprios o benefício da 

dúvida e a esquecerem aqueles erros que já não podem de modo algum ser minorados. A 

apreciação do presente reforça-se desenvolvendo a gratidão e estimulando a alegria com os 

aspetos positivos da vida. Enfatizar as oportunidades do futuro passa por transmitir aos 

membros organizacionais a convicção de que o futuro está repleto de oportunidades, 

potenciando assim o crescimento e desenvolvimento dos mesmos (Schneider, 2001; Luthans 

et al., 2007a). 

Adicionalmente, Luthans et al. (2007a) propõem que se incremente o capital social 

dos colaboradores, para assim se combater o isolamento que afeta usualmente os mais 

pessimistas e se conseguir catalisar o processo de desenvolvimento do otimismo. Neste 

âmbito, destacam a importância de técnicas como mentoring, coaching, trabalho de equipa e 

eventos sociais informais. Prescrevem também técnicas motivacionais como recompensas 

intrínsecas, feedback construtivo, atenção e elogio em público, que podem desencadear 

espirais de positividade e otimismo. 
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2.3.3.3. Impacto do otimismo no desempenho e noutros resultados desejáveis. Existe 

pesquisa que aponta para uma relação positiva entre otimismo e resultados desejáveis em 

vários domínios da vida (Luthans et al., 2007). Embora essa pesquisa esteja, segundo 

constataram numa recente meta-análise Alarcon, Bowling, e Khazon (2013), essencialmente 

focada no bem-estar psicológico e fisiológico, existem alguns estudos empíricos (Avey, 

Reichard, Luthans, & Mhatre, 2011; Seligman, 1998b; Youssef & Luthans, 2007) que 

apontam para uma relação positiva entre otimismo e desempenho no trabalho. 

Relativamente a outros resultados desejáveis em contexto de trabalho, o otimismo dos 

colaboradores foi relacionado com atitudes individuais de satisfação com o emprego e 

felicidade no trabalho (Youssef & Luthans, 2007). 

No que respeita a resultados grupais, um estudo de West, Patera, e Carsten (2009), 

baseado numa amostra de 101 equipas, sugere que o otimismo é um importante preditor de 

resultados como a coesão, cooperação e satisfação dos membros das equipas de trabalho. 

 

2.3.4. Resiliência. A resiliência pode ser definida como sendo a “capacidade 

psicológica positiva de suportar e recuperar da adversidade, incerteza, conflito, insucesso, ou 

até de eventos positivos, progresso ou aumento de responsabilidade” (Luthans, 2002b, p. 

702). 

 

2.3.4.1. Teoria e investigação na base da resiliência. A resiliência, enquanto 

dimensão do capital psicológico positivo, tem as suas raízes na psicologia clínica e positiva, 

baseando-se essencialmente no trabalho da psicóloga positiva Ann Masten (Luthans et al., 

2007a).  

O estudo científico da resiliência nas ciências comportamentais surgiu, em 1970, 

quando um grupo de pesquisadores pioneiros começou a notar o fenómeno da adaptação 

positiva em crianças consideradas “em risco” de desenvolverem psicopatologias (Masten, 

2011; Wright, Masten, & Narayan, 2013). Na área da psicologia clínica, a resiliência passou, 

desde então, a ser, regra geral, entendida como “uma classe de fenómenos caracterizados por 

padrões de adaptação positiva num contexto de adversidade ou risco significativos” (Masten 

& Reed, 2002, p. 75). 

Resultando de uma ampliação desta conceptualização, a definição de resiliência de 

Luthans (2002b), inserta no ponto 2.3.4 supra, inclui a capacidade de uma pessoa recuperar 

não apenas das adversidades, como também de eventos intensamente positivos. Luthans et al. 

(2007a) argumentam que, em contexto de trabalho, há eventos positivos, como, por exemplo, 
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uma promoção ou um recorde individual de vendas, que não podem ser descurados, na 

medida em que acarretam um incremento de responsabilidade que cria pressão e exposição ao 

stress. Os autores destacam, pois, o importante papel que a resiliência, enquanto dimensão do 

PsyCap, tem (também) na resposta aos eventos positivos.  

Aspeto igualmente enfatizado é o de, após/perante um evento adverso ou positivo e 

“esmagador”, um indivíduo poder, não só, voltar aos níveis anteriores de funcionamento 

(metaforicamente: como um elástico que, após torcido e largado, não quebra e volta à posição 

inicial), como até ir mais além (do normal ou do ponto de equilíbrio), para alcançar melhores 

resultados. Este aspeto foi contemplado na definição de PsyCap de Luthans et al. (2007a): 

“(...) suportar, recuperar, e ir até mais além (resiliência) para alcançar o sucesso” (p. 3, 

itálicos adicionados).  

A referida capacidade de “ir mais além” tornou-se um requisito dos tempos modernos. 

Conforme constataram, há 13 anos, Hamel e Välikangas (2003), as organizações procuram e 

precisam, cada vez mais, de performers que consigam: prosperar no caos; aprender com as 

dificuldades e crescer lidando com elas; e tornar-se cada vez mais proficientes, 

independentemente da quantidade e intensidade das contrariedades que surgirem. Ou seja, é 

necessário que os líderes e os colaboradores “saltem para trás”, para onde estavam antes de 

um problema ou crise (ou seja, suportem e recuperem), mas não é mais suficiente, pois as 

expectativas atuais de desempenho já aumentaram para “melhor que ok” (Sutcliffe & Vogus, 

2003). 

Existe investigação de especialistas organizacionais que sugere que as pessoas 

resilientes podem, efetivamente, prosperar e crescer através de reveses e dificuldades. Podem 

superar essas contrariedades e ascender a níveis mais elevados de desempenho, encontrando, 

paralelamente, mais significado nas suas vidas, com tudo o que de desejável daí advém para 

elas próprias e para as organizações de que são parte integrante (Luthans & Youssef, 2004). 

As características pessoais amplamente reconhecidas de tal resiliência são: “uma aceitação 

incondicional da realidade; uma crença profunda, muitas vezes reforçada por valores 

fortemente arraigados, de que a vida tem significado; e uma incrível capacidade de 

improvisar” (Coutu, 2002, p. 48) e adaptar-se a mudanças significativas (Luthans & Youssef, 

2004). 

Desde 1970, tem vindo a aumentar a evidência de que a resiliência, outrora 

considerada um traço disposicional raro, é afinal um estado individual psicológico que “não 

vem de qualidades raras e especiais” e está presente nas pessoas “comuns”; sendo, conforme a 

pesquisa o demonstrou, uma força psicológica maleável e suscetível de desenvolvimento, com 
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“profundas implicações na promoção da competência e do capital humano nos indivíduos e na 

sociedade” (Masten, 2001, p. 235). Por exemplo, Benard (1993) identificou quatro 

características dos indivíduos resilientes – competência social, habilidades de resolução de 

problemas, autonomia e um senso de propósito e futuro – que, segundo Luthans (2002b), 

podem ser aprendidas e desenvolvidas em programas de recursos humanos e liderança. 

Luthans e colaboradores preconizam, pois, que, em contexto de trabalho, sejam 

implementadas estratégias que potenciem o desenvolvimento daquele que consideram ser 

“sem dúvida o recurso positivo mais importante para navegar num local de trabalho 

turbulento e stressante” (Avey, Luthans, & Jensen, 2009, p. 682).   

 

2.3.4.2. Desenvolvimento da resiliência. Luthans e colaboradores recomendam que a 

resiliência seja promovida através de estratégias com três enfoques distintos. São eles: os 

ativos, os riscos e os processos (Luthans, Vogelgesang, & Lester, 2006; Youssef & Luthans, 

2005).   

As estratégias focalizadas nos ativos visam fomentar os fatores que aumentam os 

níveis de resiliência. Estes ativos incluem, a nível individual, não só as outras capacidades 

psicológicas positivas (autoeficácia, esperança, otimismo), que, em conjunto com a 

resiliência, constituem o PsyCap, como também o capital humano (experiência, educação, 

competências, conhecimento, capacidades) e o capital social (relacionamentos, amigos, rede 

de contactos). As componentes do PsyCap autoeficácia, esperança e otimismo podem ser 

desenvolvidas conforme já explanado nos pontos anteriores que se lhes referem. As 

componentes explícitas do capital humano (competências, conhecimento e capacidades) 

podem ser aprendidas e aprimoradas através de formação tradicional e de programas de 

desenvolvimento. A componente tática do capital humano – resultante da clara compreensão 

dos valores, da cultura, da estrutura, das estratégias e dos processos da organização da qual se 

é membro – pode ser desenvolvida através de técnicas, amplamente reconhecidas, como 

sociabilização, mentoring e job rotation. No que ao ativo capital social concerne, este pode 

ser desenvolvido através de comunicação aberta, construção de confiança, autenticidade e 

transparência, feedback e reconhecimento; trabalho em equipa, e políticas de conciliação 

trabalho-família favoráveis à estabilidade familiar (Luthans & Youssef, 2004; Luthans et al., 

2007). 

As estratégias focalizadas nos riscos assentam na gestão dos fatores de risco e no 

evitamento de apenas aqueles que têm uma forte probabilidade de ser nefastos à resiliência e 

traduzir-se em maus resultados. Os autores do PsyCap defendem que nem todos os fatores de 
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risco devem ser eliminados, devendo, na sua grande maioria, ser simplesmente devidamente 

geridos. Um exemplo esclarecedor desta abordagem é o das promoções profissionais. Uma 

promoção pode ser vista como um evento positivo e uma oportunidade de crescimento e 

aumento da responsabilidade, mas também pode ser altamente stressante e esmagadora, 

constituindo assim uma situação de risco. No entanto, em vez de se optar pela não promoção 

como forma de eliminar o risco, é muito mais interessante consumá-la e ensinar o indivíduo 

promovido a transformar as ameaças em oportunidades. Isto pode ser conseguido fomentando 

a autoeficácia no novo domínio, por intermédio de técnicas como coaching e/ou mentoring e 

feedback construtivo frequente. Transformar as ameaças em oportunidades compagina-se com 

o “ir mais além”, em linha com o desenvolvimento da resiliência. Entre os fatores de risco 

que, pelo contrário, devem ser, indubitavelmente, evitados estão, a título de exemplo, os 

hábitos alimentares pouco saudáveis, a falta de exercício físico e um excesso de horas de 

trabalho. Fatores deste género que nem sempre são possíveis de eliminar devem ser, pelo 

menos, minimizados, com ações como melhores condições de trabalho, cuidados de saúde e 

bem-estar, e medidas de prevenção e combate ao stress (Luthans et al., 2007).  

As estratégias focalizadas nos processos destinam-se a influenciar a maneira através 

da qual os eventos e as experiências são interpretados (Luthans et al., 2006; Masten & Reed, 

2002; Nelson, 1999). São um importante complemento à gestão dos riscos e ao incremento de 

recursos pessoais e organizacionais com a finalidade de melhorar os ativos. Visam que se 

consiga (e se mantenha) uma boa combinação de ativos na gestão de fatores de risco 

pertinentes. Para que, em contexto de trabalho, promovam, de facto, a resiliência, Luthans e 

colaboradores defendem que, na linha do preconizado por Harland, Harrison, Jones, e Reiter-

Palmon (2005), elas enfatizem os mecanismos de coping de tipo aproximativo. Exemplos de 

estratégias focalizadas nos processos são as que integram medidas de desenvolvimento da 

autoeficácia (com impacto positivo direto na autoeficácia, mas também, indireto e forte na 

resiliência), assim como o planeamento estratégico e a aprendizagem organizacional (Luthans 

et al., 2006; Luthans et al., 2007a). 

 

2.3.4.3. Impacto da resiliência no desempenho e noutros resultados desejáveis. A 

resiliência gerou até à data um número considerável de pesquisas em psicologia clínica e 

positiva. Estas pesquisas suportam o impacto da resiliência em aspetos do funcionamento 

humano como os que se relacionam com enfrentamento pós-traumático, adaptação e saúde 

(e.g., Block & Kremen, 1996; Brunwasser, Gillham, & Kim, 2009; Lee, Sudom, & Zamorski, 

2013).  
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Em contexto organizacional, existem ainda poucos estudos empíricos que relacionem 

a resiliência, enquanto constructo independente, com resultados desejáveis. Ainda assim, são 

dignos de referência os estudos de Luthans et al. (2005), Schaubroeck, Riolli, Peng, e Spain 

(2011), e Luthans et al. (2007), que encontraram uma relação positiva e significativa entre 

resiliência e desempenho e, no caso deste último estudo referido, também entre resiliência e 

satisfação com o emprego.  

 

2.4. Desenvolvimento do Capital Psicológico Positivo 

 

O PsyCap pode ser desenvolvido através de uma atuação específica em cada um dos 

estados que o compõem. Conforme anteriormente explicado, a autoeficácia/confiança pode 

ser incrementada através de experiências de domínio e mestria, aprendizagem vicariante ou 

modelação, persuasão verbal, e estimulação dos estados fisiológicos e psicológicos (cf. 

2.3.1.2); a esperança, por intermédio de uma correta definição de objetivos e planos de 

contingência e do convite à participação dos colaboradores em iniciativas importantes (cf. 

2.3.2.2); o otimismo, pelo incentivo à leniência para com o passado, à apreciação do presente 

e à crença num futuro repleto de oportunidades (cf. 2.3.3.2); e a resiliência, com estratégias 

focalizadas nos ativos (e.g., melhoria dos níveis de formação/educação), nos riscos (e.g., 

implementar medidas de prevenção e combate ao stress) e nos processos (e.g., planeamento 

estratégico e aprendizagem organizacional) (cf. 2.3.4.2).  

Luthans et al. (2006) conceberam um modelo de microintervenção que visa o 

desenvolvimento de cada um dos estados e nível geral do PsyCap, bem como a obtenção de 

resultantes melhorias do desempenho. Este modelo (representado na Figura 2.4) foi designado 

por Psychological Capital Intervention (PCI) e desenhado para ser, preferencialmente, 

utilizado em workshops com a duração de uma a três horas, consoante a dimensão do grupo 

de participantes e da quantidade de exercícios e materiais utilizados.  

Existe evidência empírica de que o PCI funciona, quer em contexto académico 

(Luthans, Luthans, & Avey, 2014), quer em contexto de trabalho – neste último caso, seja 

através de intervenções via Internet (Luthans et al., 2008) ou presenciais (Luthans et al., 

2010). Nestes estudos referidos, o incremento médio obtido nos níveis individuais de PsyCap 

foi de cerca de 2%. 

Estima-se que o PsyCap explica 10% do desempenho e 20% das atitudes dos membros 

organizacionais (Luthans et al., 2015). Conseguir um incremento nos níveis de PsyCap na 

ordem dos dois pontos percentuais, através de intervenções relativamente simples e rápidas 
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como as que resultam da aplicação do modelo PCI, traduz-se numa excelente relação custo-

benefício para as organizações. 

 

 

 

Figura 2.4. Modelo de intervenção no Capital Psicológico Positivo  

Fonte: Adaptado de Luthans et al. (2007a, p. 214) 

 

2.5. Impacto do Capital Psicológico Positivo no Desempenho e noutros Resultados 

Desejáveis 

 

A esmagadora maioria dos estudos que envolvem o PsyCap circunscreve-se a um 

nível de análise individual em contexto de trabalho. As investigações (Avey et al., 2009; 

Avey et al., 2011; Avey, Luthans, & Youssef, 2010; Avey, Luthans, Smith, & Palmer, 2010; 

Avey, Patera, & West, 2006; Avey, Wernsing, & Luthans, 2008; Badran & Youssef-Morgan, 

2015; Larson & Luthans, 2006; Luthans, Norman, Avolio, & Avey, 2008; Peterson, Luthans, 

Avolio, Walumbwa, & Zhang, 2011; Youssef & Luthans, 2012) sugerem um impacto positivo 

do PsyCap nos resultados desejáveis, no que respeita a atitudes (satisfação, bem-estar, 
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empenhamento, engagement), comportamentos (cidadania organizacional) e desempenho dos 

colaboradores; e uma relação negativa com atitudes e comportamentos indesejados (cinismo, 

stress, ansiedade, absentismo, intenções de saída, comportamentos desviantes). 

Uma meta-análise (Avey et al., 2011) baseada em 51 amostras independentes, 

constituídas por um total de 12 567 membros organizacionais, revela: uma relação positiva e 

significativa entre o PsyCap e as variáveis satisfação, empenhamento organizacional, bem-

estar, comportamentos de cidadania e desempenho; e uma forte relação negativa com as 

variáveis stress, ansiedade e intenções de saída (Figura 2.5.). 

 

 

 

Figura 2.5. Relações significativas entre as variáveis estudadas  

Fonte: Avey et al. (2011, p. 140) 

 

Relativamente aos ainda escassos estudos que centram a sua análise no PsyCap 
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(Peterson & Zhang, 2011; Walumbwa, Luthans, Avey, & Oke, 2011) e no bem-estar mental 

dos líderes (Roche, Haar, & Luthans, 2014). 

Os efeitos do PsyCap começam a ser estudados relativamente a outros importantes 

domínios da vida, que contribuem para o bem-estar geral (não apenas no trabalho) dos 

indivíduos. Uma pesquisa de Luthans, Youssef, Sweetman, e Harms (2013) revela que o 

PsyCap prediz a satisfação com a saúde e os relacionamentos, bem como resultados objetivos 

desejáveis, no que se refere a tempo passado com a família e os amigos, índice de massa 

corporal e níveis de colesterol. 
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2.6. Antecedentes do Capital Psicológico Positivo 

 

Embora a grande maioria da investigação que envolve o PsyCap esteja focada nos 

consequentes deste, começam a emergir trabalhos centrados nos seus antecedentes. Alguns 

destes trabalhos dão continuidade ao estudo dos dois únicos antecedentes que, desde cedo, 

foram dignos de atenção: liderança autêntica e intervenções-tipo de desenvolvimento do 

PsyCap (Avey, 2014; Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004; Luthans et al., 

2008; Luthans et al., 2010; Luthans et al., 2006; Rego, Sousa, Marques, & Cunha, 2012).  

Tem vindo a ser explorada a influência de fatores contextuais, de algumas diferenças 

individuais e de diversas características demográficas no PsyCap. Começam assim a surgir 

resultados indicativos de que os antecedentes do PsyCap são não só as intervenções-tipo de 

desenvolvimento e a liderança autêntica, como também os seguintes: liderança eticamente 

orientada, espiritualidade organizacional, perceção de suporte organizacional, perceção de 

qualidade das trocas estabelecidas com o superior hierárquico direto (LMX – Leader-Member 

Exchange) e com a organização (contrato psicológico), perceção de responsabilidade social, 

trabalho com significado, autoestima, personalidade pró-ativa, identidade étnica, idade, 

supervisão abusiva e complexidade das tarefas – estas duas últimas variáveis a relacionarem-

se negativamente com o PsyCap – (Avey, 2014; Avey, Avolio, & Luthans, 2011; Combs, 

Milosevic, Jeung, & Griffith, 2012; Leal, Rego, & Cunha, 2015; Liu, 2013; Memili, Welsh, & 

Kaciak, 2014; Vilaça, Mónico, & Vicente de Castro, 2012). 

 

2.7. Capital Psicológico Positivo e Gestão de Recursos Humanos 

 

Ao apresentarem o PsyCap, os seus autores diferenciaram-no de outras formas de 

capital, por enquanto mais amplamente reconhecidas, como sejam o capital humano 

(Marrewijk & Timmers, 2003) e o capital social (Adler & Knon, 2002), não lhes retirando a 

devida importância, mas sobrelevando-o como fonte por excelência da vantagem competitiva 

das organizações (Luthans & Youssef, 2004; Luthans et al., 2007b). Conforme esquematizado 

na Figura 2.6, conceberam-no como indo mais além do que “o que temos” (capital 

económico), “o que sabemos” (capital humano), e “quem conhecemos” (capital social); 

apresentando-o como “quem somos” (Luthans et al., 2004) e “em quem nos podemos tornar” 

(Luthans & Avolio, 2003) – por intermédio de “um investimento no self atual para colher o 

retorno do self possível” (Avolio & Luthans, 2006, p. 147). 
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Figura 2.6. Expandindo o capital para a vantagem competitiva 

Fonte: Adaptado de Luthans et al. (2004, p. 46) 

 

Segundo os autores, o PsyCap demarca-se das outras formas de capital, mas interage 

com as mesmas e promove a sua utilização eficiente. Ele inclui e influencia conhecimentos, 

capacidades, competências específicas, educação e experiência, que são capital humano, mas 

também parte de “quem se é”. Inclui e influencia, igualmente, os contactos e relacionamentos 

que os membros organizacionais estabelecem entre si e com as outras pessoas, ou seja, o 

capital social, outra parte importante de “quem se é”. Indo mais além, assenta numa 

perspetiva desenvolvimentista das pessoas e organizações, focado em “quem se podem 

tornar”, através da gestão e desenvolvimento dos recursos psicológicos que o compõem: 

autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência. O fomento destes recursos psicológicos tem, 

conforme evidencia a investigação, efeitos positivos sobre os próprios indivíduos, que 

encontram mais significado no seu trabalho e se tornam mais felizes, e sobre as organizações, 

que, beneficiando de um melhor bem-estar psicológico dos colaboradores, e, 

consequentemente, de atitudes e comportamentos desejáveis e de incrementos de 

desempenho, se tornam, assim, mais competitivas através das pessoas (Luthans et al., 2015).  

Esta demarcação que Luthans e sua equipa fizeram do capital psicológico positivo 

relativamente às outras formas de capital foi alvo de críticas por parte de alguns autores. Por 

exemplo, os portugueses Antunes, Caetano, e Cunha (2013) entendem que embora o capital 

psicológico, enquanto constructo, seja teoricamente distinguível do capital humano e do 

capital social, ele deve ser englobado no capital humano, funcionando como um dos 

componentes deste último. No entanto, nem mesmo estes autores, que discordam da 

associação do capital psicológico à criação de valor através da sua demarcação de outras 
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formas de capital, deixam de concordar que “o capital psicológico tem potencial para criar 

valor para as organizações” (p. 9). 

Num ambiente de pós-recessão económica em que as atitudes negativas, o downsizing 

e os cortes em formação se tornaram a norma, Luthans et al. (2015) elencam o PsyCap como 

fundamental para a seleção, desenvolvimento e gestão de talento. Tal como as forças ou 

capacidades psicológicas individuais que o compõem, ele é mensurável, suscetível de 

desenvolvimento e tem um impacto positivo demonstrado nos resultados desejados pelas 

organizações (Luthans & Youssef, 2004). A gestão de recursos humanos deve, pois, por um 

lado, selecionar as pessoas com maiores índices de PsyCap, e, por outro, adotar medidas que 

suportem o seu desenvolvimento.  

 

2.8. Síntese do Capítulo e Rumo de Investigação Sugerido 

 

O PsyCap tem um impacto positivo em diversas atitudes e diversos comportamentos 

desejáveis, bem como no desempenho. A autoeficácia, a esperança, o otimismo e a resiliência 

são forças e capacidades psicológicas positivas que se podem desenvolver. Luthans et al. 

(2007a) propõem um conjunto de intervenções com vista ao desenvolvimento destes estados 

psicológicos.  

Porém, criar condições que incrementem os níveis de PsyCap não se esgota nas 

intervenções propostas. Como tal, Luthans et al. (2015) reconhecem que é importante que se 

aprofunde o estudo dos antecedentes do PsyCap e que se considerem inclusivamente as 

variáveis sociodemográficas, não como variáveis de controlo, mas como potenciais 

antecedentes. 

No rumo de investigação sugerido por Luthans et al. (2015) há, pois, lugar para 

estudos empíricos que visem encontrar antecedentes do PsyCap. Não existe, aparentemente, 

nenhum trabalho incorporador de um estudo empírico em que se estude o empenhamento 

organizacional enquanto antecedente do PsyCap. Sendo esse o nosso objetivo principal, e 

feita que está a revisão da literatura sobre o capital psicológico positivo, segue-se a revisão da 

literatura sobre o empenhamento organizacional. 
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Capítulo 3 – Empenhamento Organizacional 

 

Nas páginas seguintes, descrevemos o conceito de empenhamento organizacional, bem 

como a respetiva evolução histórica e o modelo teórico mais generalizado do mesmo. 

Indicamos os seus antecedentes e consequentes mais estudados e valorizados pelos autores de 

referência nesta área. Enfatizamos a relevância do tópico no âmbito da gestão de recursos 

humanos. Terminamos com uma síntese do capítulo.   

 

3.1. Definição de Empenhamento Organizacional 

 

Num domínio assoberbado com dissímeis definições de empenhamento 

organizacional, este pode ser definido como “um estado psicológico que (a) caracteriza o 

vínculo do indivíduo à organização, e (b) tem implicações na sua decisão pessoal de nela 

permanecer” (Meyer & Allen, 1991, p. 67). 

 

3.2. Perspetiva Histórica do Empenhamento Organizacional 

 

Os estudos sobre o empenhamento organizacional tiveram um intenso crescimento a 

partir de finais da década de 70. Desde então, o constructo tornou-se num dos mais 

investigados na área do comportamento organizacional. As suas raízes são, porém, mais 

antigas (Bastos, Siqueira, Medeiros, & Menezes, 2008; Mowday,  Porter, &  Steers, 2013). 

Uma revisão da literatura efetuada por Klein, Molloy, e Cooper (2012) remete-nos para uma 

primeira fase de pesquisa anterior a 1960, identificando um total de cinco fases, a última das 

quais atualmente a decorrer.  

Até 1960, os estudos na área em apreço mereceram pouca atenção na literatura 

organizacional. Autores como Simon, Smithburg, e Thompson (1950/1991) salientaram a 

importância de se fazer uma distinção entre empenhamento para com a organização em si e 

empenhamento para com os valores, as políticas e os objetivos específicos da organização. No 

entanto, o conceito ficou por definir. 

Numa segunda etapa de pesquisa, coincidente com a década de 60, o constructo 

começou a receber bastante mais atenção na literatura especializada. Uma corrente de estudos 

encarou-o como a propensão para o engajamento em linhas consistentes de atividade e trocas. 

Um autor seminal desta visão foi Becker (1960), que, no âmbito da sua teoria “side-bets”, 

estudou os mecanismos através dos quais o empenhamento para com um curso de ação pode 
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ocorrer. O autor concluiu que as pessoas se ligam a cursos de ação através de trocas laterais 

ou dos sacrifícios e investimentos acumulados ao longo do tempo. Nesta ótica, em que o 

empenhamento é encarado como um padrão de comportamento resultante de fatores de 

investimento como a antiguidade, a decisão de permanecer numa determinada organização 

resulta de um balanço entre os benefícios e os custos de uma eventual desvinculação da 

organização. Esta é, pois, uma perspetiva de cariz meramente calculativo/instrumental. Outros 

autores de referência desta época foram Kiesler e Sakumura (1966), que definiram 

empenhamento como “um vínculo do indivíduo a atos comportamentais, na mudança de 

atitude” (p. 349); bem como Grusky (1966), que sustentou que “a força do empenhamento da 

pessoa para com uma organização é influenciada pelas recompensas que essa pessoa tem 

vindo a receber do sistema e pelos tipos de sacrifícios que ela tem vindo a suportar para 

receber tais recompensas” (p. 488). 

Outras visões presentes na década de 60 são as que se agrupam num empenhamento 

assente em mais que uma base. Gouldner (1960), autora seminal desta corrente, concluiu, 

através de um estudo efetuado numa associação sem fins lucrativos, que o empenhamento 

para com os valores específicos de uma organização difere do empenhamento para com a 

organização como um todo. Em conformidade, identificou duas bases de empenhamento: a 

integração cosmopolita – “o grau em que um indivíduo é ativo e se sente parte de vários 

níveis de uma organização" (p. 468) – e a introjeção organizacional – “o grau em que a 

autoimagem ‘ideal’ do indivíduo inclui qualidades e valores aprovados pela organização” (p. 

468). Outro autor desta época e desta corrente foi Kanter (1968), que definiu o constructo 

como “recompensa que emerge da interseção entre requisitos organizacionais e experiência 

pessoal” (p. 499), propondo três formas de empenhamento – continuação, coesão e controlo – 

em que embora uma possa ser dominante, não deixam de poder existir as três em simultâneo.  

Numa terceira fase de pesquisa, compreendida entre inícios da década de 70 e meados 

da de 80, pese embora alguns trabalhos, como os de Hrebiniak e Alutto (1972) e Staw (1981), 

terem dado continuidade aos da década anterior e partilhado visões comportamentais, de 

investimentos e trocas, prevaleceu, no entanto, uma perspetiva atitudinal (também 

frequentemente catalogada como afetiva) do empenhamento. No âmbito da mesma, o 

constructo passou a ser encarado como uma atitude em relação à organização geradora de 

comportamentos catalisadores de um bom desempenho organizacional. Ou seja, passou a ser 

tratado não como um comportamento, mas sim como uma tendência ou apetência para um 

determinado comportamento. Alguns trabalhos importantes neste âmbito são os de Buchanan 

(1974), que considerou o empenhamento como um “vínculo afetivo aos valores e objetivos de 
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uma organização” (p. 533), composto por identificação, envolvimento e lealdade; e o de 

Mowday, Steers, e Porter (1979), que definiram o constructo como “a força relativa da 

identificação e envolvimento dum indivíduo com determinada organização” (p. 226) 

caracterizada por: uma forte crença nos valores e objetivos da organização e aceitação dos 

mesmos, a vontade de fazer esforços em prol da mesma e um profundo desejo de manter-se 

como seu membro. Um marco desta época é a publicação do questionário de empenhamento 

organizacional OCQ (Organizational Commitment Questionnaire), então criado por estes 

últimos autores, que ganhou muita aceitação e foi o mais utilizado até 1990. 

Num quarto período, entre meados da década de 80 e o ano 2000, os pesquisadores 

centraram-se na compreensão de outros focos de empenhamento (não apenas no vínculo entre 

o indivíduo e a organização) em paralelo com as respetivas bases/componentes. Para o estudo 

da relação com diversos focos, foram fundamentais trabalhos como os de Morrow (1983) e 

Reichers (1985). Morrow (1983) identificou 29 conceitos e medidas relacionadas com o 

empenhamento, reveladores de fragmentação e redundância conceitual, e elaborou um modelo 

descritivo das inter-relações teóricas e empíricas entre: ética protestante no trabalho, saliência 

da carreira, envolvimento com o trabalho ou centralidade do trabalho na vida, empenhamento 

organizacional e empenhamento com o sindicato. Reichers (1985) reforçou a importância de o 

constructo ser analisado como um conceito de múltiplos focos, enfatizando a gestão de topo, 

os clientes, os sindicatos e o público em geral.  

No estudo do empenhamento assente em várias bases, teve a sua importância a 

contribuição taxionómica de O'Reilly e Chatman (1986). No âmbito da mesma, a falta de 

consenso quanto ao uso do conceito foi apontada como proveniente da não distinção entre 

antecedentes e consequentes do empenhamento. Estes últimos autores propuseram, também 

eles, a sua própria definição do constructo – “vínculo psicológico existente entre uma pessoa 

e uma determinada organização que reflete o grau em que essa pessoa interioriza ou adota 

características dessa organização” (p. 493) – ancorada nas três bases seguintes: aceitação ou 

envolvimento instrumental resultante de retribuições extrínsecas específicas, identificação ou 

envolvimento baseado no desejo de afiliação, e internalização ou envolvimento baseado na 

congruência entre valores individuais e organizacionais. A todos estes trabalhos 

suprarreferidos, seguiram-se muitos outros, ora referentes a múltiplos focos de empenhamento 

(interrelacionando-se ou não com o organizacional), ora respeitantes a múltiplas bases, ou até 

mesmo a múltiplas bases e múltiplos focos (e.g., Becker & Billings, 1993).  

Outro aspeto de relevo durante este período que se estendeu até ao ano 2000 foi a 

atenção que começou a ser dada à cognição na explicação da formação e influência no 
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empenhamento (e.g., Wiener, 1982). Mas o grande marco desta época foi, sem dúvida, o 

surgimento do modelo dos três componentes – afetivo, normativo e instrumental – de Meyer e 

Allen (1991), mais bem descrito no ponto 3.3. 

Desde o ano 2000 até à data, tem-se vindo a assistir a uma tentativa de clarificação do 

constructo “empenhamento”, à sua distinção relativamente a constructos com ele 

relacionados, como sejam identificação e motivação, e à sua articulação com estes. 

Continuam a ser estudados vários focos de empenhamento, designadamente os mais 

relevantes no contexto atual, como os supervisores, a equipa, os objetivos ou as empresas 

clientes (Vandenberghe, 2012), já que o tipo de ligação a estes alvos pode traduzir-se em 

efeitos benéficos para as organizações. A tendência é para a construção de perfis de 

empenhamento com base em várias componentes e vários focos (Meyer, 2014; Meyer, Morin, 

& Vandenberghe, 2015; Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002; Meyer, Stanley, 

& Parfyonova, 2012; Morin, Meyer, McInerney, Marsh, & Ganotice, 2015). 

 

3.3. Componentes do Empenhamento Organizacional 

 

Apesar da grande diversidade de modelos teóricos de referência, o modelo de 

empenhamento mais apoiado e generalizado (Allen & Meyer, 2000; Meyer & Allen, 1991; 

Meyer & Herscovitch, 2001), inclusive em Portugal (Rego & Souto, 2002), tem as seguintes 

três componentes (que não se excluem mutuamente e podem assumir diferentes intensidades): 

afetiva, normativa e instrumental.  

 

3.3.1. Empenhamento afetivo. O empenhamento afetivo corresponde a uma ligação 

afetiva ou emocional entre um indivíduo e uma organização, com a qual o indivíduo se 

identifica e na qual está envolvido e deseja continuar. O indivíduo permanece na organização 

porque sente que é isso que quer (Allen & Meyer, 1990; Meyer & Allen, 1991).  

Esta componente do empenhamento é a que está associada a mais comportamentos 

favoráveis, orientados para o sucesso individual e organizacional. Entre as contribuições para 

a sua conceptualização e medição por intermédio do modelo de Allen e Meyer, contam-se o 

empenhamento de coesão de Kanter (1968) e os trabalhos de Buchanan (1974) e Mowday et 

al. (1979). 

 

3.3.2. Empenhamento normativo. O empenhamento normativo baseia-se num 

sentimento de lealdade e obrigação para com a organização. As pessoas que desenvolvem este 



 43 

tipo de ligação permanecem numa determinada organização porque entendem que o devem 

fazer (Allen & Meyer, 1990; Meyer & Allen, 1991).  

Esta componente de empenhamento determina comportamentos positivos e orientados 

para o sucesso da organização, mas esta relação não é tão forte como a que se refere à 

componente afetiva. Entre a investigação que está na base do empenhamento normativo 

merece destaque o trabalho de Wiener (1982). 

 

3.3.3. Empenhamento instrumental. O empenhamento instrumental (ou calculativo 

ou de continuação) refere-se ao reconhecimento dos custos associados a uma eventual saída 

da organização. As pessoas cuja principal (ou única) ligação à organização é deste tipo 

continuam como membros da mesma por uma questão de necessidade (Meyer & Allen, 

1991).  

Esta variável do empenhamento corresponde a um tipo de vínculo que, embora seja, 

por si só, suficiente para prender um indivíduo à organização, é, entre os três possíveis tipos 

de vínculo, o menos interessante, visto que determina, frequentemente, comportamentos 

indesejáveis. Esta componente do modelo encerra influências como o empenhamento de 

continuação perspetivado por Kanter (1968) e o trabalho seminal de Becker (1960), 

desenvolvido por Hrebiniak e Alutto (1972) e refinado por Meyer e Allen (1984). 

 

3.4. Consequentes do Empenhamento Organizacional 

 

Os consequentes mais estudados e valorizados do empenhamento organizacional são 

os que beneficiam, em primeira instância, as organizações, nomeadamente os que se 

relacionam com o abandono e o desempenho. Num crescendo de interesse por consequentes 

que são, antes de mais, importantes para os membros organizacionais, e, cumulativamente, da 

maior relevância para as organizações, vão também proliferando pesquisas focadas no bem-

estar.  

O empenhamento, como um todo, bem como cada uma das suas componentes, 

relaciona-se negativamente com as intenções de abandonar a organização e a concretização 

dessa intenção. Esta relação é especialmente vincada perante um forte empenhamento afetivo. 

O empenhamento afetivo e o normativo determinam atitudes favoráveis em relação à 

mudança organizacional, a comportamentos de cidadania e ao bom desempenho; sendo a 

correlação com estas duas últimas variáveis mais forte com o empenhamento afetivo do que 

com o normativo. O empenhamento afetivo é também o que garante menores taxas de 
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absentismo e de comportamentos de negligência. O instrumental, por seu turno, gera, 

frequentemente, elevado absentismo, comportamentos de negligência e outros 

comportamentos indesejáveis, como roubo, sabotagem e até mesmo agressão (Luchak & 

Gellatly, 2007; Meyer et al., 2002; Morin et al., 2015; Riketta, 2002, 2008; Tett & Meyer, 

1993). 

Quanto ao bem-estar, a investigação tem demonstrado consistentemente relações 

positivas entre empenhamento afetivo e índices de bem-estar, incluindo bem-estar geral 

físico, estado geral de saúde, saúde mental, bem-estar relacionado com o trabalho, autoestima 

e satisfação com a vida. Tem, pelo contrário, encontrado relações negativas com fatores 

indesejáveis, como sintomas psicossomáticos, queixas de saúde física e mental (e.g., 

ansiedade e depressão), tensão geral e relacionada com o trabalho, e burnout. A maioria dos 

estudos efetuados neste âmbito evidencia que o bem-estar é consequente do empenhamento 

afetivo (Addae & Wang, 2006; Bridger, Kilminster, & Slaven, 2007; Frone, 2000; Grawitch, 

Trares, & Kohler, 2007; Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006; Lu, Siu, Spector, & Shi, 2009; 

Meyer & Maltin, 2010; Morin et al., 2015; Siu, 2002; Tucker, Sinclair, & Thomas, 2005; 

Wegge, van Dick, Fisher, West, & Dawson, 2006; Zickar, Gibby, & Jenny, 2004). 

A deteção de tão importantes impactos do empenhamento organizacional nas pessoas 

e nas organizações tem granjeado um enorme e continuado interesse pelo constructo, não 

sendo, pois, de estranhar que este se tenha tornado num dos mais investigados em 

comportamento organizacional. Muita dessa investigação concentra-se nas causas 

(antecedentes) deste estado psicológico que caracteriza o vínculo do indivíduo à organização. 

 

3.5. Antecedentes do Empenhamento Organizacional 

 

Entre os antecedentes estudados pelos autores de referência na área do empenhamento 

organizacional que melhor parecem explicar o empenhamento normativo e, principalmente, o 

afetivo (correlacionando-se, na sua grande maioria, de forma nula ou negativa com o 

empenhamento instrumental), encontram-se os seguintes: satisfação no trabalho, perceções de 

justiça, funções desafiantes, oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento pessoal, 

perceção de suporte organizacional, receção de feedback relativo ao desempenho no trabalho, 

perceção de valores organizacionais humanistas (e.g., cortesia, consideração, cooperação, 

integridade moral) e visionários (e.g., iniciativa, criatividade, abertura), ajustamento entre os 

valores do indivíduo e os da organização, clima ético de zelo/benevolência (i.e., preocupação 

com os outros e/ou com a equipa), cidadania organizacional (económica, legal, ética, 
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filantrópica), espiritualidade organizacional, virtuosidade organizacional, redesign do 

ambiente físico de trabalho, liderança transformacional, autoeficácia, gestão da mudança e 

algumas práticas e políticas de gestão dos recursos humanos, em domínios como 

recrutamento e seleção, formação, socialização, promoções, remuneração e outros benefícios 

(Bingham, Mitchell, Bishop, & Allen, 2013; Brown & Peterson, 1993; Finegan, 2000; 

Jackson, Meyer, & Wang, 2013; Maignan, Ferrell, & Hult, 1999; McFarlin & Sweeney, 1992; 

Meyer et al., 2002; Moorman, Niehoff, & Organ, 1993; Morrow, 2011; Morrow, McElroy, & 

Scheibe, 2012; Rego & Cunha, 2008; Rego, Cunha, & Souto, 2007; Rego, Leal, Cunha, Faria, 

& Pinho, 2010; Rego & Souto, 2004a, 2004b; Ribeiro & Rego, 2009; Shore & Wayne, 1993; 

Sweeney & McFarlin, 1993; Wright & Kehoe, 2008). A relação destes com o empenhamento 

e a deste último com os respetivos consequentes estão representadas na Figura 3.1.  

  

Antecedentes  Empenhamento  Consequentes 

       
Satisfação no trabalho      Desejáveis 

      Perceções de justiça      Intenções de abandono 

       Funções desafiantes      Abandono efetivo
3
 

       Oportunidades aprendizagem/desenvolvimento   Afetivo   Absentismo 

       Perceção de suporte organizacional      Atitudes favoráveis 

face à mudança       Feedback de desempenho      

       Valores organizacionais 

humanistas/visionários 

     Comportamentos de 

cidadania       Ajustamento valores indivíduo-organização      

       Clima ético e de zelo /benevolência   Normativo   Bem-estar 

       Cidadania organizacional      Bom desempenho 

       Espiritualidade organizacional      Indesejáveis 

      Virtuosidade organizacional      Absentismo 

       Redesign do ambiente físico do trabalho    

Instrumental 

 

  Comportamentos 

de negligência       Liderança transformacional   Instrumental   

       Autoeficácia      Outros 

comportamentos 

indesejáveis (roubo, 

sabotagem, agressão) 

      Gestão da mudança      

      Algumas práticas e políticas de GRH      

       
 Empenhamento  Afetivo  Normativo  Instrumental -   Relação     Forte  Muito forte 

  

Figura 3.1. Antecedentes e consequentes do Empenhamento Organizacional 

Fonte: Elaboração própria 

                                                        
3
 Menor abandono efetivo, aqui identificado como consequente desejável, poderá obviamente não o ser, se a 

organização tencionar reduzir os seus efetivos ou quando aplicável a casos individuais específicos.   
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3.6. Empenhamento Organizacional e Gestão de Recursos Humanos 

 

O empenhamento organizacional é um constructo basilar na investigação nas áreas do 

comportamento organizacional e da gestão de recursos humanos (Cunha, Rego, Cunha, & 

Cabral-Cardoso, 2007). A forma como ele é influenciado pode traduzir-se em consequentes 

muito desejáveis para as organizações e respetivos membros, como sejam incrementos de 

bem-estar, de retenção e de desempenho.  

Embora o empenhamento organizacional tenha uma longa tradição de pesquisa (com 

mais de 50 anos), existem, no entanto, poucos modelos teóricos de gestão de recursos 

humanos focados no seu desenvolvimento, bem como alguma falta de consenso quanto às 

políticas e práticas, em concreto, a implementar com esse enfoque. O que a investigação 

sugere é que se forem criadas condições para que os fatores antecedentes referidos na Figura 

3.1 se manifestem ou reforcem, isso traduzir-se-á em mais empenhamento organizacional, 

especialmente nas suas vertentes normativa e afetiva (Fornes, Rocco, & Wollard, 2008; 

Meyer & Smith, 2000; Wright & Kehoe, 2008). 

De acordo com o que se afigura como mais consensual, a gestão de recursos humanos 

deve: fazer um recrutamento e seleção de pessoas em que seja valorizada a congruência dos 

valores dos indivíduos com os da organização, desenhar um adequado plano de 

desenvolvimento e formação, e apostar em práticas como a rotação de funções, o mentoring e 

o feedback construtivo (Browning, 2006; Finegan, 2000; Payne & Huffman, 2005; Wright, 

Gardner, & Moynihan, 2003).  

 

3.7. Síntese do Capítulo 

 

Desde meados do ano 1900 que o empenhamento no trabalho tem vindo a ser 

conceptualizado de várias formas, por autores de diversas disciplinas, como sejam sociologia 

(e.g., Becker, 1960; Hrebiniak & Alutto, 1972; Kanter, 1968), ciências organizacionais (e.g., 

Buchanan, 1974; Meyer & Allen, 1984; Mowday et al., 1979) e psicologia social (e.g., 

Kiesler & Sakumura, 1966). Esta diversidade de fontes teóricas é, porventura, uma das causas 

da falta de consenso ainda hoje existente quanto à sua definição.  

Paralelamente, o constructo “empenhamento organizacional” tem vindo a ser tratado, 

quer enquanto unidimensional (e.g., Mowday et al., 1979; Wiener, 1982), quer como 

multidimensional (e.g., Meyer & Allen, 1991; O'Reilly & Chatman, 1986). Esta questão 

dimensional traduz-se em tipos de instrumentos de medida muito distintos.  
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O modelo de empenhamento mais apoiado e generalizado (Allen & Meyer, 2000; 

Meyer & Allen, 1991; Meyer & Herscovitch, 2001), inclusive em Portugal (Rego & Souto, 

2002), é um modelo tridimensional. Entre as suas três componentes (afetiva, normativa e 

instrumental), que nem sempre se excluem mutuamente e podem assumir diferentes 

intensidades, a mais benéfica para as organizações e respetivos membros é a componente 

afetiva.   

O empenhamento organizacional das pessoas pode ser desenvolvido. Quando se 

consegue obter um incremento nos níveis deste estado psicológico, bem como um predomínio 

da respetiva componente afetiva, relativamente às demais, é muito provável que isso tenha 

efeitos positivos nas próprias pessoas e nas organizações (Meyer & Smith, 2000). 

 

Feita que está toda a revisão da literatura e com a convicção de que o PsyCap é 

influenciado pelo empenhamento organizacional, passamos ao estudo empírico, começando 

por apresentar a metodologia utilizada no decurso do mesmo no capítulo que se segue.  
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Capítulo 4 – Metodologia Geral 

  

Nas páginas seguintes, apresentamos a metodologia utilizada no decurso do estudo 

empírico. Enunciamos o problema e questões de investigação que lhe subjazem, e os 

objetivos e as hipóteses que o norteiam. Caracterizamos a amostra e descrevemos 

detalhadamente o questionário e os procedimentos utilizados na recolha dos dados, bem como 

o tratamento estatístico destes. Por último, avaliamos as características psicométricas dos 

instrumentos de medida utilizados, nomeadamente quanto à sua fidedignidade e validade. 

 

4.1. Problema, Objetivos, Questões Derivadas e Hipóteses 

 

4.1.1. Problema de investigação. A revisão da literatura efetuada permite-nos 

perceber o seguinte: (1) uma boa gestão dos capitais económico-financeiro, tecnológico, 

humano e social, por si só, deixou de ser garantia de sucesso para as organizações; (2) a 

gestão e desenvolvimento do capital psicológico positivo traduz-se em valor acrescentado 

para os indivíduos e para as organizações, e contribui para o sucesso; (3) o empenhamento 

organizacional, que tem, entre outros, o importante papel de garantir a retenção das pessoas, 

pode ser influenciado de forma a que tenha uma forte componente afetiva.  

Como é que se conseguirão maiores níveis de PsyCap? A revisão da literatura efetuada 

permite-nos supor que o empenhamento organizacional é preditor do PsyCap e que se um 

individuo estiver vinculado a uma organização por intermédio de um estado psicológico 

essencialmente afetivo, isso contribuirá para o desenvolvimento do seu PsyCap.  

Efetivamente, quando a componente mais forte do empenhamento organizacional é a 

afetiva, existe uma ligação emocional à organização. Esta ligação emocional gera mais 

motivação, entusiasmo e um sentido de pertença. A motivação é uma componente importante 

da autoeficácia e da esperança que contribui para o desenvolvimento destes dois estados 

psicológicos (que por sua vez geram ainda mais motivação). O entusiasmo está muito 

relacionado com o otimismo e contribui para o desenvolvimento deste. O sentido de pertença, 

que significa que determinada pessoa se sente “parte da família” da sua organização, é 

propício ao desenvolvimento do capital social, que tem um papel importante na resiliência.  

A revisão da literatura suscitou, assim, um problema de investigação que se traduz na 

seguinte pergunta central de investigação:  

- Como é que o capital psicológico positivo é influenciado pelo empenhamento 

organizacional? 
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4.1.2. Objectivos, geral e específicos. O presente estudo empírico tem como objetivo 

geral analisar a relação entre PsyCap e Empenhamento Organizacional. Mais especificamente, 

propõe-se a: 

 Analisar a relação entre o PsyCap e o Empenhamento Organizacional; 

 Perceber se o Empenhamento Organizacional é preditor do PsyCap;  

 Verificar a influência da idade, do nível de ensino, do género, do estatuto de 

trabalhador-estudante e da residência, quanto ao grau de urbanização, nos níveis de 

capital psicológico positivo dos participantes;  

 Investigar a relação entre o tipo de contrato de trabalho, a duração semanal média 

efetiva do trabalho, a antiguidade, o desempenho de funções de chefia e o 

vencimento e os níveis de capital psicológico positivo dos colaboradores; 

 Averiguar se a dimensão, a localização geográfica no litoral ou interior e os 

sectores de atividade e de propriedade dos meios de produção das organizações 

influenciam os níveis de capital psicológico positivo dos participantes.  

 

4.1.3. Questões derivadas. Face ao problema enunciado e aos objectivos definidos, 

surgiram as seguintes questões de investigação: 

QD1. O PsyCap correlaciona-se com o Empenhamento Organizacional? 

QD2. O Empenhamento Organizacional é preditor do PsyCap? 

QD3. O PsyCap é influenciado por características individuais? 

QD4. O PsyCap é influenciado pelas características da relação dos sujeitos com as 

organizações? 

QD5. O PsyCap é influenciado por características organizacionais?  

 

4.1.4. Hipóteses. Com o intuito de obtermos respostas para as questões enunciadas, 

formularam-se as seguintes hipóteses: 

H1. Existe uma relação positiva e estatisticamente significativa entre o PsyCap e o 

Empenhamento Organizacional; 

H2. O Empenhamento Organizacional é preditor do PsyCap; 

H3. As características individuais determinam diferenças significativas nos níveis 

de PsyCap dos participantes: 

H3a. Existem diferenças significativas nos níveis de PsyCap em função da 

idade; 
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H3b. Existem diferenças significativas nos níveis de PsyCap em função do 

género; 

H3c. Existem diferenças significativas nos níveis de PsyCap em função do 

nível de ensino; 

H3d. Existem diferenças significativas nos níveis de PsyCap em função do 

estatuto de trabalhador-estudante; 

H3e. Existem diferenças significativas nos níveis de PsyCap em função do 

grau de urbanização da área de residência. 

H4. As características da relação dos sujeitos com as organizações determinam 

diferenças significativas nos seus níveis de capital psicológico positivo: 

H4a. Existem diferenças significativas nos níveis de capital psicológico 

positivo em função do tipo de contrato de trabalho; 

H4b. Existem diferenças significativas nos níveis de capital psicológico 

positivo em função da duração semanal média efetiva do trabalho; 

H4c. Existem diferenças significativas nos níveis de capital psicológico 

positivo em função da antiguidade na entidade empregadora; 

H4d. Existem diferenças significativas nos níveis de capital psicológico 

positivo em função do desempenho de funções de chefia; 

H4e. Existem diferenças significativas nos níveis de capital psicológico 

positivo em função do vencimento mensal líquido. 

H5. As características organizacionais determinam diferenças significativas nos 

níveis de capital psicológico positivo dos participantes: 

H5a. Existem diferenças significativas nos níveis de capital psicológico 

positivo em função da dimensão da organização; 

H5b. Existem diferenças significativas nos níveis de capital psicológico 

positivo em função da localização geográfica da organização no litoral ou 

no interior; 

H5c. Existem diferenças significativas nos níveis de capital psicológico 

positivo em função do sector de atividade económica da organização;  

H5d. Existem diferenças significativas nos níveis de capital psicológico 

positivo em função do sector de propriedade dos meios de produção da 

organização. 
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4.2. Método 

 

4.2.1. Caracterização da amostra. A seleção dos participantes assentou numa 

metodologia de amostragem não probabilística, de conveniência e “em bola de neve” 

(amostragem por redes), visto que teve por base as redes sociais (Fortin, 1999, p. 209). Os 

dados foram recolhidos, entre os dias 9 de Maio e 5 de Agosto de 2014, por meio de 

questionário autoadministrado. O processo de seleção dos participantes obedeceu aos 

seguintes critérios de inclusão no estudo: (a) serem residentes em Portugal; (b) exercerem 

uma atividade profissional remunerada sob a autoridade e direção de outrem, nos termos de 

um contrato de trabalho; (c) terem vínculo laboral com apenas uma entidade empregadora; e 

(d) participarem voluntariamente na investigação. 

O presente estudo conta com uma amostra composta por 428
4
 indivíduos, dos quais 

134 (31.3%) do género masculino e 294 (68.7%) do género feminino. A idade situa-se entre 

os 20 e os 68 anos, registando-se uma média (M) de 39.30 anos e um desvio-padrão (DP) de 

10.01 anos. Na amostra masculina, a idade mínima é de 22 anos e a máxima de 68 anos, 

sendo a M = 42.61 e o DP = 10.71 anos. Já a amostra feminina é mais jovem, com idades que 

variam entre os 20 e os 68 anos, com M = 37.79 e DP = 9.31 anos. As diferenças entre as 

médias de idade do género masculino e do feminino são estatisticamente significativas (U = 

14509.00, p < .001)
5
, sendo aos homens que correspondem as idades mais avançadas.  

No que respeita ao nível de ensino completo, a grande maioria dos inquiridos é 

detentora de Ensino Superior (n = 356; 83.2%), ao que se seguem os titulares de Ensino 

Secundário (n = 55; 12.9%) e de Ensino Básico (n = 15; 3.5%). Apenas dois inquiridos 

(0.5%) afirmam possuir um nível de ensino inferior ao Básico. Constatamos que, no que 

concerne aos mais baixos níveis de ensino, a amostra masculina é a que regista mais casos 

[inferior ao Ensino Básico = 2 participantes (0.5%); Ensino Básico = 9 respondentes (2.1%)]. 

A mesma tendência se verifica no Ensino Secundário, observando-se o inverso nos titulares 

de Ensino Superior. Ou seja, é na amostra feminina que se registam os níveis de ensino mais 

                                                        
4
 Não se excluiu qualquer questionário recolhido, por não se terem registado taxas de não resposta (missing 

values) superiores a 10% por participante. A taxa global de respostas válidas ao questionário CPEO foi de 99.4% 

(0.6% de taxa de não respostas), sendo que apenas na questão sobre os códigos postais da residência e emprego 

se registaram missing values (32.48%). Para todas as restantes questões, a taxa de respostas válidas foi de 100%. 
5
 Optou-se pela realização do equivalente não paramétrico do teste T de Student para amostras independentes (o 

teste de Mann-Whitney), por as variâncias das idades em ambos os géneros não serem homogéneas (o teste de 

Levene indicou um F = 5.09, p < .05) e, como tal, não se cumprir um importante pré-requisito à utilização do 

teste T de Student. 
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elevados. No Quadro 4.1. ilustra-se a distribuição da amostra tendo em consideração os níveis 

de ensino dos participantes e o género. 

 

Quadro 4.1.       

Distribuição da Amostra em função dos Níveis de Ensino dos Participantes e do Género           

Níveis de Ensino  

Género 

Masculino  Feminino  Total 

n %  n %  n % 

Inferior ao Ensino Básico  2 0.5  0 0.0  2 0.5 

Ensino Básico  9 2.1  6 1.4  15 3.5 

Ensino Secundário  21 4.9  34 7.9  55 12.9 

Ensino Superior  102 23.8  254 59.3  356 83.2 

Total  134 31.3  294 68.7  428 100.0 

 

Nos dados do Quadro 4.2. podemos constatar que, dos 69 (16.1%) trabalhadores-

estudantes da nossa amostra, 47 (11%) são do género feminino. Ou seja, apenas menos de um 

terço dos trabalhadores-estudantes são do género masculino. 

 

Quadro 4.2.       

Distribuição da Amostra em função do Género e da Condição de Trabalhador-Estudante   

Género  

Trabalhador-Estudante 

Sim  Não  Total 

n %  n %  n % 

Masculino  22 5.1  112 26.2  134 31.3 

Feminino  47 11.0  247 57.7  294 68.7 

Total  69 16.1  359 83.9  428 100.0 

 

Atentando no tipo de contrato de trabalho dos participantes, é-nos possível constatar 

que a grande maioria dos inquiridos é detentora de contrato sem termo (n = 293; 68.5%), 

seguindo-se os contratados a termo (n = 88; 20.6%) e os que se incluem noutras situações 

contratuais (n = 47; 11%). A nossa amostra é, pois, maioritariamente composta por pessoas 

que não se encontram em situação de precariedade laboral.  

Considerando a antiguidade na entidade empregadora, constatamos que ela varia entre 

1 e 52 anos (M = 11.56; DP = 9.94 anos). Analisando apenas o que tange aos respondentes 

masculinos, tal antiguidade oscila entre 1 e 52 anos (M = 13.92; DP = 12.15 anos). Já a 

amostra feminina evidencia níveis de antiguidade compreendidos entre 1 e 40 anos de serviço 
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(M = 10.49; DP = 8.55 anos). As diferenças entre as médias da antiguidade em função do 

género é estaticamente significativa (U = 17186.50, p < .05)
6
. 

No Quadro 4.3., verificamos que 199 respondentes (46.5%) desempenham funções de 

chefia, sendo predominantemente nestes trabalhadores que recai uma maior duração semanal 

média efetiva do trabalho, que excede as 45 horas semanais. Ou seja, as pessoas que 

desempenham funções de chefia são aquelas que mais fazem trabalho suplementar (“horas 

extraordinárias”). Já os trabalhadores que não desempenham este tipo de funções predominam 

na duração semanal média inferior a 41 horas (n = 143; 33.4%) e na que se compreende entre 

as 41 e as 44 horas (n = 56; 13.1%). Constata-se, no entanto, que é na duração semanal média 

inferior a 41 horas (a que não inclui, regra geral, a realização de trabalho suplementar) que a 

maioria dos inquiridos se inclui (n = 240; 56.1%). 

 

Quadro 4.3. 

Distribuição da Amostra em função da Duração Semanal Média Efetiva do Trabalho e do Desempenho de 

Funções de Chefia 

Duração semanal média efetiva do trabalho  

Funções de Chefia 

Sim  Não  Total 

n %  n %  n % 

< 41 horas  97 22.7  143 33.4  240 56.1 

Entre 41 e 44 horas  47 11.0  56 13.1  103 24.1 

Entre 45 e 49 horas  34 7.9  19 4.4  53 12.4 

> 50 horas  21 4.9  11 2.6  32 7.5 

Total  199 46.5  229 53.5  428 100.0 

 

Conforme se pode verificar no Quadro 4.4., o vencimento líquido dos inquiridos varia 

entre um valor inferior a 600€ mensais e superior a 1800€ mensais, embora a maioria (n = 

240; 56.1%) aufira um vencimento mensal líquido compreendido entre os 600€ e 1199,99€. 

Neste escalão de vencimento, 173 (40.4%) são mulheres e 67 (15.7%) são homens. Quanto ao 

mais baixo nível mensal de vencimento (< 600€), constata-se que, dos 54 respondentes 

(12.6%) que assinalaram esta opção de resposta, 39 (9.1%) são do género feminino. Contudo, 

no que concerne aos vencimentos mensais mais elevados (> 1800€), já encontramos uma 

situação inversa. Mais especificamente, neste escalão de vencimento, 5.6% são homens (n = 

24) e apenas 3.7% são mulheres (n = 16). 

                                                        
6

 Realizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney em virtude da heterogeneidade das variâncias 

observadas na realização do teste T de Student para amostras independentes (o teste de Levene indicou um F = 

27.59, p < .001). 
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Quadro 4.4. 

Distribuição da Amostra em função do Vencimento Mensal Líquido e do Género 

Vencimento Mensal Líquido  

Género 

Masculino  Feminino   Total 

n %  n %  n % 

< 600€  15 3.5  39 9.1  54 12.6 

De 600€ a 1199,99€  67 15.7  173 40.4  240 56.1 

De 1200€ a 1799,99€  28 6.5  66 15.4  94 22.0 

> 1800€  24 5.6  16 3.7  40 9.3 

Total  134 31.3  294 68.7  428 100.0 

 

Mantendo o nosso foco no vencimento mensal líquido, cruzámos esta variável com o 

sector de propriedade dos meios de produção da organização. Dos resultados, consultáveis no 

Quadro 4.5., constata-se que o sector cooperativo e social é o que apresenta mais 

trabalhadores (n = 28, 6.5%) a auferir o vencimento mais baixo (< 600€), sendo o sector 

público que regista o menor número de ocorrências neste escalão de vencimentos (n = 2, 

0.7%). No segundo nível de vencimentos (de 600€ a 1199,99€), verifica-se a mesma 

tendência: o sector cooperativo e social é o que apresenta mais participantes (n = 138, 32.2%) 

e o sector público é o que apresenta o menor número de ocorrências (n = 33, 7.7%). No que 

respeita ao vencimento mais elevado (> 1800€), o sector privado é o que lidera em número de 

casos (n = 26, 6.1%) sendo o sector público que regista a menor quantidade (n = 6, 1.4%). 

Fazendo uma avaliação às classes de vencimentos em função dos diferentes sectores de 

propriedade dos meios de produção, verificamos que os níveis salariais dos trabalhadores do 

sector cooperativo e social são significativamente mais baixos do que os praticados nos 

sectores público (U = 4943.50, p < .001)
7
 e privado (U = 12917.00, p = .002). 

 

Quadro 4.5. 

Distribuição da Amostra em função do Vencimento Mensal Líquido e do Sector de Propriedade dos Meios de 

Produção 

Vencimento Mensal Líquido  

Sector de Propriedade dos Meios de Produção da Organização 

Público  Privado  Cooperativo e Social  Total 

n %  n %  n %  n % 

< 600€  2 0.7  23 5.4  28 6.5  54 12.6 

De 600€ a 1199,99€  33 7.7  69 16.1  138 32.2  240 56.1 

De 1200€ a 1799,99€  29 6.8  32 7.5  33 7.7  94 22.0 

> 1800€  6 1.4  26 6.1  8 1.9  40 9.3 

Total  71 16.6  150 35.0  207 48.4  428 100.0 

                                                        
7
 Tendo-se verificando o não preenchimento de um requisito à utilização com confiança do teste T de Student 

para amostras independentes, nomeadamente ao nível da heterogeneidade das variâncias, optámos por realizar o 

seu equivalente não paramétrico – o teste Mann-Whitney (o teste de Levene indicou um F = 9.19, p = .003 na 

análise entre o sector cooperativo e social e o sector publico e um F = 48.14, p < .001 na análise entre o sector 

cooperativo e social e o sector privado). 
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No que respeita à dimensão da organização
8
 (cf. Quadro 4.6.), 138 indivíduos (32.2%) 

trabalham em pequenas organizações/empresas (10 a 49 trabalhadores), 130 (30.4%) em 

médias organizações/empresas (50 a 249 trabalhadores) e 97 (22.7%) em micro 

organizações/empresas (até 9 trabalhadores). Apenas 63 participantes (14.7%) indicaram estar 

ao serviço de grandes organizações/empresas (250 ou mais trabalhadores). No que concerne 

ao sector de propriedade dos meios de produção da organização, 207 respondentes (48.4%) 

trabalham no sector Cooperativo e Social, sendo que, destes, 19.9% (n = 85) trabalham em 

pequenas organizações/empresas, 14.5% (n = 62) em médias organizações/empresas, 11.9% 

(n = 51) em micro organizações/empresas e apenas 2.1% (n = 9) em grandes 

organizações/empresas. Dos 150 (35%) respondentes que trabalham no sector Privado, 10.7% 

(n = 46) trabalham em pequenas organizações/empresas, 9.1% (n = 39) em médias 

organizações/empresas, 6.3% (n = 27) em grandes organizações/empresas e 8.9% (n = 38) em 

micro organizações/empresas. Dos 71 (16.6%) funcionários públicos, apenas 1.6% (n = 7) 

estão colocados em pequenas empresas e 1.9% (n = 8) em microempresas, sendo que os 

restantes se distribuem por médias e grandes empresas.  

 

Quadro 4.6. 

Distribuição da Amostra em função da Dimensão e do Sector de Propriedade dos Meios de Produção 

Dimensão da 

Organização   

Sector de Propriedade dos Meios de Produção da Organização 

Público  Privado  Cooperativo e Social  Total 

n %  n %  n %  n % 

Micro   8 1.9  38 8.9  51 11.9  97 22.7 

Pequena  7 1.6  46 10.7  85 19.9  138 32.2 

Média  29 6.8  39 9.1  62 14.5  130 30.4 

Grande  27 6.3  27 6.3  9 2.1  63 14.7 

Total  71 16.6  150 35.0  207 48.4  428 100.0 

 

Por fim, importa referir que a grande maioria dos respondentes (n = 358; 83.6%) 

trabalha no sector de atividade económica terciário, seguindo-se o sector secundário, com 60 

participantes (14%), e o primário com apenas 10 (2.3%). Verificamos que no sector 

secundário 7.2% (n = 31) são homens, enquanto 6.8% (n = 29) são mulheres, observando-se o 

inverso no sector terciário. Já no sector primário, registamos que trabalham tantos 

participantes masculinos como femininos (n = 5; 1.2%). Estes dados disponibilizam-se no 

Quadro 4.7. 

                                                        
8
 Classificação de acordo com o número de pessoas ao serviço, desconsiderando os critérios financeiros (volume 

de negócios e balanço total). 
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Quadro 4.7.  

Distribuição da Amostra em função do Sector de Atividade Económica da Organização e do Género 

Sector de Atividade Económica  

Género 

Masculino  Feminino   Total 

n %  n %  n % 

Primário  5 1.2  5 1.2  10 2.3 

Secundário  31 7.2  29 6.8  60 14.0 

Terciário  98 22.9  260 60.7  358 83.6 

Total  134 31.3  294 68.7  428 100.0 

 

4.2.2. Material: O questionário CPEO. A recolha dos dados que servem de base à 

presente investigação efetuou-se por meio de um questionário de autorresposta – o 

Questionário de Capital Psicológico e Empenhamento Organizacional (CPEO), constituído 

pelas seguintes três partes distintas: (1) Questionário de Capital Psicológico Positivo (PCQ-

24); (2) Escala de Empenhamento Organizacional (EEO); e (3) Questionário 

sociodemográfico, que contempla um conjunto de variáveis pessoais e profissionais inerentes 

aos participantes. No Anexo 1 disponibiliza-se o questionário que foi administrado aos 

participantes. 

 

4.2.2.1. Questionário de capital psicológico positivo. O capital psicológico positivo 

foi medido pelo PsyCap Questionnaire (PCQ-24). Este foi desenvolvido e validado por 

Luthans et al. (2007), tem boas características psicométricas (Dawkins, Martin, Scott, & 

Sanderson, 2013; Luthans et al., 2007) e foi traduzido para português por Machado (2008). 

Na conceção desde instrumento, foram utlizadas medidas amplamente reconhecidas – 

autoeficácia (Parker, 1998), esperança (Snyder et al., 1996), otimismo (Scheier, Carver, & 

Bridges, 1994) e resiliência (Wagnild & Young, 1993).  

O PCQ-24 é constituído por 24 itens, perante os quais os inquiridos são convidados a 

indicar, recorrendo a uma escala do tipo Likert de seis pontos, correspondendo “um” a 

“discordo fortemente” e “seis” a “concordo fortemente”, em que grau concordam com as 

afirmações efetuadas. Cada seis itens correspondem a uma das quatro dimensões do 

constructo. Os itens de um a seis correspondem à “autoeficácia”, de sete a 12, à “esperança”, 

de 13 a 18, à “resiliência” e de 19 a 24 ao “otimismo”, sendo que os 13, 20 e 23 são itens 

invertidos (Luthans et al., 2007). 

O conjunto de questões correspondentes à autoeficácia permite avaliar até que ponto 

as pessoas se percecionam como crentes na respetiva capacidade de mobilizar a sua 

motivação, os seus recursos cognitivos e os cursos de ação necessários, para realizarem, com 

sucesso, as suas tarefas num determinado contexto. Os itens referentes à esperança permitem 
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medir a perceção dos indivíduos quanto à respetiva determinação e energia para definirem 

objetivos e vias que lhes permitam ter sucesso. As questões da dimensão resiliência tornam 

possível a medição da perceção dos indivíduos sobre se são eficazes a lidar com a 

adversidade, a incerteza e o fracasso. Por fim, com as questões relacionadas com o otimismo 

pode medir-se a perceção dos inquiridos acerca de uma capacidade psicológica que incorpora 

uma expectativa positiva generalizada acerca do futuro, bem como um estilo explicativo que 

atribui os eventos positivos a causas internas, permanentes e recorrentes, e os negativos a 

causas externas, temporárias e situacionais (Luthans et al., 2007a). 

Existem três instrumentos de medida do PsyCap validados: o PsyCap Questionnaire 

(PCQ-24), a sua versão reduzida PCQ-12 e o Implicit Psychological Capital Questionnaire (I 

– PCQ) de Harms e Luthans (2012). O recair da nossa escolha sobre o PCQ-24 deveu-se a 

este ser o mais utilizado até à data e o que apresenta as melhores características psicométricas 

(Dawkins et al., 2013). Estando este instrumento disponível para investigação a custo zero e 

tendo a orientadora desta dissertação uma autorização formal para o utilizar, foi dispensado 

qualquer outro pedido de autorização.  

 

4.2.2.2. Escala de Empenhamento Organizacional. Obtida formalmente uma 

autorização específica do Professor Doutor Arménio Rego para o efeito, o empenhamento 

organizacional foi medido por intermédio de um questionário de 14 itens desenvolvido, a 

partir da literatura e trabalho próprio, por Rego e colaboradores (Rego, 2003; Rego & Cunha, 

2008; Rego & Souto, 2002, 2004a; Rego, Souto & Cunha, 2007) e validado por estes autores 

em contexto português. Perante este instrumento de boas qualidades psicométricas, os 

inquiridos são convidados a indicar, recorrendo a uma escala de tipo Likert de sete pontos, em 

que um corresponde a “a afirmação não se aplica rigorosamente nada a mim” e sete, a “a 

afirmação aplica-se completamente a mim”, em que grau as afirmações se lhes aplicam. Cada 

item corresponde a uma das três componentes de empenhamento consideradas. Os itens 

número três, cinco, seis, sete e dez correspondem ao empenhamento afetivo; os itens número 

um, quatro, 11 e 14, ao empenhamento normativo; e os itens número dois, oito, nove, 12 e 13, 

ao empenhamento instrumental.   

O conjunto de questões relativas ao empenhamento afetivo permite determinar o grau 

em que o inquirido se sente emocionalmente conectado, identificado e envolvido com a 

organização. O grupo de questões atinente ao empenhamento normativo possibilita a 

avaliação do grau em que o indivíduo detém um sentido de obrigação (ou dever moral) de 

permanecer na organização. O corpo de itens respeitante ao empenhamento instrumental 
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proporciona a determinação do grau em que o participante se mantém ligado à organização 

devido ao reconhecimento dos custos associados com a sua saída da mesma (Rego & Souto, 

2002). 

 

4.2.3. Procedimentos. A recolha dos dados foi feita através de um questionário on-

line alojado no Google Drive, tendo sido assegurado o cumprimento dos procedimentos 

formais e éticos. Neste âmbito, foram indicados: o propósito do estudo, o nome da 

orientadora, a designação do estabelecimento de ensino, um contacto para esclarecimentos 

adicionais eventualmente desejados e os requisitos aplicáveis ao tipo de respondente elegível. 

Foram ainda dadas garantias sobre o anonimato dos participantes e acerca do tratamento de 

modo confidencial e agregado da informação recolhida.  

 

4.3. Tratamento Estatístico dos Dados 

 

Para o tratamento estatístico dos dados, recorreu-se ao software estatístico SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences, versão 21 para o sistema operativo OX. A análise dos 

pré-requisitos à utilização dos testes paramétricos foi dispensada em virtude do tamanho da 

amostra. Contudo, os pressupostos à utilização confiável dos testes paramétricos serão 

assegurados aquando da realização de cada teste estatístico, sendo que a violação de qualquer 

pressuposto determinará o recurso à utilização do seu equivalente não paramétrico.  

 

4.4. Fiabilidade das Medidas 

 

4.4.1. Fiabilidade do questionário PsyCap. O estudo da fiabilidade do PsyCap 

efetuou-se com recurso ao cálculo dos coeficientes de consistência interna alpha (α) de 

Cronbach, tendo sido considerados os 24 descritores que integram este instrumento de 

medida. O α de Cronbach obtido para a escala global foi de .922, indicativo de uma 

consistência interna muito boa (Pestana & Gageiro, 2008) já que superior a .80. Da análise 

item a item, verificamos que nenhum dos itens baixa significativamente o valor da 

consistência do todo, razão pela qual que dispensámos o procedimento de eliminação de itens 

proposto por John e Benet-Martínez (2000). As pontuações médias, os desvios-padrão, as 

correlações item-total e os coeficientes de consistência interna alpha de Cronbach sem o item 

disponibilizam-se no Quadro 4.8. 
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Quadro 4.8.  

Pontuações Médias, Desvios-Padrão, Correlações Item-Total dos Itens do Questionário PsyCap e Coeficientes 

de Consistência Interna Alpha de Cronbach sem os Itens Respetivos  

Itens do PsyCap  M DP 
Correlação 

item-total 

Alpha total 

sem o item 

1. Sinto-me confiante quando procuro uma solução para um problema de 

longo prazo. 

4.14 1.21 .548 .919 

2. Sinto-me confiante ao representar a minha área de trabalho em 

reuniões com a gestão da organização. 

4.57 1.13 .598 .918 

3. Sinto-me confiante ao contribuir para as discussões sobre a estratégia 

da organização. 

4.54 1.19 .593 .918 

4. Sinto-me capaz de ajudar a definir objetivos para a minha área de 

trabalho. 

5.05 0.95 .583 .918 

5. Sinto-me confiante ao estabelecer contacto com pessoas fora da 

organização (por exemplo, clientes e fornecedores) para discutir 

problemas. 

4.73 1.00 .595 .918 

6. Sinto-me confiante a apresentar informação a um grupo de colegas. 4.99 0.91 .589 .918 

7. Se me encontrasse numa situação difícil no trabalho, conseguiria 

pensar em muitas formas de sair dela. 

4.35 1.07 .618 .918 

8. Atualmente, procuro alcançar os meus objetivos com grande energia. 4.61 1.14 .638 .917 

9. Para qualquer problema, existem muitas formas de resolvê-lo. 4.66 1.06 .498 .920 

10. Neste momento, vejo-me como uma pessoa bem-sucedida no 

trabalho. 

4.49 1.05 .663 .917 

11. Consigo pensar em muitas formas de alcançar os meus objetivos no 

trabalho. 

4.52 0.96 .737 .916 

12. Neste momento, estou a alcançar os objetivos profissionais que 

defini para mim próprio(a). 

4.13 1.24 .620 .918 

13. Quando tenho uma contrariedade no trabalho, tenho dificuldade em 

recuperar e seguir em frente.
(i)

 

4.13 1.34 .261 .925 

14. De um modo ou de outro, em geral consigo gerir bem as dificuldades 

no trabalho. 

4.60 0.91 .688 .917 

15. No trabalho, se for necessário, sou capaz de ficar “por minha conta e 

risco”. 

4.91 1.10 .447 .921 

16. Em geral, ultrapasso com facilidade as coisas mais stressantes no 

trabalho. 

4.46 0.99 .611 .918 

17. Consigo ultrapassar os momentos difíceis no trabalho, pois já passei 

anteriormente por dificuldades. 

4.64 1.00 .586 .918 

18. Sinto que consigo lidar com muitas coisas ao mesmo tempo no 

trabalho. 

4.64 1.03 .543 .919 

19. Quando as coisas estão incertas para mim no trabalho, habitualmente 

espero o melhor. 

4.17 1.09 .606 .918 

20. Se algo de mal me pode acontecer no trabalho, isso acontecer-me-á.
(i)

 4.45 1.20 .240 .925 

21. No meu trabalho, olho sempre para o lado positivo das coisas. 4.49 1.01 .624 .918 

22. No trabalho, sou otimista acerca do que acontecerá no futuro. 4.37 1.11 .666 .917 

23. No trabalho, as coisas nunca me correm como gostaria.
(i)

 4.53 1.22 .309 .924 

24. Trabalho com a convicção de que todo o contratempo tem um lado 

positivo. 

4.37 1.08 .619 .918 

Alpha de Cronbach global: .922   

(i)
 Item com cotação invertida 
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Seguidamente ao cálculo do coeficiente de consistência interna do questionário 

PsyCap considerado na sua globalidade, e com o objetivo de utilizarmos este instrumento de 

medida segundo a estrutura proposta por Luthans et al. (2007a, p. 232), agrupámos os itens de 

cada Fator de harmonia com o sugerido por estes autores. A dispensa dos procedimentos 

relativos à análise fatorial prendeu-se com o facto de se tratar de um instrumento amplamente 

estudado, noutras pesquisas já realizadas em território nacional (e.g., Vilaça, 2012), cujos 

resultados têm vindo, invariavelmente, a confirmar a sua estrutura fatorial.  

Os índices de fiabilidade para cada um dos quatro Fatores do PsyCap disponibilizam-

se no Quadro 4.9. Constatamos que o coeficiente de consistência interna alpha de Cronbach 

mais elevado se regista no Fator 1 – Autoeficácia (α = .844), seguindo-se o Fator 2 – 

Esperança (α = .842), o Fator 3 – Resiliência (α = .757) e, por fim, o Fator 4 – Otimismo (α = 

.746). Ou seja, os dois primeiros Fatores apresentam bons índices de consistência interna, 

sendo razoáveis os índices alcançados pelos Fatores 3 e 4. Concluímos que o Questionário 

PsyCap revela níveis adequados de consistência interna.  

 

Quadro 4.9.   

Fiabilidade Estatística do Questionário PsyCap 

Fatores do PsyCap Itens avaliadores Alphas de Cronbach 

F1_Autoeficácia 1, 2, 3, 4, 5 e 6 .844 

F2_Esperança 7, 8, 9, 10, 11 e 12 .842 

F3_Resiliência 13, 14, 15, 16, 17 e 18 .757 

F4_Otimismo 19, 20, 21, 22, 23 e 24 .746 

 

4.4.2. Fiabilidade da EEO. A fiabilidade da Escala de Empenhamento 

Organizacional foi igualmente avaliada através da determinação do coeficiente de 

consistência interna alpha de Cronbach. Tomando os 14 itens integrantes deste instrumento de 

medida, a consistência interna alcançou um α = .832, valor considerado bom (Pestana & 

Gageiro, 2008). Da análise aos alphas totais sem o item verifica-se que nenhum dos itens 

baixa a consistência interna do todo de forma significativa, pelo que dispensámos o processo 

de multietapas de eliminação de itens (John & Benet-Martínez, 2000). No Quadro 4.10., 

podem consultar-se as pontuações médias, os desvios-padrão, as correlações item-total e os 

coeficientes de consistência interna alpha de Cronbach sem o respetivo item. 
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Quadro 4.10. 

Pontuações Médias, Desvios-Padrão, Correlações Item-Total dos Itens da Escala de Empenhamento 

Organizacional e Coeficientes de Consistência Interna Alpha de Cronbach sem os Itens Respetivos 

Itens da EEO  M DP 
Correlação 

item-total 

Alpha total 

sem o item 

1. Não deixaria a minha organização agora porque sinto obrigações para 

com as pessoas que aqui trabalham. 

4.42 1.80 .511 .818 

2. Mantenho-me nesta organização porque sinto que tenho poucas 

oportunidades noutras organizações. 

3.35 1.80 .256 .835 

3. Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e a minha 

organização. 

5.03 1.64 .614 .811 

4. Sinto que, se recebesse uma oferta de melhor emprego, não seria 

correto deixar a minha organização. 

3.67 1.83 .571 .813 

5. Tenho uma forte ligação de simpatia por esta organização. 5.24 1.60 .591 .813 

6. Importo-me realmente com o destino da minha organização. 5.78 1.43 .471 .821 

7. Tenho orgulho em dizer a outras pessoas que faço parte desta 

organização. 

5.57 1.52 .517 .818 

8. Mantenho-me nesta organização porque sinto que não conseguiria 

facilmente entrar noutra organização. 

3.11 1.74 .362 .828 

9. Não abandono esta organização devido às perdas que me prejudicariam. 3.23 1.76 .361 .828 

10. Sinto-me “parte da família” da minha organização. 5.17 1.72 .571 .814 

11. Sinto-me em dívida para com a minha organização. 3.14 1.79 .532 .816 

12. Continuo nesta organização porque, se saísse, teria que fazer grandes 

sacrifícios pessoais. 

3.14 1.83 .341 .830 

13. Sinto que tenho poucas alternativas de emprego se deixar esta 

organização. 

3.55 1.84 .306 .832 

14. Mesmo que isso me trouxesse vantagens, sinto que não deveria 

abandonar a minha organização agora. 

3.84 1.87 .553 .815 

Alpha e Cronbach global: .832   

 

De seguida, procedemos ao agrupamento dos itens de cada Fator de harmonia com a 

estrutura proposta por Rego e Souto (2004). Por se tratar de um instrumento validado para a 

população portuguesa e largamente trabalho na investigação científica nacional, dispensámos 

a realização dos estudos relativos à análise fatorial. Seguidamente, procedemos ao cálculo dos 

coeficientes de consistência interna alpha de Cronbach para cada um dos três Fatores da EEO. 

Como se pode constatar no Quadro 4.11., as consistências internas variam entre o muito bom, 

no Fator 1 – Empenhamento Afetivo (α = .929),  e o bom, nos Fatores 3 – Empenhamento 

Instrumental (α = .869) e 2 – Empenhamento Normativo (α = .797), levando-nos a concluir 

que a EEO ostenta níveis adequados de fiabilidade estatística.   

 

Quadro 4.11. 

Fiabilidade Estatística da EEO 

Fatores da EEO Itens avaliadores Alphas de Cronbach 

F1_Empenhamento Afetivo 3, 5, 6, 7 e 10 .929 

F2_Empenhamento Normativo 1, 4, 11 e 14 .797 

F3_Empenhamento Instrumental 2, 8, 9, 12 e 13 .869 
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Capítulo 5 – Resultados 

 

O presente capítulo é dedicado à apresentação dos resultados obtidos no estudo 

empírico, que serão expostos em três pontos principais: (1) análises descritivas das medidas, 

(2) intercorrelações entre os fatores das medidas e (3) testes das hipóteses. As estatísticas 

descritivas das medidas iniciam o capítulo, seguindo-se as estatísticas inferenciais.  

 

5.1. Análises Descritivas das Medidas 

 

5.1.1. Análise descritiva do PsyCap. A análise descritiva para a globalidade do 

PsyCap, assim como para os quatro Fatores que constituem esta medida, disponibiliza-se no 

Quadro 5.1. Nele, podem consultar-se as pontuações mínimas e máximas, as médias, os 

desvios-padrão e os erros-padrão. Iniciando a análise à globalidade do PsyCap, verificamos 

que a pontuação mínima é de 2.00 e a máxima de 6.00 – valores informativos de que, em 

termos globais, a escala de respostas da medida foi totalmente usada pelos participantes. A 

pontuação média alcançada é de M = 4.52, num máximo de 6 pontos, e o desvio-padrão (DP) 

de 0.65, indicando-nos que esta amostra indicia bons níveis de PsyCap. Quanto ao erro-

padrão, registam-se valores bastante próximos de zero. 

 

Quadro 5.1. 

Pontuações Mínimas, Máximas e Médias, Desvios-Padrão e Erros-Padrão do Questionário PsyCap e Fatores 

Respetivos  

PsyCap (n = 428) Mínimo Máximo 
Média  

(M) 

Desvio-padrão  

(DP) 

Erro-padrão 

(EP) 

PsyCap Global 2.00 6.00 4.52 0.65 .031 

Fatores      

F1_Autoeficácia 1.17 6.00 4.67 0.80 .039 

F2_Esperança 1.00 6.00 4.46 0.82 .039 

F3_Resiliência 2.17 6.00 4.56 0.72 .035 

F4_Otimismo 1.33 6.00 4.40 0.74 .036 

 

Quanto aos diferentes Fatores do PsyCap, constatam-se pontuações mínimas 

compreendidas entre 1.00 (Fator 1 – Esperança) e 2.17 (Fator 3 – Resiliência) e máximas de 

6.00 em todos os Fatores. Constata-se igualmente que as pontuações médias se registam todas 

acima do ponto médio da escala de respostas (3.00), sendo o Fator 1 – Autoeficácia que 

regista a pontuação média mais elevada (M = 4.67, DP = 0.80), seguindo-se o Fator 3 – 

Resiliência (M = 4.56, DP = 0.72), o Fator 2 – Esperança (M = 4.46, DP = 0.82) e, por último, 



 64 

o Fator 4 – Otimismo (M = 4.40, DP = 0.74). A Figura 5.1. representa graficamente as 

pontuações médias obtidas pelos respondentes nesta medida e nos Fatores que a constituem. 

 

 

Figura 5.1. Pontuações médias do questionário PsyCap e fatores constituintes 

  

5.1.2. Análise Descritiva da EEO. A análise descritiva da EEO que inclui as 

pontuações mínimas, máximas e médias, os desvios-padrão e os erros-padrão para a 

globalidade da medida e para os Fatores que a integram, pode consultar-se no Quadro 5.2. 

Considerando a globalidade da medida, verificamos que os respondentes utilizaram a 

totalidade da escala de respostas ao registarmos uma pontuação mínima de 1.43 e máxima de 

6.57. A pontuação média para a globalidade da EEO indica valores moderados de 

empenhamento organizacional para esta amostra, já que M = 4.16 (num máximo de 7 pontos) 

e DP = 0.97. Quanto ao erro-padrão, observam-se valores muito próximos de zero. 

 

Quadro 5.2. 

Pontuações Mínimas, Máximas e Médias, Desvios-Padrão e Erros-Padrão da EEO e Fatores Respetivos  

EEO (n = 428) Mínimo Máximo 
Média  

(M) 

Desvio-padrão  

(DP) 

Erro-padrão 

(EP) 

EEO Global 1.43 6.57 4.16 0.97 .047 

Fatores      

F1_Empenhamento Afetivo 1.00 7.00 5.36 1.40 .068 

F2_Empenhamento Normativo 1.00 7.00 3.77 1.44 .069 

F3_Empenhamento Instrumental 1.00 7.00 3.27 1.45 .070 
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Atentando nos Fatores da EEO, constatamos pontuações mínimas de 1.00 e máximas 

de 7.00 em todos os Fatores. No que concerne às pontuações médias, apenas no Fator 1 – 

Empenhamento Afetivo se observa um valor bastante acima do ponto médio da escala de 

respostas (M = 5.36, DP = 1.40), sendo esta, portanto, a dimensão de empenhamento 

organizacional mais forte. Atendendo a que a pontuação média da escala de respostas desta 

medida é de 3.50 pontos, no Fator 2 – Empenhamento Normativo constata-se uma média 

moderada (M = 3.77, DP = 1.44). O Fator 3 – Empenhamento Instrumental é o que regista a 

pontuação média mais baixa (M = 3.27, DP = 1.45). As pontuações médias da EEO e Fatores 

constituintes podem ser observados na Figura 5.2.  

 

 

Figura 5.2. Pontuações médias da EEO e fatores constituintes 

 

5.2. Intercorrelações entre os Fatores das Medidas 

 

5.2.1. Intercorrelações entre os fatores do PsyCap. No Quadro 5.3. expomos os 

resultados dos cálculos dos coeficientes de correlação r de Pearson entre os Fatores do 

PsyCap e com a totalidade da medida. Constatamos a existência de associações lineares 

positivas e estatisticamente significativas ao nível de p < .01 entre todos os Fatores do 

PsyCap. Registamos fortes magnitudes de efeito nas intercorrelações entre todos os Fatores, 

sendo que o mais forte ocorre na relação entre a Esperança e a Autoeficácia (r = .684, p < .01) 

e o mais fraco entre o Otimismo e a Autoeficácia (r = .548, p < .01). A proporção de 

variabilidade partilhada (ou seja, a influência de uma variável sobre a outra), determinada 

pelo coeficiente de determinação R
2
, é de 46.79% e de 30.03%, respetivamente. Quanto às 

correlações dos Fatores com a globalidade do PsyCap, observam-se associações lineares 

positivas bastante fortes com todos os Fatores, sendo que a mais forte se verifica com o Fator 
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2 – Esperança (r = .891, p < .01, R
2
 = 79.39%) e a mais fraca com o Fator 3 – Resiliência (r = 

.821, p < .01, R
2
 = 67.40%). 

 

Quadro 5.3. 

Coeficientes de Correlação de Pearson entre os Fatores do Questionário PsyCap e com a Globalidade da 

Medida  

  F2_Esperança F3_Resiliência F4_Otimismo PsyCap Global 

Fatores do PsyCap r R
2
 r R

2
 r R

2
 r R

2
 

F1_Autoeficácia .684
**

 46.79 .556
**

 30.91 .548
**

 30.03 .833
**

 69.39 

F2_Esperança — — .638
**

 40.70 .669
**

 44.76 .891
**

 79.39 

F3_Resiliência   — — .607
**

 36.84 .821
**

 67.40 

F4_Otimismo     — — .832
**

 69.22 

**p < .01 

 

5.2.2. Intercorrelações entre os fatores da EEO. Os resultados do cálculo dos 

coeficientes de correlação de Pearson entre os Fatores da EEO e entre estes e a totalidade da 

medida, encontram-se disponíveis para consulta no Quadro 5.4. No que concerne às 

intercorrelações entre os Fatores da EEO, as associações lineares emergidas são positivas 

entre o Fator 1 – Empenhamento Afetivo e o Fator 2 – Empenhamento Normativo (r = .595, p 

< .01, R
2
 = 35.40%), bem como entre o Fator 2 – Empenhamento Normativo e o Fator 3 – 

Empenhamento Instrumental (r = .136, p < .01, R
2
 = 1.85%). Entre o Fator 1 – 

Empenhamento Afetivo e o Fator 3 – Empenhamento Instrumental, a associação verifica-se 

negativa, de baixa intensidade (r = -.095, p < .05, R
2
 = 0.90%), indicando-nos que quanto 

maiores os níveis de Empenhamento Afetivo menores os de Empenhamento Instrumental.  

Já as relações entre os três Fatores da EEO com a globalidade desta medida são 

positivas e com índices fortes de variabilidade partilhada. A correlação mais forte ocorre entre 

o Fator 2 – Empenhamento Normativo e a EEO Global (r = .803, p < .01, R
2
 = 64.48%); a 

mais fraca observa-se entre o Fator 3 – Empenhamento Instrumental e a EEO Global (r = 

.544, p < .01, R
2
 = 29.59%).  

 

Quadro 5.4. 

Coeficientes de Correlação de Pearson entre os Fatores da EEO e com a Globalidade da Medida 

  

F2_Empenhamento 

Normativo 

F3_Empenhamento 

Instrumental 
EEO Global 

Fatores da EEO r R
2
 r R

2
 r R

2
 

F1_Empenhamento Afetivo .595
**

 35.40 -.095
*
 0.90 .716

**
 51.27 

F2_Empenhamento Normativo — — .136
**

 1.85 .803
**

 64.48 

F3_Empenhamento Instrumental   — — .544
**

 29.59 

*p < .05  **p < .01 
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5.3. Testes das Hipóteses 

 

5.3.1. Relação entre o capital psicológico positivo e o empenhamento 

organizacional (H1). A primeira hipótese (H1) prevê a existência de uma relação positiva 

entre o capital psicológico positivo e o empenhamento organizacional. Para o teste desta 

hipótese, recorremos ao cálculo dos coeficientes de correlação r de Pearson, cujos resultados 

se disponibilizam no Quadro 5.5. Da sua análise, constatamos a existência de uma associação 

linear positiva, embora de fraca magnitude, entre o capital psicológico positivo e o 

empenhamento organizacional (r = .108, p < .05, R
2
 = 1.17%). Adicionalmente, os dados 

indicam que o capital psicológico positivo se relaciona com os Fatores da Escala de 

Empenhamento Organizacional, sendo positiva e moderada a associação com o 

empenhamento afetivo (r = .423, p < .01, R
2
 = 17.89%); positiva e de fraca intensidade a 

associação com o empenhamento normativo (r = .164, p < .01, R
2
 = 2.69%); e negativa e 

moderada a associação com o empenhamento instrumental (r = -.336, p < .01, R
2
 = 11.29%), 

esta última indicativa de que a níveis mais elevados de capital psicológico positivo 

correspondem níveis mais baixos de empenhamento instrumental.  

No que concerne às correlações entre os Fatores do capital psicológico positivo e os 

Fatores da Escala de Empenhamento Organizacional, constatam-se todas positivas e 

moderadas com o empenhamento afetivo, sendo que esta dimensão do empenhamento 

organizacional regista a correlação mais forte com a esperança (r = .392, p < .01, R
2
 = 

15.37%) e com a autoeficácia (r = .389, p < .01, R
2
 = 15.13%). Com o empenhamento 

normativo, as associações lineares encontradas são igualmente positivas, embora fracas, 

sendo a esperança a que mais se associa ao empenhamento normativo (r = .218, p < .01, R
2
 = 

4.75%). Já com o empenhamento instrumental, as relações observam-se inversas e 

moderadas, sendo com o otimismo que se constata a relação mais forte (r = -.332, p < .01, R
2
 

= 11.02%). Resta-nos apenas referir que, relativamente às correlações entre os Fatores do 

capital psicológico positivo com a Escala de Empenhamento Organizacional, apenas com a 

esperança a associação é dotada de significado estatístico, sendo esta positiva e de fraca 

intensidade (r = .152, p < .01, R
2
 = 2.31%). Concluímos que o capital psicológico positivo é 

determinado por maiores níveis de empenhamento organizacional, sendo o empenhamento 

afetivo aquele cujo contributo é mais forte. Estes resultados que obtivemos conferem, pois, 

suporte empírico à H1. 
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Quadro 5.5. 

Coeficientes de Correlação de Pearson entre o PsyCap e a EEO 

Escalas e Fatores 

EEO 

F1 – Empenhamento 

Afetivo 

F2 – Empenhamento 

Normativo 

F3 – Empenhamento 

Instrumental 

r R
2
 r R

2
 r R

2
 r R

2
 

PsyCap  .108
*
 1.17 .423

**
 17.89 .164

**
 2.69 -.336

**
 11.29 

F1 – Autoeficácia .088 0.77 .389
**

 15.13 .125
**

 1.56 -.308
**

 9.49 

F2 – Esperança .152
**

 2.31 .392
**

 15.37 .218
**

 4.75 -.266
**

 7.08 

F3 – Resiliência .067 0.45 .291
**

 8.47 .094 0.88 -.228
**

 5.20 

F4 – Otimismo .050 0.25 .351
**

 12.32 .111
*
 1.23 -.332

**
 11.02 

*p < .05  **p < .01 

 

5.3.2. O empenhamento organizacional é preditor do capital psicológico positivo 

(H2). Com o objetivo testarmos a hipótese de que o empenhamento organizacional prediz o 

capital psicológico positivo (H2), realizámos uma análise de regressão linear múltipla 

tomando os três Fatores de empenhamento organizacional (F1 – Empenhamento Afetivo, F2 – 

Empenhamento Normativo, F3 – Empenhamento Instrumental) como variáveis preditoras do 

capital psicológico positivo. Os resultados devolvem-nos um coeficiente de correlação 

múltipla de R = .519, F(3, 424) = 52.03, p < .001, R
2
 = .269, EP = .56, indicativo de que o 

conjunto dos três Fatores de empenhamento organizacional tem uma capacidade preditiva de 

26.9% do capital psicológico positivo. 

  Os coeficientes regressão não estandardizados (b) e estandardizados (β), os erros-

padrão (EP), assim como os testes de significância estatística (t) para cada um dos três fatores 

do empenhamento organizacional podem consultar-se no Quadro 5.6. Conforme se pode 

verificar, a magnitude dos coeficientes de regressão estandardizados indica-nos que o 

empenhamento afetivo tem um efeito positivo no capital psicológico positivo (β = .43), sendo 

negativo o efeito do empenhamento normativo  (β = -.05) e do empenhamento instrumental  

(β = -.29). Estes efeitos são estatisticamente significativos e de magnitude moderada (Cohen, 

1988, cit. por Field, 2009, p. 57) com o empenhamento afetivo [b = .20, β = .43, t (424) = 

8.03, p < .001] e com o empenhamento instrumental [b = -.13, β = -.29, t (424) = -6.72, p < 

.001].  

Assim, podemos concluir que o empenhamento organizacional no seu todo prediz o 

capital psicológico positivo, sendo que, ao nível dos contributos individuais, o empenhamento 

afetivo tem um contributo positivo, o empenhamento instrumental tem um contributo 

negativo e o empenhamento normativo não tem qualquer contributo dotado de significação 

estatística. Mediante estes resultados, a H2 recebe suporte estatístico. 
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Quadro 5.6. 

Análise da Regressão Linear Múltipla do Capital Psicológico Positivo a partir dos Três Preditores do 

Empenhamento Organizacional 

Variáveis preditoras b EP β t 

F1 – Empenhamento Afetivo .20 .03 .43 8.03*** 

F2 – Empenhamento Normativo -.02 .02 -.05 -0.93 

F1 – Empenhamento Instrumental -.13 .02 -.29 -6.72*** 

***p < .001 

 

5.3.3. Influência das características individuais no capital psicológico positivo 

(H3).  

 

5.3.3.1. Influência da idade (H3a). Apresentamos, agora, os resultados da análise da 

influência da variável idade nos níveis de capital psicológico positivo (escala global) e fatores 

que a integram, testando a H3a. O teste desta hipótese efetuou-se por meio do cálculo dos 

coeficientes de correlação de Pearson entre a idade dos participantes e o PsyCap, cujos 

resultados se disponibilizam no Quadro 5.7. 

Constata-se a existência de uma associação linear positiva e de fraca intensidade entre 

o PsyCap (global) e a idade dos sujeitos (r = .169, p < .001, R
2
 = 2.86%). De igual forma, os 

fatores do PsyCap também registam correlações positivas, embora igualmente fracas, com a 

idade dos participantes, sendo na resiliência onde ocorre a relação mais forte (r = .207, p < 

.001, R
2
 = 4.28%). Relativamente à autoeficácia, onde registamos a relação mais fraca (r = 

.094, R
2
 = 2.86%), apenas é significativa caso consideremos o nível de significância de p = 

.051. Os resultados alcançados permitem-nos concluir que os níveis de capital psicológico 

positivo aumentam à medida que aumenta a idade dos participantes, pelo que a H3a recebe 

suporte empírico.    

 

Quadro 5.7. 

Coeficientes de Correlação de Pearson entre o PsyCap e Respetivos Fatores e a Idade dos Participantes 

  Idade 

PsyCap e Fatores  r R
2
 

PsyCap  .169
***

 2.86 

Fatores   

Autoeficácia .094
a
 0.88 

Esperança .139
**

 1.93 

Resiliência .207
***

 4.28 

Otimismo .138
**

 1.90 
a
p = .051  **p < .01 ***p < .001 
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 5.3.3.2. Influência do género (H3b). Tomamos agora como objetivo analisar a 

influência do género dos participantes nos níveis de PsyCap, testando a H3b. Procedemos a 

uma análise multivariada da variância (MANOVA, com procedimento general linear model), 

tomando como variáveis dependentes (VD) os quatro fatores do PsyCap (F1 – Autoeficácia; 

F2 – Esperança; F3 – Resiliência; e F4 – Otimismo) e como variável independente (VI) o 

género dos participantes. Considerámos dois níveis para a VI – (1) Masculino (n = 134) e (2) 

Feminino (n = 294) – e certificámo-nos que estavam obedecidos os pressupostos à utilização 

fidedigna da MANOVA [M de Box = 15.52, F (10, 32772) = 1.53, p = .121]. 

O resultado do teste multivariado indica a inexistência de um efeito global 

significativo, ao devolver um lambda (Λ) de Wilks = 0.991, F (4, 423) = .91, p = .459. De 

igual forma, a análise dos subsequentes testes univariados também não assinala qualquer 

influência do género dos participantes ao nível de cada um dos quatro fatores do PsyCap. No 

Quadro 5.8. apresentam-se as pontuações médias, os desvios-padrão e os resultados dos testes 

univariados. A evidência empírica leva-nos a concluir que o género não determina diferenças 

nos níveis de capital psicológico positivo, quando esta análise é realizada ao nível de cada um 

dos fatores que integram esta medida. 

 

Quadro 5.8. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em função do Género dos Participantes: Testes 

Univariados 

 Género  

  

Masculino 

(n = 134) 

Feminino 

(n = 294) 

Total 

(N = 428) F 
a
 

Fatores do PsyCap M DP M DP M DP (1,426) 

F1 – Autoeficácia 4.68 0.76 4.67 0.82 4.67 0.80 0.04 

F2 – Esperança 4.48 0.77 4.45 0.83 4.46 0.82 0.18 

F3 – Resiliência 4.58 0.65 4.56 0.75 4.56 0.72 0.10 

F4 – Otimismo 4.34 0.67 4.42 0.77 4.40 0.74 1.02 

a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar de significação estatística convencionado (p < 0.5)  

 

No entanto, quando consideramos o PsyCap operacionalizado aos níveis de baixo, 

moderado e elevado pela divisão dos participantes em três percentis, a influência do género, 

testada por meio do teste de Qui-quadrado, indica-nos a existência de diferenças entre o grupo 

masculino e o feminino [χ
2
 (2) = 7.89, p = .019]. Procurando apurar as diferenças 

encontradas, testámos individualmente cada nível de capital psicológico em função do género 

dos participantes. Conforme se dispõe no Quadro 5.9., os resultados evidenciam diferenças 

estaticamente significativas em todos os níveis de capital psicológico em função do género. 
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Concluímos que o género feminino tende a experienciar níveis de capital psicológico mais 

elevados do que o género masculino, pelo que a H3b recebe suporte empírico. 

 

Quadro 5.9. 

Valores Efetivos Absolutos e Relativos de Sujeitos pelos Níveis de Capital Psicológico e Teste de Qui-quadrado 

em Função do Género 

 Género   

  Masculino Feminino Total 

(N = 428) 
χ

2
 (1) 

Capital Psicológico n % n % n % 

Baixo 40 9.3 103 24.1 143 33.4 27.07*** 

Moderado 59 13.8 89 20.8 148 34.6 6.45* 

Elevado 35 8.2 102 23.8 137 32.0 32.77*** 

*p < .05 ***p < .001 

 

5.3.3.3. Influência do nível de ensino (H3c). A análise da influência do nível de 

ensino no capital psicológico positivo (H3c) realizou-se com recurso a nova MANOVA. 

Retomámos os quatro fatores do PsyCap como VD e considerámos como VI o nível de ensino 

completo, sendo esta variável operacionalizada em quatro níveis: (1) Inferior ao Ensino 

Básico (n = 2); (2) Ensino Básico (n = 15); (3) Ensino Secundário (n = 55); e (4) Ensino 

Superior (n = 356). Contudo, a disparidade dos efetivos em cada nível da VI resultou na 

heterogeneidade da matriz de covariâncias [M de Box = 40.62, F (20, 5536) = 1.89, p = .009] 

que, consequentemente, inviabilizou a utilização confiável da MANOVA, razão pela qual, no 

cálculo dos testes univariados, procedemos à  utilização do seu equivalente não paramétrico, 

o teste de Kruskal-Wallis (K-W).  

O Quadro 5.10. ilustra as pontuações médias, os desvios-padrão e os resultados dos 

testes de K-W em função do nível de ensino dos participantes. Atentando nos resultados 

destes testes, observamos diferenças estatísticas ao nível do Fator 1 – Autoeficácia e do Fator 

4 – Otimismo.  

 

Quadro 5.10. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em Função do Nível de Ensino: Testes de 

Kruskal-Wallis 

 Nível de Ensino Completo  

Fatores do PsyCap 

< Básico 

(n = 2) 

Básico 

(n = 15) 

Secundário 

(n = 55) 

Superior 

(n = 356) 

Total 

(N = 428) K-W 

χ
2
 (3) M DP M DP M DP M DP M DP 

F1 – Autoeficácia 4.42 0.35 3.89 0.53 4.37 0.97 4.75 0.76 4.67 0.80 25.01*** 

F2 – Esperança 4.33 0.47 4.27 0.60 4.40 1.01 4.48 0.79 4.46 0.82 2.45 

F3 – Resiliência 5.00 0.23 4.34 0.50 4.48 0.76 4.58 0.72 4.56 0.72 4.18 

F4 – Otimismo 4.25 0.12 3.94 1.04 4.12 0.82 4.46 0.70 4.40 0.74 13.93** 

** p < .01 *** p < .001 
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Procurando identificar entre que níveis da VI se localizam as diferenças assinaladas, 

realizámos os testes de comparação múltipla de Tukey HSD (honestly significant diference), 

calculados para contrastes simples a posteriori, por ser o mais adequado a uma VI com quatro 

níveis. A inspeção deste teste permite-nos averiguar que as diferenças significativas para o 

Fator 1 se situam entre as médias do Ensino Superior com o Ensino Básico (diferença 

absoluta entre as médias de .862, p < .001) e entre as médias do Ensino Superior com o 

Ensino Secundário (diferença absoluta entre as médias de .378, p = .005). Relativamente ao 

Fator 4, as diferenças entre as médias situam-se, igualmente, ao nível do Ensino Superior  

com o Ensino Básico (diferença absoluta entre as médias de .512, p = .040) e ao nível do 

Ensino Superior com o Ensino Secundário (diferença absoluta entre as médias de .337, p = 

.009). Em ambas as dimensões, é aos detentores de Ensino Superior que correspondem os 

níveis mais favoráveis de Autoeficácia e de Otimismo, conforme se pode observar na Figura 

5.3. Mediante os resultados alcançados, a H3c recebe suporte empírico. 

 

 

Figura 5.3. Pontuações médias dos quatro fatores do PsyCap em função do nível de ensino 

 

5.3.3.4. Influência do estatuto de trabalhador-estudante (H3d). Na análise da 

influência do estatuto de trabalhador-estudante nos níveis de capital psicológico positivo 

(H3d), procedemos a nova MANOVA tomando como VI o estatuto de trabalhador-estudante 

(1 = Sim; 2 = Não) e retomando como VD as pontuações médias obtidas nos quatro fatores do 

capital psicológico positivo. Assegurados os pressupostos à realização da MANOVA [M de 
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Box = 9.57, F (10, 65212) = 0.94, p = .499], prosseguimos com o teste com confiança na 

interpretação dos resultados. 

A análise do teste multivariado não evidencia um efeito global estatisticamente 

significativo: Λ de Wilks = 0.990, F (4, 423) = 1.07, p = .369. No entanto, quando 

consideramos os quatro Fatores do capital psicológico positivo na sua especificidade, 

verificamos que o estatuto de trabalhador-estudante se reverte em diferenças dotadas de 

significado estatístico exclusivamente ao nível do Fator 1 – Autoeficácia, mas apenas caso 

consideremos o nível de significância de p = .051. As estatísticas descritivas e os resultados 

dos testes univariados relativos aos quatro Fatores do PsyCap em função do estatuto de 

trabalhador-estudante apresentam-se no Quadro 5.11. 

 

Quadro 5.11. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em função do Estatuto de Trabalhador-

Estudante: Testes Univariados 

 
Trabalhador-Estudante  

  
Sim 

(n = 69) 

Não 

(n = 359) 

Total 

(N = 428) 

 

F (1, 426) 
Fatores do PsyCap M DP M DP M DP 

F1 – Autoeficácia 4.50 0.83 4.70 0.80 4.67 0.80 3.82
a
 

F2 – Esperança 4.33 0.89 4.48 0.80 4.46 0.82 2.07 

F3 – Resiliência 4.47 0.72 4.58 0.72 4.56 0.72 1.50 

F4 – Otimismo 4.34 0.68 4.41 0.75 4.40 0.74 0.45 

a
 p = .051 

 

Conforme se pode observar, os participantes que não são trabalhadores-estudantes 

percecionam-se como detentores de níveis superiores de capital psicológico em todos os 

Fatores. Contudo, é na dimensão Autoeficácia que as pontuações médias correspondentes aos 

participantes que não são trabalhadores-estudantes se manifestam como significativamente 

superiores às dos que o são. Tal superioridade pode visualizar-se na representação gráfica 

patente na Figura 5.4. Estes resultados conferem suporte empírico à H3d. 
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Figura 5.4. Pontuações médias dos quatro fatores do PsyCap em função do estatuto de trabalhador-estudante 

 

5.3.3.5. Influência do grau de urbanização da área de residência (H3e). Analisamos 

agora se o grau de urbanização da área de residência
9
 dos respondentes

10
 exerce alguma 

influência no capital psicológico positivo destes. A MANOVA realizada considerou como 

VD os quatro Fatores de PsyCap e como VI o grau de urbanização da área de residência dos 

participantes, operacionalizada em três níveis: (1) Área pouco povoada (n = 60); (2) Área 

medianamente povoada (n = 104); e (3) Área densamente povoada (n = 125). O teste de Box 

assinalou um M = 18.39, F (20, 145970) = 0.90, p = .589, indicando estarem assegurados os 

pressupostos à utilização da MANOVA.  

Da inspeção do teste multivariado constatamos a inexistência de um efeito global 

significativo [Λ de Wilks = 0.991, F (8, 566) = 0.34, p = .952], indicativo de que o grau de 

urbanização da área de residência não tem impacto no PsyCap destes trabalhadores. Da 

mesma forma, também não se observa nenhum resultado estatisticamente significativo nos 

testes univariados. O Quadro 5.12. disponibiliza as pontuações médias, os desvios-padrão e 

os resultados dos testes univariados.  

                                                        
9
 O Grau de Urbanização é uma tipologia de classificação do Eurostat através de critérios de densidade e 

dimensão populacional. Regra geral, determinada freguesia corresponde a uma área pouco, medianamente ou 

densamente povoada, se tiver uma população total e densidade, respetivamente: inferior a 5 000 habitantes e 300 

habitantes/Km
2
; de 5 000 a 49 999 habitantes e de 300 a 1 499 habitantes por km

2
; ou igual ou superior a 50 000 

habitantes e 1 500 habitantes/km
2
. Para determinarmos o grau de urbanização da área de residencia dos 

participantes, convertemos os códigos postais recolhidos em freguesias e consultámos um ficheiro 

disponibilizado no site do Eurostat que faz corresponder cada freguesia de Portugal ao tipo de área em causa. 
10

 Tratando-se de uma questão de resposta facultativa, nesta análise apenas considerámos os 289 participantes 

que aceitaram facultar os códigos postais das suas áreas de residência. 
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Quadro 5.12. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em Função do Grau de Urbanização da Área de 

Residência: Testes Univariados 

 Grau de Urbanização da Área de Residência  

Fatores do PsyCap 

Área pouco 

povoada 

(n = 60) 

Área medianamente 

povoada 

(n = 104) 

Área densamente 

povoada 

(n = 125) 

Total 

(N = 289) 
  

F 
a
 

(2,286) M DP M DP M DP M DP  
F1 – Autoeficácia 4.70 0.83 4.64 0.74 4.61 0.88 4.64 0.82 0.22 

F2 – Esperança 4.46 0.81 4.51 0.72 4.43 0.90 4.47 0.82 0.28 

F3 – Resiliência 4.57 0.70 4.56 0.64 4.59 0.76 4.57 0.70 0.06 

F4 – Otimismo 4.41 0.71 4.39 0.68 4.38 0.77 4.39 0.73 0.03 
a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar de significação estatística convencionado (p < 0.5).  

 

Seguidamente, e na expectativa de encontrarmos eventuais diferenças entre os níveis 

da VI, procedemos aos testes de comparação múltipla de Fisher LSD. Contudo, à semelhança 

dos resultados dos testes anteriormente realizados, também neste não apurámos diferenças 

significativas. Ainda que nenhuma diferença seja significativa, constatamos que os inquiridos 

que residem nas áreas densamente povoadas possuem menores níveis de autoeficácia, de 

esperança e de otimismo, e maiores níveis de resiliência, conforme se visualiza na Figura 5.5. 

  

 

Figura 5.5. Pontuações médias dos quatro fatores do PsyCap em função do grau de urbanização da área de 

residência 

  

Tomando agora o PsyCap considerado como baixo, moderado e elevado em função do 

grau de urbanização da área de residência, realizámos o teste de Qui-quadrado. Os resultados 

apontam, igualmente, a inexistência de diferenças entre os participantes residentes nas áreas 
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pouco povoadas, medianamente povoadas e densamente povoadas [χ
2
 (4) = 4.91, p = .296]. 

Contudo, testando individualmente cada nível de PsyCap em função do grau de urbanização 

da área de residência, já encontramos diferenças estatísticas significativas nos níveis 

moderado e elevado. No nível baixo, as diferenças apenas são significativas se considerarmos 

um nível de significação de p = .063. Estes resultados podem consultar-se no Quadro 5.13. 

 

Quadro 5.13. 

Valores Efetivos Absolutos e Relativos de Sujeitos pelos Níveis de Capital Psicológico Positivo e Testes de Qui-

quadrado em Função do Grau de Urbanização da Área de Residência 

 Grau de Urbanização da Área de Residência  

PsyCap 

Área pouco 

povoada 

(n = 60) 

Área medianamente 

povoada 

(n = 104) 

Área densamente 

povoada 

(n = 125) 

Total 

(N = 289) 

χ
2
 (1) n % n % n % n % 

Baixo 23 8.0 35 12.1 42 14.5 100 34.6 5.54
a
 

Moderado 21 7.3 40 13.8 35 12.1 96 33.2 6.06* 

Elevado 16 5.5 29 10.0 48 16.6 93 32.2 16.71*** 

*p < .05 *** p < .001 
a 
p = .063 

 

 Os resultados alcançados, graficamente representados na Figura 5.6., permitem-nos 

concluir que as áreas de residência mais densamente povoadas tendem a fomentar níveis mais 

elevados de PsyCap, as áreas moderadamente povoadas parecem promover níveis moderados 

de PsyCap e as áreas pouco povoadas favorecem, aparentemente, níveis de PsyCap mais 

baixos. A H3e recebe, assim, suporte empírico.  

 

 

Figura 5.6. Pontuações médias dos níveis de capital psicológico em função do grau de urbanização da área de 

residência 
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5.3.4. Influência da relação dos sujeitos com as organizações no capital 

psicológico positivo (H4).  

 

5.3.4.1. Influência do tipo de contrato de trabalho (H4a). A influência do tipo de 

contrato de trabalho foi avaliada tendo em consideração três níveis: (1) Contrato de trabalho a 

termo – certo ou incerto (n = 88); (2) Contrato de trabalho sem termo (n = 293); e (3) Outro 

tipo de contrato de trabalho (n = 47). Tomámos esta variável como VI e procurámos realizar 

uma MANOVA tomando como VD os três Fatores do PsyCap. Na eventualidade de não estar 

assegurada a utilização confiável dos testes paramétricos – os dados revelaram a 

heterogeneidade da matriz de covariâncias ao evidenciarem um M de Box = 48.61, F (20, 

70533) = 2.37, p = .001] –, optámos pelo teste de Kruskal-Wallis no cálculo dos testes 

univariados. As pontuações médias, os desvios-padrão e os resultados dos testes de K-W 

disponibilizam-se no Quadro 5.14.  

 

Quadro 5.14. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em função do Tipo de Contrato de Trabalho: 

Testes de Kruskal-Wallis 

 Tipo de Contrato de Trabalho  

Fatores do PsyCap 

A termo 

(n = 88) 

Sem termo 

(n = 293) 

Outro 

(n = 47) 

Total 

(N = 428) 
K-W

a
 

χ
2
 (2) M DP M DP M DP M DP 

F1 – Autoeficácia 4.55 0.90 4.70 0.80 4.71 0.66 4.67 0.80 0.36 

F2 – Esperança 4.40 0.81 4.47 0.83 4.50 0.75 4.46 0.82 0.93 

F3 – Resiliência 4.52 0.79 4.56 0.68 4.66 0.81 4.56 0.72 1.82 

F4 – Otimismo 4.35 0.73 4.41 0.77 4.41 0.62 4.40 0.74 0.36 
a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar convencionado de significação estatística (p < .05). 

 

Conforme se pode constatar, as diferenças entre as médias não atingiram o limiar 

convencionado de significação estatística. No sentido de averiguarmos a possibilidade de 

existirem eventuais diferenças ao nível dos quatro Fatores do PsyCap em função do tipo de 

contrato de trabalho, e por estarmos perante uma VI com três níveis, calculámos os testes de 

comparação múltipla de Fisher LSD, calculados para contrastes simples a posteriori. Contudo, 

à semelhança dos resultados obtidos nos testes de K-W, também aqui não encontrámos 

diferenças estatisticamente significativas, razão pela qual suprimimos a representação gráfica 

destes resultados. A evidência dos resultados leva-nos a excluir a hipótese de que o tipo de 

contrato de trabalho determina diferenças significativas no capital psicológico (H4a). 
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 5.3.4.2. Influência da duração semanal média efetiva do trabalho (H4b). 

Analisamos agora a influência da duração semanal média efetiva do trabalho nos níveis de 

capital psicológico, testando a H4b. Realizámos uma MANOVA, considerando como VD os 

quatro Fatores de PsyCap e como VI a duração semanal média efetiva do trabalho (1 = Até 40 

horas semanais e 2 = Mais de 40 horas semanais), pois os resultados do teste M de Box 

confirmaram estar assegurada a utilização confiável da MANOVA [M = 16.08, F (10, 

762315) = 1.59, p = .102].   

Embora o teste multivariado não se tenha mostrado significativo [Λ de Wilks = 0.980, 

F (4, 423) = 2.17, p = .072], a análise dos resultados dos testes univariados já assinalam 

diferenças significativas entre os participantes que trabalham, em média, até 40 horas 

semanais e os que trabalham, efetivamente, mais do que esta quantidade de horas. Estas 

diferenças estão patentes no Fator 1 – Autoeficácia, no Fator 2 – Esperança e no Fator 3 – 

Resiliência, conforme se pode verificar na consulta ao Quadro 5.15., onde também se 

dispõem as pontuações médias e os desvios-padrão. 

 

Quadro 5.15. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em função da duração semanal efetiva do 

trabalho: Testes Univariados 

 Duração semanal efetiva do trabalho  

Fatores do PsyCap 

Até 40 horas 

(n = 240) 

Mais de 40 horas 

(n = 188) 

Total 

(N = 428)    F 

(1, 426) M DP M DP M DP 

F1 – Autoeficácia 4.58 0.83 4.79 0.75 4.67 0.80 7.34** 

F2 – Esperança 4.38 0.81 4.56 0.82 4.46 0.82 5.47* 

F3 – Resiliência 4.49 0.68 4.65 0.76 4.56 0.72 5.02* 

F4 – Otimismo 4.35 0.72 4.45 0.77 4.40 0.74 2.01 

*p < .05;  **p < .01  

 

Constatamos que, de forma global, os inquiridos que trabalham, em média, mais de 40 

horas por semana (o que, na maioria dos casos, é, muito provavelmente, sinal de que realizam 

“horas extraordinárias”) detêm níveis superiores de capital psicológico positivo relativamente 

aos respondentes com uma carga horária inferior (até 40 horas semanais), sendo 

significativamente mais elevados os seus níveis de Autoeficácia  [F (1, 426) = 7.34, p = .007], 

de Esperança [F (1, 426) = 5.47, p = .020] e de Resiliência [F (1, 426) = 5.02, p = .026]. Estas 

diferenças, passíveis de observação na Figura 5.7., confirmam a existência de diferenças 

significativas nos níveis de capital psicológico em função da duração semanal efetiva do 

trabalho e fornecem suporte empírico à H4b.  
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Figura 5.7. Pontuações médias dos quatro fatores do PsyCap em função da duração semanal efetiva do trabalho  

 

5.3.4.3. Influência da antiguidade nas organizações (H4c). A análise da influência 

da antiguidade dos participantes nas organizações onde trabalham nos seus níveis de capital 

psicológico positivo, com o objetivo de testarmos a H4c, realizou-se por meio do cálculo dos 

coeficientes de correlação de Pearson, tendo sido considerados o PsyCap (escala global) e 

respetivos fatores. Os resultados podem consultar-se no Quadro 5.16.  

 

Quadro 5.16.  

Coeficientes de Correlação de Pearson entre o PsyCap e Respetivos Fatores e a Antiguidade nas Organizações 

PsyCap e Fatores 

Antiguidade nas Organizações 

r R
2
 

PsyCap  .004 0.00 

Fatores   

Autoeficácia .054 0.29 
Esperança .060 0.36 

Resiliência .030 0.09 
Otimismo .044 0.19 

a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar convencionado de significação estatística (p < .05). 

 

Embora se verifique que a tendência é positiva, ou seja, quanto mais tempo de serviço, 

mais capital psicológico positivo, as correlações são nulas com todos os Fatores do PsyCap, 

bem como com a globalidade da medida. Desta forma, concluímos que a Hipótese 4c – que 

afirma a existência de diferenças significativas nos níveis de capital psicológico positivo em 

função da antiguidade nas organizações – não encontra suporte empírico.  
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 5.3.4.4. Influência do desempenho de funções de chefia (H4d). Com o intuito de 

testarmos se o desempenho de funções de chefia surte influência nos níveis de capital 

psicológico positivo, questionámos os participantes sobre se desempenhavam ou não tais 

funções (1 = Sim; 2 = Não). Tomando esta variável como VI e considerando os quatro Fatores 

de capital psicológico positivo como VD, realizámos nova MANOVA, depois de assegurado 

o cumprimento dos pressupostos à sua utilização [M = 15.03, F (10, 830085) = 1.49, p = 

.137].   

O teste multivariado mostrou-se significativo [Λ de Wilks = 0.943, F (4, 423) = 6.38, 

p < .001], indicando que o desempenho de funções de chefia tem influência na globalidade do 

capital psicológico positivo. Da mesma forma, os testes univariados decorrentes também 

assinalam a existência de diferenças significativas em todos os Fatores do PsyCap, entre os 

participantes que desempenham e os que não desempenham este tipo de funções. As 

pontuações médias, os desvios-padrão e os resultados dos testes univariados disponibilizam-

se no Quadro 5.17.  

 

Quadro 5.17. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em Função do Desempenho de Funções de 

Chefia: Testes Univariados 

 Funções de Chefia  

Fatores do PsyCap 

Sim 

(n = 199) 

Não 

(n = 229) 

Total 

(N = 428) 
F 

(1, 426) M DP M DP M DP 

F1 – Autoeficácia 4.87 0.72 4.49 0.83 4.67 0.80 25.42*** 

F2 – Esperança 4.61 0.79 4.33 0.82 4.46 0.82 12.58*** 

F3 – Resiliência 4.66 0.69 4.48 0.74 4.56 0.72 6.60* 

F4 – Otimismo 4.51 0.70 4.30 0.77 4.40 0.74 8.73** 

*p < .05;  **p < .01;  ***p < .001 

 

A representação gráfica patente na Figura 5.8. ilustra as pontuações médias nos quatro 

Fatores do capital psicológico positivo em função do desempenho ou não de funções de 

chefia, e nela é facilmente percetível que os participantes que desempenham este tipo de 

funções possuem níveis significativamente superiores de Autoeficácia, de Esperança, de 

Resiliência e de Otimismo relativamente aos restantes participantes. Perante tal superioridade, 

a H4d recebe suporte empírico. 
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Figura 5.8. Pontuações médias dos quatro fatores do PsyCap em função do desempenho de funções de chefia 

 

5.3.4.5. Influência do vencimento mensal (H4e). Terminamos a análise da influência 

da relação dos sujeitos com as organizações, com o estudo da influência do vencimento 

mensal, que considerou como VI os quatro níveis desta variável (1 = < 600€; 2 = 600€ a 

1199,99€; 3 = 1200€ a 1799,99€; e 4 = > 1800€) e retomou como VD os quatro fatores do 

PsyCap. O teste de Box confirmou a homogeneidade da matriz de covariâncias [M = 29.18, 

F (30, 80585) = 0.95, p = .551]. A MANOVA realizada indicou um teste multivariado 

ligeiramente acima do limiar convencionado de significância estatística [Λ de Wilks = 0.953, 

F (12, 1114) = 1.72, p = .058]. No entanto, conforme disposto no Quadro 5.18., os testes 

univariados registam diferenças significativas no Fator 1 – Autoeficácia, no Fator 3 – 

Resiliência e no Fator 4 – Otimismo. 

 

Quadro 5.18. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em Função do Vencimento Mensal: Testes 

Univariados 

 Vencimento Mensal Líquido  

Fatores do PsyCap 

< 600€ 

(n = 54) 

[600€ - 1200€[ 

(n = 240) 

[1200€ - 1800€[ 

(n = 94) 

> 1800€ 

(n = 40) 

Total 

(N = 428) 

F (3, 424) M DP M DP M DP M DP M DP 

F1 – Autoeficácia 4.48 0.83 4.61 0.82 4.83 0.72 4.91 0.78 4.67 0.80 3.90** 

F2 – Esperança 4.46 0.76 4.38 0.82 4.58 0.81 4.65 0.85 4.46 0.82 2.18 

F3 – Resiliência 4.42 0.76 4.52 0.71 4.66 0.74 4.81 0.64 4.56 0.72 3.26* 

F4 – Otimismo 4.31 0.84 4.33 0.71 4.51 0.75 4.64 0.73 4.40 0.74 3.04* 

* p < .05 ** p < .01 
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A análise dos testes de comparação múltipla de Tukey HSD confirma tais diferenças 

no Fator 3, sendo que estas residem entre as médias dos vencimentos compreendidos entre 

1200€ e 1799,99€ com os vencimentos inferiores a 600€ (diferença absoluta entre as médias 

de .390, p = .045) e entre as médias dos vencimentos > 1800€ com os vencimentos de 600€ a 

1199,99€, embora, neste último caso, apenas se considerarmos um nível de significação de p 

= .071 (diferença absoluta entre as médias de .297). Em ambos os casos, os participantes que 

auferem vencimentos mais elevados evidenciam níveis de resiliência mais favoráveis. 

Também no Fator 1 se observam diferenças entre as médias dos que auferem 

vencimentos compreendidos entre 600€ e 1199,99€ com os detentores de vencimentos mais 

baixos (< 600€) e caso seja considerado um nível de significação de p = .055 (diferença 

absoluta entre as médias de .345), assim como entre os vencimentos de 1200€ a 1799,99€ 

com os vencimentos inferiores a 600€, aqui caso se considere uma significância de p = .053 

(diferença absoluta entre as médias de .424). Ou seja, os participantes com vencimentos 

mensais superiores percecionam-se como detentores de maiores níveis de autoeficácia. 

Por último, as diferenças assinaladas no Fator 4 situam-se entre as médias dos que 

auferem vencimentos iguais ou superiores a 1800€ e aqueles cujos vencimentos se inserem 

entre os 600€ e os 1199,99€ e caso consideremos um nível de significação de p = .067 

(diferença absoluta entre as médias de .310). Também aqui, são os participantes que auferem 

vencimentos mensais superiores que indicam níveis mais elevados de otimismo. Estas 

diferenças são passíveis de observação na Figura 5.9. 

 

 

Figura 5.9. Pontuações médias dos quatro fatores do PsyCap em função do vencimento mensal líquido 
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Podemos, pois, concluir que os participantes com vencimentos mensais mais elevados 

são detentores de níveis mais elevados de capital psicológico positivo. Estes resultados 

conferem suporte empírico à H4e. 

 

5.3.5. Influência das características organizacionais no capital psicológico positivo 

(H5).  

 

5.3.5.1. Influência da dimensão da organização (H5a). Iniciamos a análise da 

influência das características organizacionais no PsyCap, com a análise das repercussões da 

dimensão da organização, sendo esta uma VI operacionalizada em quatro níveis: (1) < 10 

trabalhadores (micro organizações/empresas, n = 97); (2) entre 10 e 49 trabalhadores 

(pequenas organizações/empresas, n = 138); (3) entre 50 e 249 trabalhadores (médias 

organizações/empresas, n = 130); e > 250 trabalhadores (grandes organizações/empresas, n = 

63). Retomando como VD os quatro fatores do PsyCap e confirmada a homogeneidade da 

matriz de covariâncias [M = 30.58, F (30, 255994) = 1.00, p = .465], realizámos uma 

MANOVA. A análise do resultado do teste multivariado indicou a inexistência de um efeito 

global significativo: Λ de Wilks = 0.983, F (12, 1114) = 0.62, p = .830. Da mesma forma, 

também não se constata qualquer resultado dotado de significação estatística nos resultados 

dos testes univariados. No Quadro 5.19., disponibilizam-se as pontuações médias, os desvios-

padrão e os resultados dos testes univariados. 

 

Quadro 5.19. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em Função da Dimensão da Organização: Testes 

Univariados 

 Dimensões das Organizações  

Fatores do 

PsyCap 

Micro 

(n = 97) 

Pequenas 

(n = 138) 

Médias 

(n = 130) 

Grandes 

(n = 63) 

Total 

(N = 428)  

F
 a
 (3, 424) M DP M DP M DP M DP M DP 

F1 – Autoeficácia 4.64 0.81 4.71 0.73 4.67 0.85 4.62 0.84 4.67 0.80 0.26 

F2 – Esperança 4.49 0.79 4.42 0.77 4.48 0.84 4.44 0.91 4.46 0.82 0.19 

F3 – Resiliência 4.61 0.74 4.55 0.76 4.54 0.66 4.58 0.72 4.56 0.72 0.23 

F4 – Otimismo 4.46 0.76 4.33 0.75 4.39 0.70 4.44 0.78 4.40 0.74 0.66 
a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar de significação estatística convencionado (p < 0.5).  

 

Da inspeção dos testes de comparação múltipla de Tukey HSD, também não se 

observam diferenças estatisticamente significativas, razão pela qual suprimimos a 

representação gráfica destes resultados. A evidência empírica leva-nos a excluir a H5a, visto 
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que, contrariamente ao hipotisado, a dimensão da organização não repercute diferenças 

significativas no capital psicológico positivo. 

 

5.3.5.2. Influência da localização geográfica da organização no litoral ou interior 

(H5b). Tomamos agora como objetivo analisar a influência da inserção das organizações no 

litoral ou interior
11

 do país nos níveis de capital psicológico positivo dos respondentes
12

, 

testando a H5b. Para o efeito, recorremos ao teste não paramétrico U de Mann-Withney, dado 

não estarem reunidos os pressupostos à utilização fidedigna dos testes paramétricos, 

nomeadamente no que respeita à homogeneidade da matriz de covariâncias [obtivemos um M 

= 22.20, F (10, 27621) = 2.15, p = .018]. Considerámos as duas categorias para a VI: 1 = 

Litoral (n = 298) e 2 = Interior (n = 46). As pontuações médias e os desvios-padrão dos quatro 

Fatores de PsyCap em função da localização geográfica da organização no litoral ou interior, 

assim como os resultados dos testes de Mann-Withney, expõem-se no Quadro 5.20.  

 

Quadro 5.20. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em Função da Localização Geográfica da 

Organização no Litoral ou Interior: Testes de Mann-Withney 

 Localização Geográfica da Organização  

Fatores do PsyCap 

Litoral  

(n = 298) 

Interior 

(n = 46) 

Total  

 (N = 344) 
U de 

Mann-

Withney 
a
 M DP M DP M DP 

F1 – Autoeficácia 4.65 0.82 4.68 0.85 4.66 0.82 6994.00 

F2 – Esperança 4.47 0.81 4.35 0.82 4.45 0.81 6199.00 

F3 – Resiliência 4.59 0.72 4.57 0.69 4.59 0.71 6693.00 

F4 – Otimismo 4.39 0.73 4.39 0.71 4.39 0.73 6799.50 
a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar convencionado de significação estatística (p < .05). 

 

Conforme podemos constatar, não existe nenhuma diferença estatisticamente 

significativa nos níveis de PsyCap (em qualquer um dos Fatores) entre os respondentes que 

trabalham em organizações situadas no litoral e aqueles que o fazem em organizações 

situadas no interior. Estes resultados levam-nos a concluir que a localização geográfica das 

                                                        
11 A categorização da área geográfica de inserção das organizações em “litoral” ou “interior” foi efetuada com 

base na classificação de Áreas Costeiras Europeias (EU Coastal Region) do Eurostat. Esta classificação – que 

considera as unidades territoriais para fins estatísticos de nível 3 (NUTS III) como áreas costeiras se elas tiverem 

linha de costa ou metade da sua população residir num raio não superior 50 Km relativamente à linha de costa – 

está disponível no site do Eurostat. Precedendo a sua consulta da conversão dos códigos postais obtidos em 

municípios, e da destes em NUTS III (que em Portugal são compostas por conjuntos de municípios), foi possível 

determinar o tipo de área (costeira ou não) em que estão inseridas as organizações de que fazem parte os 

respondentes. As áreas costeiras foram identificadas como “litoral” e as restantes como “interior”. 
12

 Nesta análise, que tem por base uma questão de resposta opcional, considerámos apenas as respostas dos 344 

participantes que forneceram os códigos postais das respetivas organizações a que estão vinculados.  
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organizações ser no litoral ou no interior não exerce influência nos níveis de capital 

psicológico dos seus colaboradores, pelo que rejeitamos a H5b. 

 

5.3.5.3. Influência do sector de atividade económica da organização (H5c). 

Analisamos agora a influência do sector de atividade económica da organização. A 

MANOVA realizada tomou esta variável como VI, considerando três níveis: (1) Primário (n = 

10); (2) Secundário (n = 60); e (3) Terciário (n = 358), e retomou os quatro fatores do PsyCap 

como VD. Apesar da discrepância de participantes em cada um dos níveis da VI, os 

pressupostos à utilização confiável da MANOVA foram assegurados: M de Box = 29.59, F 

(20, 2101) = 1.33, p = .149.  

O teste multivariado indicou que quando consideramos o PsyCap na sua globalidade, 

não existem quaisquer diferenças significativas [Λ de Wilks = 0.991, F (8, 844) = 0.48, p = 

.870]. Os subsequentes testes univariados também não registam qualquer resultado dotado de 

significação estatística, conforme se dispõe no Quadro 5.21., onde também se disponibilizam 

as pontuações médias e os desvios-padrão.  

Dos resultados dos testes de comparação múltipla de Fisher LSD, também não 

emergem diferenças estatisticamente significativas, razão pela qual dispensámos a 

representação gráfica destes resultados. Apesar de se verificar que os participantes 

trabalhadores do sector terciário alcançam pontuações médias mais elevadas em todos os 

fatores do PsyCap, cabendo aos trabalhadores do sector primário as pontuações médias mais 

baixas, as diferenças entre as médias não alcançam o limiar de significação estatística. Face a 

estes resultados, somos forçados a excluir a hipótese de que o sector de atividade económica 

determina diferenças nos níveis de capital psicológico: a H5c não se confirma. 

 

Quadro 5.21. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em Função do Sector de Atividade Económica da 

Organização: Testes Univariados 

 Sector de Atividade Económica da Organização  

Fatores do PsyCap 

Primário 

(n = 10) 

Secundário 

(n = 60) 

Terciário 

(n = 358) 

Total 

(N = 428) F 
a
  

(2, 425) M DP M DP M DP M DP 

F1 – Autoeficácia 4.43 0.70 4.63 0.75 4.68 0.82 4.67 0.80 0.54 

F2 – Esperança 4.23 0.63 4.46 0.77 4.46 0.83 4.46 0.82 0.39 

F3 – Resiliência 4.35 0.61 4.52 0.68 4.58 0.73 4.56 0.72 0.63 

F4 – Otimismo 4.10 0.78 4.31 0.63 4.42 0.76 4.40 0.74 1.38 
a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar de significação estatística convencionado (p < .05).  
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5.3.5.4. Influência do sector de propriedade dos meios de produção da organização 

(H5d). Por fim, estudamos a influência do sector de propriedade dos meios de produção da 

organização no PsyCap. A VI operacionaliza-se nos seguintes três níveis: (1) Público (n = 

71); (2) Privado (n = 150); e (3) Cooperativo e Social (n = 207). Como VD, foram retomados 

os quatro fatores do PsyCap. Assegurados os pressupostos à realização da MANOVA [M de 

Box = 31.22, F (20, 187837) = 1.53, p > .05], passámos à análise do teste multivariado, no 

qual constatámos um efeito global significativo [Λ de Wilks = 0.945, F (8, 844) = 3.03, p = 

.002], indicativo de que o sector de propriedade dos meios de produção da organização tem 

impacto no PsyCap das pessoas que integram esta amostra. A realização dos testes 

univariados permite-nos perceber que as diferenças significativas residem no Fator 1 – 

Autoeficácia, no Fator 4 – Otimismo e, caso consideremos um p = .078, também no Fator 2 – 

Esperança, conforme ilustra o Quadro 5.22.  

 

Quadro 5.22. 

Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do PsyCap em função do Sector de Propriedade dos Meios 

de Produção da Organização: Testes Univariados 

 Sector de Propriedade dos Meios de Produção da Organização  

Fatores do PsyCap 

Público 

(n = 71) 

Privado 

(n = 150) 

Cooperativo e 

Social 

(n = 207) 

Total 

(N = 428) 
F 

(2, 425) M DP M DP M DP M DP 

F1 – Autoeficácia 4.48 0.86 4.59 0.78 4.80 0.79 4.67 0.80 5.63** 

F2 – Esperança 4.27 0.88 4.46 0.81 4.52 0.79 4.46 0.82 2.57ª 

F3 – Resiliência 4.51 0.75 4.53 0.74 4.60 0.70 4.56 0.72 0.66 

F4 – Otimismo 4.32 0.80 4.28 0.76 4.51 0.69 4.40 0.74 4.61** 

** p < .01;  
a 
p = .078  

 

Os testes de comparação múltipla de Fisher LSD asseguram a existência de tais 

diferenças, sendo exclusivamente aos trabalhadores do sector Cooperativo e Social que 

correspondem níveis mais favoráveis de Autoeficácia, quando comparados com os 

trabalhadores do sector Público (diferença absoluta entre as médias de .321, p = .003) e do 

sector Privado (diferença absoluta entre as médias de .212, p = .013), de Otimismo,  

relativamente aos trabalhadores do sector Privado (diferença absoluta entre as médias de .228, 

p = .004), e de Esperança, comparativamente aos trabalhadores do sector Público (diferença 

absoluta entre as médias de .253, p = .024). A Figura 5.10. ilustra as pontuações médias 

alcançadas nos quatro fatores do PsyCap. 
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Figura 5.10. Pontuações médias dos quatro fatores do PsyCap em função do sector de propriedade dos meios de 

produção da organização 

 

Como se pode observar, os trabalhadores do sector Público evidenciam os níveis mais 

baixos de capital psicológico positivo, embora se mostrem ligeiramente mais otimistas do que 

os trabalhadores do sector Privado. Já os trabalhadores do sector Cooperativo e Social 

destacam-se dos trabalhadores dos outros sectores em análise como detentores dos mais 

elevados níveis de capital psicológico positivo. Estes resultados atestam que o sector de 

propriedade dos meios de produção da organização exerce influência no capital psicológico, 

confirmando a H5b.  
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Capítulo 6 – Análise e Discussão dos Resultados 

 

Nas páginas seguintes, alinhamos o enquadramento teórico com os resultados obtidos 

na nossa análise estatística e comparamo-los com outros, produzidos pela investigação 

concernente ao capital psicológico positivo e/ou empenhamento organizacional, apontando 

algumas semelhanças e diferenças, que explicamos e interpretamos. 

 

6.1. Resultados Gerais da Revisão da Literatura 

 

Conforme se expôs no capítulo dois, a investigação em torno do capital psicológico 

positivo sugere que este se correlaciona com o empenhamento organizacional – o que se pode 

comprovar em meta-análises como a de Avey et al. (2011). Já a investigação que corresponde 

ao empenhamento organizacional não coloca o PsyCap na equação dos antecedentes e 

consequentes dessa variável, como se pode constatar atentando na síntese a respeito plasmada 

na Figura 3.1 (capítulo 3). Alguns dos estudos que contemplam um destes constructos, ou 

ambos, incluem a análise da influência de algumas variáveis sociodemográficas 

(correspondentes a características individuais dos sujeitos, características da relação destes 

com as respetivas organizações em que estão integrados e características organizacionais), 

evidenciando resultados nem sempre convergentes.  

 

6.2. Resultados Obtidos em Comparação com os da Investigação Congénere  

 

6.2.1. Comparações quanto à correlação entre o PsyCap e o empenhamento 

organizacional. A conclusão de que o capital psicológico positivo é determinado por maiores 

níveis de empenhamento organizacional – conferidora de suporte empírico à H1 (existe uma 

relação positiva e estatisticamente significativa entre o capital psicológico positivo e o 

empenhamento organizacional) –, foi ao encontro de estudos como os de Avey et al. (2010), 

Avey et al. (2008), e Avey et al. (2011). Isto aconteceu porque, tal como estes autores, 

também nós obtivemos uma associação linear positiva entre as duas variáveis.  

 

6.2.2. Comparações quanto ao PsyCap enquanto preditor do empenhamento 

organizacional. O apuramento de que o empenhamento organizacional tem uma capacidade 

preditiva de 26,9% do PsyCap, resulta, aparentemente, de uma análise com um nexo de 

causalidade inédito. Constatámos que o empenhamento organizacional no seu todo prediz o 
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capital psicológico positivo, sendo que, ao nível dos contributos individuais, o empenhamento 

afetivo tem um contributo positivo, o empenhamento instrumental tem um contributo 

negativo e o empenhamento normativo não tem qualquer contributo dotado de significação 

estatística. Estes resultados que conferiram suporte estatístico à H2 (o empenhamento 

organizacional é preditor do PsyCap) não corroboram nem contrariam outros. 

 

6.2.3. Comparações referentes à influência das variáveis sociodemográficas no 

PsyCap.  

 

6.2.3.1. Características individuais dos sujeitos. No que se refere às características 

individuais dos participantes analisadas (idade, género, nível de ensino, estatuto de 

trabalhador-estudante e grau de urbanização da área de residência), todas elas determinaram 

diferenças significativas nos níveis de capital psicológico positivo. Tais diferenças são 

explanadas nos cinco parágrafos seguintes e comparadas com as obtidas noutros estudos. 

A constatação de que os níveis de capital psicológico positivo aumentam à medida que 

aumenta a idade dos participantes, que conferiu suporte empírico à H3a (existem diferenças 

significativas nos níveis de capital psicológico positivo em função da idade), é convergente 

com as constatações de outros estudos. Por exemplo, um estudo de Avey (2014), centrado 

naquilo a que o autor chamou de “lado esquerdo” do PsyCap, aponta no mesmo sentido. 

A dedução de que os indivíduos pertencentes ao género feminino tendem a 

experienciar níveis de capital psicológico mais elevados do que os pertencentes ao masculino, 

que fez com que a H3b (existem diferenças significativas nos níveis de capital psicológico 

positivo em função do género) recebesse suporte empírico, retrata, também ela, ilações de 

diversos autores. Neste caso, as nossas conclusões foram, nomeadamente, ao encontro do 

estudo de Woolley, Caza, e Levy (2011), no qual é destacado o efeito significativo que as 

diferenças de género podem ter no PsyCap. 

A conclusão de que trabalhadores detentores do nível de ensino superior apresentam 

níveis mais favoráveis de PsyCap, especialmente de autoeficácia e de otimismo, do que os 

restantes – conferidora de suporte empírico à H3c (existem diferenças significativas nos 

níveis de capital psicológico positivo em função do nível de ensino) –, enquadra-se na 

generalidade dos resultados obtidos nesta matéria. A conclusão idêntica chegaram Lucas, 

Mónico, e Castro (2014), sendo o otimismo o fator mais relevante na comparação entre os 

trabalhadores licenciados e os detentores de habilitações académicas mais baixas. 
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As diferenças significativas encontradas nos níveis de capital psicológico positivo em 

função do estatuto de trabalhador-estudante (validando a H3d, que afirma a existência das 

mesmas) corroboram, uma vez mais, os achados de Lucas et al. (2014), embora apenas 

parcialmente: somente no que se refere à esperança e à autoeficácia. A nossa análise 

estatística revelou que os trabalhadores não-estudantes se percecionam como detentores de 

níveis superiores de PsyCap em todas as dimensões (não só na esperança e na autoeficácia), 

sendo a autoeficácia a que mais contribui para este resultado por nós obtido. 

Apurámos ainda que os participantes residentes em áreas densamente, medianamente 

ou pouco povoadas tendem a deter, respetivamente, os maiores, os mais moderados e os mais 

baixos níveis de PsyCap. Estas conclusões conferiram suporte empírico à H3e (existem 

diferenças significativas nos níveis de capital psicológico positivo em função do grau de 

urbanização da área de residência). Este teste efetuado é, aparentemente, inédito. Não foi 

encontrada investigação que nos permita fazer comparações quanto a esta variável. 

 

6.2.3.2. Características da relação dos sujeitos com as organizações. No que respeita 

às características da relação dos sujeitos com as organizações, relativamente ao tipo de 

contrato de trabalho, à duração semanal média efetiva do trabalho, à antiguidade na entidade 

empregadora, ao desempenho ou não de funções de chefia e ao vencimento mensal líquido, 

foram determinadas diferenças significativas nos níveis de capital psicológico positivo em 

três dos cinco tipos de relação estudados: duração efetiva do trabalho, desempenho de funções 

de chefia e vencimento. Os resultados obtidos são explicitados nos cinco parágrafos seguintes 

em comparação com os obtidos em investigação congénere. 

A conclusão de que o tipo de contrato de trabalho (e a situação de estabilidade ou 

precariedade laboral associada) não determina diferenças significativas no PsyCap, 

motivadora da rejeição da H4a (o tipo de contrato de trabalho determina diferenças 

significativas no capital psicológico positivo), é de difícil comparação com as conclusões de 

outros estudos (que aferem igualmente a influência da estabilidade/precariedade laboral). Isto 

acontece devido a diferenças de categorização (nalguns casos, pelo facto de as outras 

amostras, ao contrário da nossa, incluírem os chamados trabalhadores independentes). 

Admitindo que os requisitos de participação no nosso estudo foram respeitados, a única 

situação na profissão aplicável implica a detenção de um contrato de trabalho (escrito ou 

implícito). Classificando as várias modalidades de contrato de trabalho vigentes em Portugal 

como “contrato de trabalho a termo”, “contrato de trabalho sem termo” e “outro tipo de 

contrato de trabalho” (seguindo um critério de harmonização de dados recomendado pelo 
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Eurostat), e entendendo como situação laboral estável aquela em que se encontram os 

participantes que estão vinculados às organizações através de um contrato sem termo, e como 

situação laboral de precariedade aquela em que se encontram os demais, apurámos que o tipo 

de contrato de trabalho (corresponda ele a uma situação de maior estabilidade ou de maior 

precariedade laboral) não influencia o PsyCap. Sobre esta, à partida, inesperada conclusão, 

podemos especular o seguinte: as pessoas que têm um contrato de trabalho sem termo sentem 

que a sua situação é cada vez menos estável devido ao número crescente de restruturações 

com extinções de postos de trabalho e encerramento de organizações; as que detêm qualquer 

outra modalidade de contrato de trabalho sentem um certo ânimo por não terem de andar a 

passar “falsos” recibos “verdes” ou a trabalhar de forma informal ou clandestina, sendo que as 

que detêm contratos a termo, muito provavelmente, até acalentam a esperança de acabarem 

por se vir a tornar efetivas. Este eventual equilíbrio de perceções leva a que não se registem as 

inicialmente previstas diferenças nos níveis de PsyCap. 

A interessante descoberta de que, de forma global, os nossos inquiridos que prestam 

trabalho suplementar (na generalidade dos casos, por trabalharem, em média, mais de 40 

horas por semana) detêm níveis superiores de PsyCap relativamente aos que não o costumam 

fazer não é, aparentemente, passível de ser comparada com evidências de outras análises neste 

âmbito, por estarmos, ao que tudo indica, perante uma análise inédita. Podemos apenas 

afirmar, com toda a certeza, que tal descoberta conferiu suporte empírico à H4b (existem 

diferenças significativas nos níveis de capital psicológico positivo em função da duração 

semanal média efetiva do trabalho).  

Ao apurarmos que a antiguidade não determina diferenças significativas nos níveis de 

PsyCap, e rejeitarmos, assim, a H4c (que pressupunha a existência de tais diferenças), 

divergimos de estudos como o de Avey et al. (2010). No entanto, fomos, uma vez mais, ao 

encontro dos resultados obtidos por Lucas et al. (2014). 

Quanto à tão firme conclusão de que os participantes que desempenham funções de 

chefia têm níveis significativamente superiores de autoeficácia, de esperança, de resiliência e 

de otimismo relativamente aos demais – superioridade essa que conferiu, inequivocamente, 

suporte empírico à H4d (existem diferenças significativas nos níveis de capital psicológico 

positivo em função do desempenho de funções de chefia) –, ela corrobora o que evidenciou 

Vilaça (2012). Esta autora não só detetou níveis superiores de PsyCap para a maioria das 

pessoas que ocupam lugares de chefia em comparação com aquelas que não os ocupam, como 

verificou que existem diferenças nos níveis de PsyCap em função do tipo de chefia favoráveis 

às chefias intermédias, em detrimento das de topo.  
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No que se refere a vencimentos, fomos, novamente, ao encontro dos resultados obtidos 

por Vilaça (2012), ao termos apurado que os participantes com vencimentos mensais mais 

elevados são detentores de níveis de capital psicológico, igualmente, mais elevados. Este 

nosso achado ocorreu também em conformidade com o que previa a H4e (existem diferenças 

significativas nos níveis de capital psicológico positivo em função do vencimento mensal 

líquido).  

 

6.2.3.3. Características organizacionais. No concernente às características 

organizacionais que foram analisadas (dimensão, localização geográfica no litoral ou interior 

de Portugal, e sectores de atividade económica e de propriedade dos meios de produção da 

organização), apenas o sector de propriedade dos meios de produção determinou diferenças 

significativas nos níveis de capital psicológico positivo. Nos quatro parágrafos seguintes, 

comparam-se os resultados da nossa análise estatística com os de outros estudos. 

A evidência empírica levou-nos a excluir a H5a, visto que, contrariamente ao 

hipotisado, na nossa amostra, a dimensão da organização não repercute diferenças 

significativas no capital psicológico positivo. Embora pareça fazer sentido o que traduzimos 

para esta hipótese, que tem encontrado suporte empírico nalguns estudos (e.g., Vilaça, 2012), 

obtivemos os mesmos resultados de alguns outros, como o de Lucas et al. (2014). 

Excluída também foi a nossa H5b, em que se pressupunha a existência de diferenças 

significativas nos níveis de capital psicológico positivo em função da localização geográfica 

da organização no litoral ou no interior. A ausência de diferenças detetada, que nos levou a 

concluir que as organizações estarem implantadas no litoral ou no interior do país não exerce 

influência nos níveis de capital psicológico dos seus colaboradores, não corrobora nem 

contraria, aparentemente, outros achados em investigação congénere, por estarmos perante 

um teste, ao que tudo indica, inédito.   

Tal como sucedeu relativamente à dimensão das organizações e à sua localização, foi, 

igualmente, forçoso rejeitar a H5c (existem diferenças significativas nos níveis de capital 

psicológico positivo em função do sector de atividade económica da organização). Ao 

detetarmos que o facto de as organizações pertencerem ao sector primário, secundário ou 

terciário não tem diferentes tipos de repercussões nos níveis de PsyCap dos seus membros, 

afastámo-nos de conclusões, providas de sentido, como as da meta-análise de Avey et al. 

(2011), que apuraram maiores níveis de PsyCap nas empresas de serviços (sector terciário) do 

que nas industriais (sector secundário). Tendo em conta que tal meta-análise inclui amostras 

recolhidas nos Estados Unidos, na China, na Índia e na Austrália, os resultados que obtivemos 
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com a nossa amostra podem, eventualmente, indiciar que, em Portugal, contrariamente ao que 

sucede noutros países, trabalhar em organizações prestadoras de serviços ou em empresas 

industriais não tem repercussões distintas nos níveis de PsyCap.  

Por fim, e contrariamente ao que se verificou relativamente às outras hipóteses 

centradas nas características organizacionais, a H5d foi confirmada, atestando que existem 

diferenças significativas nos níveis de capital psicológico positivo em função do sector de 

propriedade dos meios de produção da organização. Mais especificamente, observou-se que 

os trabalhadores do sector público evidenciam os níveis mais baixos de capital psicológico 

positivo, embora se mostrem ligeiramente mais otimistas do que os trabalhadores do sector 

privado. Por seu turno, os trabalhadores do sector cooperativo e social destacam-se dos 

restantes por serem os detentores dos mais elevados níveis de capital psicológico. Esta análise 

é, aparentemente, inédita, razão pela qual não foi alvo de comparações.  
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Capítulo 7 – Conclusões 

 

A atenção que o capital psicológico positivo e o empenhamento organizacional têm 

vindo a merecer nos meios académico, científico e organizacional parece justificar-se. Ambos 

estes estados psicológicos podem ser medidos, desenvolvidos e geridos de forma eficaz no 

sentido da melhoria do desempenho individual e organizacional, bem como de uma maior 

realização pessoal e mais bem-estar dos membros organizacionais. 

Entre uma série de consequentes muito desejáveis do PsyCap, importa salientar que 

existe uma forte evidência empírica de que as pessoas com maiores níveis de capital 

psicológico positivo denotam, por um lado, maior resistência ao stress (Avey et al., 2009) e, 

por outro, maior bem-estar psicológico (Avey et al., 2010) e melhor desempenho individual 

(Peterson et al., 2011). Estas três variáveis, das quais o PsyCap é um bom preditor, devem ser 

analisadas de forma mais global. 

O stress (negativo) no trabalho é um tópico de grande importância na conjuntura atual. 

O Quarto Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho (Eurofound, 2006) revelou que 

cerca de 22% (40 milhões) dos trabalhadores da União Europeia, entre os quais, 28% dos 

trabalhadores portugueses, o têm vindo a experienciar. O stress no trabalho afeta 

negativamente as pessoas, as organizações e as sociedades (EU-OSHA, 2014). As pessoas 

diretamente afetadas têm de suportar perdas que se prendem com a deterioração da sua saúde, 

do seu rendimento e da sua qualidade de vida. Os respetivos familiares são também 

prejudicados, inclusivamente por uma degradação da qualidade dos relacionamentos para com 

eles (Crouter, Bumpas, Head, & McHale, 2001; Dembe, 2001). As organizações têm de 

suportar custos decorrentes de fatores como o absentismo (cifrando-se o relacionado com o 

stress em 50% a 60% do total dos dias perdidos), presentismo, acidentes de trabalho, lesões, 

baixa produtividade, elevado turnover ou até comprometimento da respetiva reputação. Todos 

estes custos se refletem a nível macroeconómico, com o produto interno bruto (PIB) de cada 

país a ser negativamente afetado por fatores como as despesas que os serviços nacionais de 

saúde têm de suportar devido às doenças decorrentes do stress (e.g., depressão e doenças 

cardiovasculares) e a redução da produtividade económica (EU-OSHA,  2009). Em 2002, a 

Comissão Europeia apurou que os custos relacionados com o stress provocado pelo trabalho 

na UE-15 ascendiam anualmente a 20 mil milhões de euros (Comissão Europeia, 2002). 

Em face do exposto, mais que um imperativo legal (estabelecido na Diretiva-Quadro 

89/391/CEE e reforçado por acordos-quadro), a prevenção e gestão ativa do stress devem 

constituir uma obrigação moral. Ora, se é possível gerir e desenvolver a autoeficácia, a 
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esperança, o otimismo e a resiliência dos indivíduos, e isso os deixa mais motivados e capazes 

de lidar com as adversidades – algo tão importante num mundo do trabalho como o atual, tão 

exigente e composto por uma população cada vez mais envelhecida (Magalhães, 2014, março) 

–, e se existe uma forte evidência empírica de que as pessoas com maiores níveis de PsyCap 

denotam, efetivamente, uma maior resistência ao stress, parece fazer sentido a integração do 

desenvolvimento deste estado psicológico em planos que visem a manutenção de ambientes 

de trabalho saudáveis. Os locais de trabalho seguros e saudáveis contribuem para a melhoria 

do bem-estar dos trabalhadores e do desempenho destes e das organizações (Luthans et al., 

2015; Eurofound & EU-OSHA, 2014). 

O desempenho individual laboral é igualmente um tópico de grande importância na 

conjuntura atual. Começamos a sair de uma crise económica que se tem vindo a sentir a nível 

mundial, e importa aumentar a produtividade e competitividade das empresas e das nações, o 

que se pode conseguir através da melhoria do desempenho dos indivíduos. Ora, se o PsyCap é 

orientado para o desempenho individual e a evidência empírica atesta os bons resultados nesta 

matéria, parece fazer sentido o seu desenvolvimento em contexto de trabalho, não só a bem 

das organizações e dos seus membros, como a bem do progresso económico das nações. 

A questão do bem-estar é cada vez mais amplamente valorizada, extravasando o 

domínio organizacional. Há cada vez mais países, nos quais se inclui Portugal, que, a par da 

quantificação do PIB, enquanto indicador macroeconómico relacionado com a geração de 

riqueza económica produzida no país, recolhem informação complementar, medindo o bem-

estar das pessoas e da nação, num contexto de sustentabilidade, através de indicadores como o 

índice de bem-estar (IBE). Este índice, que no nosso país é calculado e divulgado anualmente 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), disponibiliza resultados que permitem 

acompanhar a evolução do bem-estar e progresso social nas vertentes “condições materiais de 

vida das famílias” e “qualidade de vida”.  

É natural que as organizações compostas por pessoas com elevados níveis de PsyCap, 

ao beneficiarem de melhores desempenhos individuais, se tornem mais competitivas, criem 

mais emprego e tenham condições para praticar salários mais elevados. Desse modo, é 

expectável que, não só consigam gerar mais riqueza (com reflexos no PIB), como contribuir 

para a melhoria das condições de vida dos seus membros e para as condições de vida das 

famílias (contribuindo para o aumento do IBE).  

Parece ainda provida de sentido a conclusão de que estando mais desenvolvido o 

capital social (as relações sociais entre os membros organizacionais, e entre estes e o mundo 

exterior) nas organizações em que existem elevados níveis de PsyCap, e registando-se nestas 
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organizações menos stress (e naturalmente menos doenças dele decorrentes) e maiores índices 

de bem-estar psicológico (ou seja mais felicidade e menos doenças provenientes de causas 

psicológicas), isto se reflita positivamente na qualidade de vida no trabalho e, 

consequentemente, na qualidade de vida enquanto vertente do IBE.  

Podendo a gestão do PsyCap em contexto laboral contribuir para o aumento do IBE e 

sendo verdadeiramente importante que se aumente este índice, esta é, assim, uma razão 

acrescida para as organizações não ignorarem tão importante recurso psicológico e apostarem 

no desenvolvimento deste. Tal aposta acabará, pois, por contribuir para o progresso e 

desenvolvimento económico e social. 

Em suma, o capital psicológico positivo é, ao que tudo indica, um meio de capacitação 

dos membros organizacionais para aguentarem os desafios dos atuais ambientes dinâmicos e 

globais, um desencadeador de bem-estar psicológico (e geral), um potenciador da positividade 

organizacional, e uma fonte de vantagem competitiva. Ademais, parece contribuir para o 

florescimento das pessoas, das organizações, das comunidades e das sociedades, fazendo com 

que a vida valha mais a pena.  

Entre uma série de consequentes muito desejáveis do empenhamento organizacional, 

importa salientar que existe uma forte evidência empírica de que este determina menores 

intenções de abandono e menor abandono efetivo (Meyer et al., 2002) e de que, quando a 

componente afetiva é a mais forte, há, não só um forte desejo de permanecer na organização 

associado a emoções positivas, como um melhor desempenho individual (Riketta, 2002). Vão 

ainda ganhando consistência os resultados que sugerem que o empenhamento organizacional 

afetivo é preditor de algumas variáveis indicadoras de bem-estar geral (Meyer & Maltin, 

2010).  

Os consequentes “desempenho individual” e “indicadores de bem-estar” têm a 

relevância já referida. Quanto à questão do menor abandono, ela é importante por motivos que 

vão desde os custos avultados que as organizações têm de suportar quando a percentagem de 

turnover é elevada (e.g., custos de recrutamento e seleção e de formação e desenvolvimento) 

à escassez de pessoas talentosas e com conhecimentos nalgumas áreas. 

A questão da retenção das pessoas, tem vindo, efetivamente, a ganhar importância 

perante o crescente desafio da escassez de pessoas talentosas e com conhecimentos. Interessa 

às organizações reterem os seus profissionais qualificados. De acordo com dados da Hays 

(2016) são cada vez menos os profissionais qualificados que se mantém na mesma 

organização por períodos muito prolongados, sendo uma década ou mais de permanência algo 
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muito raro. Um recente inquérito efetuado por esta consultora a 3 200 profissionais 

qualificados revelou que 74% destes consideram mudar de emprego em 2016. 

Já quanto a trabalhadores pouco qualificados, não existem dados sobre intenções de 

mudança de emprego, mas com taxas de desemprego tão elevadas como as que se verificam 

em Portugal – 12,2% de taxa de desemprego estimada para o 1.º trimestre de 2016 (INE, 

2016) , é possível que muitos destes indivíduos se mantenham ligados às organizações apenas 

por não terem alternativas de emprego; ou seja, por uma mera questão de necessidade. 

Importa garantir que esta componente instrumental do empenhamento organizacional, que 

está certamente presente em muitos destes trabalhadores não qualificados, não seja a única 

existente, nem a mais forte das três componentes (afetiva, normativa e instrumental).  

Em suma, o empenhamento organizacional pode ter efeitos muito desejáveis para as 

pessoas e para as organizações. Estes efeitos refletem-se também no progresso económico e 

social das sociedades. Se o empenhamento organizacional for gerido com enfoque na sua 

componente afetiva, pode nutrir as pessoas de emoções positivas, com todas as vantagens daí 

advenientes. 

A nossa expectativa foi a de, por intermédio do presente estudo empírico, concluirmos 

que: existe uma relação positiva entre o PsyCap e o empenhamento organizacional; o 

empenhamento organizacional é preditor do PsyCap; e existem variáveis sociodemográficas 

cuja influência no PsyCap é digna de registo. As respostas às questões de investigação 

colocadas, que passamos a expor, vão ao encontro da nossa expectativa e permitem-nos até 

propor algumas linhas de investigação.  

Respondendo afirmativamente à questão “o PsyCap correlaciona-se com o 

empenhamento organizacional?” (QD1), porquanto existe investigação que o sugere e que é 

corroborada pelo nosso estudo empírico, concluímos, mais especificamente, que o capital 

psicológico positivo é determinado por maiores níveis de empenhamento organizacional, 

sendo ao nível do empenhamento afetivo que este contributo é mais forte. Refira-se que os 

resultados obtidos foram positivos e estatisticamente significativos. 

Respondendo afirmativamente à questão “O empenhamento organizacional é preditor 

do PsyCap?” (QD2), pois, embora não exista aparentemente investigação que contemple este 

teste, os resultados do nosso estudo permitem-nos retirar esta conclusão com alguma 

segurança, concluímos, mais concretamente, que o empenhamento organizacional no seu todo 

prediz o capital psicológico positivo, sendo que, ao nível dos contributos individuais, o 

empenhamento afetivo tem um contributo positivo, o empenhamento instrumental tem um 

contributo negativo e o empenhamento normativo não tem nenhum contributo dotado de 



 99 

significação estatística. Quer isto dizer que, se quisermos aumentar os níveis de PsyCap, é 

crível que tal seja possível através da implementação de políticas de gestão de recursos 

humanos que façam aumentar o empenhamento afetivo. 

Com um sim como resposta à questão “O PsyCap é influenciado por características 

individuais?” (QD3), já que a investigação aponta nesse sentido e o nosso estudo também, 

detetámos diferenças significativas nos níveis de capital psicológico positivo em todas as 

variáveis deste tipo analisadas. Mais especificamente, os trabalhadores com mais anos de 

vida, as mulheres, os detentores de ensino superior, os não-estudantes e os residentes em áreas 

densamente povoadas percecionam-se como detentores de níveis superiores de PsyCap.  

Conclusões desta índole não devem interferir nem nas metodologias de recrutamento 

nem nos sistemas de gestão da formação e das carreiras. Existe inclusive legislação muito 

clara no âmbito do direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho, como seja o artigo 

24.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 fevereiro, com as alterações 

da Lei n.º 28/02015, de 14 de abril, quanto às organizações não poderem beneficiar nem 

prejudicar determinado indivíduo em função de características como a idade, o sexo ou a 

instrução, no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção ou carreira 

profissionais.  

Ainda assim, as conclusões extraídas do estudo das características individuais podem 

interessar a outros investigadores, a alguns profissionais e às organizações. Podem ser um 

contributo para o aprimoramento do instrumento de desenvolvimento do PsyCap existente (cf. 

2.4.) ou para a criação de novos instrumentos de desenvolvimento, na medida em que, muitas 

vezes, é possível encontrar na correspondência entre características individuais e níveis de 

PsyCap algumas pistas interessantes. É ainda possível que sejam úteis em contextos 

organizacionais em que se costume (ou preveja) desenvolver o PsyCap (também) através de 

iniciativas pouco formais, no âmbito das quais é importante que se tenha presente que os 

indivíduos com determinadas características (e.g., trabalhadores-estudantes) talvez precisem 

de ser alvo de especial atenção. 

Respondendo, igualmente, com um sim à questão “O PsyCap é influenciado pelas 

características da relação dos sujeitos com as organizações?” (QD4), visto que quer a 

investigação em geral na área em apreço quer o nosso estudo empírico apontam neste sentido, 

detetámos diferenças significativas nos níveis de capital psicológico positivo quanto à 

duração efetiva do trabalho, ao desempenho de funções de chefia e ao vencimento. Mais 

concretamente, apurámos que a prestação regular de trabalho suplementar, o exercício de 
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funções de chefia e os vencimentos mensais mais elevados determinam níveis superiores de 

capital psicológico.  

O quesito da prestação de trabalho suplementar tem de ser devidamente 

contextualizado. Fazer frequentemente “horas extraordinárias” é um fator que está associado a 

riscos psicossociais. Obviamente que as organizações não devem incentivar ninguém a prestar 

regularmente trabalho suplementar e muito menos devem esperar que os níveis de PsyCap 

aumentem dessa forma. Os próprios autores do PsyCap alertam para os efeitos nefastos (e.g., 

burnout) que podem advir de um excesso de horas de trabalho e defendem políticas de 

conciliação trabalho-família favoráveis à estabilidade familiar (na maioria das vezes, 

incompatíveis com períodos de trabalho semanais que sejam, por sistema, superiores a 50 

horas ou até mesmo a 40). Estas políticas de conciliação trabalho-família são inclusivamente 

elencadas como uma das medidas a implementar para se conseguir desenvolver a resiliência 

(cf. 2.3.4.2). Importa ainda ter presente que a nossa amostra tem características muito 

especiais. Conforme revelou a caracterização da mesma, entre as pessoas que responderam ao 

nosso questionário, 83,2% são detentoras de ensino superior e 46,5% desempenham funções 

de chefia, sendo precisamente as pessoas que desempenham funções de chefia as que mais 

prestam trabalho suplementar. Refira-se também que na nossa amostra foram encontrados 

valores moderados de empenhamento organizacional, com a dimensão “empenhamento 

afetivo” a revelar-se como a mais forte. Feita que está a contextualização nesta matéria, e 

tentando perceber o que pode levar as pessoas que trabalham, efetivamente, mais horas do que 

as restantes a deterem níveis superiores de PsyCap, aventamos que as pessoas com maiores 

níveis de capital psicológico positivo têm uma ligação afetiva às suas organizações, o que 

estimula, por um lado, o desejo de permanecerem ligadas a essas organizações e, por outro, o 

de desejarem (ou, pelo menos, não se importarem de) trabalhar mais horas do que aquelas a 

que o seu contrato de trabalho obriga. Dada a aparente inexistência de estudos que tenham 

relacionado as variáveis “duração efetiva do trabalho” e PsyCap e a relevância deste quesito, 

sugerimos que outros investigadores se debrucem sobre o mesmo. 

Sobre as diferenças nos níveis de PsyCap favoráveis aos indivíduos que desempenham 

funções de chefia relativamente aos demais (resultados com alguma consistência, pois foram 

não só, obtidos no nosso estudo empírico, como também nos de outros trabalhos na mesma 

área), estamos perante um tema de suma importância. Estes resultados sugerem que uma das 

formas de aumentar os níveis de PsyCap dos membros organizacionais pode passar por 

atribuir-lhes, de modo mais ou menos formal, funções de liderança. Se, por exemplo, no seio 

de uma equipa de trabalho, se incumbir determinado colaborador de liderar projetos 
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específicos em que este seja mais proficiente, é de esperar que os seus níveis de autoeficácia, 

esperança, otimismo e resiliência saiam reforçados. Tendo em conta que, por um lado, 

existem recomendações para que se dê mais atenção ao PsyCap coletivo (Dawkins et al., 

2013) e, por outro, as organizações apostam cada vez mais no trabalho em equipa (Rego & 

Cunha, 2013), sugerimos investigação (aparentemente inexistente até ao momento) que 

relacione os constructos “capital psicológico positivo” das equipas e “liderança partilhada” – 

aquela que não está centralizada num só indivíduo (Pearce, Wassenaar, & Manz, 2014) –, 

decorra ela articulada com uma liderança vertical autêntica ou de outro tipo.  

Quanto à constatação de que as pessoas que auferem vencimentos mais elevados são 

detentoras de níveis capital psicológico positivo igualmente mais elevados, há que ter algum 

cuidado com as conclusões a retirar. É, obviamente, importante que as pessoas se sintam 

recompensadas pelos seus esforços, que percecionem o seu vencimento como justo e que este 

lhes permita ter uma vida digna, quer em termos materiais e sociais, quer em termos culturais 

e espirituais. Mas quando se pretende aumentar o PsyCap de determinado indivíduo, não 

basta atribuir-lhe um salário mais elevado. Aliás, se apenas se tomar essa medida (sem a fazer 

acompanhar de outras), o efeito pode ser contrário ao desejado. Por exemplo, as organizações 

que optam por simplesmente aumentar os vencimentos em função da antiguidade correm o 

sério risco de desenvolver apenas o empenhamento instrumental dos seus colaboradores. E, se 

tal acontecer, é provável que os níveis de PsyCap baixem, pois, conforme revelou o nosso 

estudo empírico, as relações entre estas duas variáveis são inversas.  

Respondendo também afirmativamente à questão “O PsyCap é influenciado por 

características organizacionais?” (QD5), é, no entanto, de enfatizar que obtivemos diferenças 

(muito expressivas) nos níveis de PsyCap em apenas uma das quatro características estudadas. 

Tais diferenças verificaram-se quanto ao sector de propriedade dos meios de produção das 

organizações. 

Relativamente ao sector de propriedade dos meios de produção, o nosso estudo 

empírico revelou que os trabalhadores do sector cooperativo e social se destacam dos 

restantes como detentores dos mais elevados níveis de capital psicológico. Isto verifica-se, de 

forma global, para o conjunto dos 207 participantes deste último sector que, conforme revelou 

a caracterização da nossa amostra (cf. 4.2.1), aufere vencimentos significativamente mais 

baixos do que o constituído pelos restantes 221 participantes. Esta revelação de que os 

respondentes que trabalham em organizações do sector cooperativo e social se destacam dos 

restantes como detentores dos mais elevados níveis de capital psicológico positivo, resultante 

de uma análise aparentemente inédita, remete-nos para conclusões que consideramos muito 
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interessantes. Muito provavelmente, as pessoas que trabalham neste sector (grosso modo 

coincidente com a economia social e maioritariamente constituído por instituições de 

solidariedade social) têm muito presente para que serve exatamente o seu trabalho e como ele 

faz a diferença nas suas próprias vidas e na vida de outras pessoas e da sociedade (o que 

valorizam), podendo ser esta prestação de trabalho com significado que inclui um forte 

sentido de propósito que está na origem de maiores índices de PsyCap. Existe investigação 

que relaciona trabalho com significado e PsyCap. Existe também investigação que coloca as 

perceções de responsabilidade social como antecedentes do PsyCap. No entanto, não existe, 

aparentemente, investigação sobre o impacto do envolvimento direto num propósito social no 

PsyCap. Existindo algumas empresas que têm vindo a incluir nas suas estratégias de 

responsabilidade social o envolvimento direto dos colaboradores, através de ações como 

voluntariado em horário laboral, em causas sociais que apoiam (Rego, Cunha, Costa, 

Gonçalves, & Cabral-Cardoso, 2007), pensamos que seria interessante estudar que impacto 

isso pode ter, por si só, no PsyCap desses colaboradores.  

Por fim, estamos em condições de responder à questão central de investigação “Como 

é que o capital psicológico positivo é influenciado pelo empenhamento organizacional?”. De 

acordo com o nosso estudo empírico, o capital psicológico positivo relaciona-se 

positivamente com o empenhamento organizacional. Mais especificamente, o empenhamento 

organizacional, no seu todo, prediz o capital psicológico positivo. Esta capacidade preditiva é 

de 26,9%. Digno de registo é a maneira como cada componente do empenhamento 

organizacional influencia o PsyCap. Detetámos que, ao nível dos contributos individuais, o 

empenhamento afetivo tem um contributo positivo e o empenhamento instrumental tem um 

contributo negativo. Assim sendo, confirma-se aquela que foi a nossa antevisão quanto à 

influência do empenhamento afetivo no PsyCap. Os resultados que obtivemos apontam para a 

importância de se desenvolver a componente afetiva do empenhamento, que faz inclusive, 

conforme apurado, reduzir a componente instrumental. Um maior empenhamento 

organizacional afetivo tem, por si só, efeitos desejáveis. Traduzindo-se em níveis mais 

elevados de PsyCap, tais efeitos são potenciados. Os maiores níveis de PsyCap, traduzir-se-

ão, também, noutros benefícios para as pessoas, para as organizações e para as sociedades.    

Respondidas que estão todas as questões de investigação colocadas, e não 

escamoteando que toda e qualquer investigação encerra em si mesma um conjunto de 

limitações, concluímos que as principais limitações que podem ter afetado a nossa 

investigação são a desejabilidade social, os estados de espírito momentâneos e a dimensão da 

amostra. Ou seja, é possível que alguns dos inquiridos tenham apresentado algumas respostas 
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na ótica do que julgam ser conveniente socialmente, e/ou que não tenham respondido da 

mesma forma que responderiam noutra data – fatores que podem ter originado contaminações 

nas respostas obtidas –; e embora a amostra utilizada tenha uma dimensão bastante razoável, é 

natural que se ela fosse composta por mais indivíduos, os resultados se tornassem mais 

fidedignos. Estes fatores restritivos podem ser corrigidos em futuras investigações com 

recurso a instrumentos que reduzam a desejabilidade social, com recolhas de dados efetuadas 

em vários momentos, através da utilização de amostras com maior dimensão ou até 

recorrendo a métodos mistos de investigação, em que, num mesmo estudo, se recolham, 

analisem e misturem dados qualitativos e quantitativos (Creswell & Plano-Clark, 2011; 

Harms & Luthans, 2012; Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003). 

Pesem embora as limitações referidas, não nos parece que elas comprometam a 

relevância empírica da presente investigação. Entendemos, pois, que este estudo contribuiu 

para ampliar o leque de investigações na área do capital psicológico positivo e do 

empenhamento organizacional. Cumpridos que cremos estarem os objetivos desta 

investigação, dá-se por terminada esta dissertação sobre a forma como o capital psicológico 

positivo é influenciado pelo empenhamento organizacional.  
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A1 - Questionário CPEO 

 

 

Questionário 

 

Este questionário insere-se numa investigação para uma dissertação de Mestrado em Gestão 

de Recursos Humanos do ISLA Leiria, sob orientação da Professora Doutora Isabel Vilaça, e 

visa uma melhor compreensão do bem-estar no trabalho.  

 

Destina-se a pessoas residentes em Portugal que exerçam uma atividade profissional 

remunerada sob a autoridade e direção de outrem, nos termos de um contrato de trabalho, 

escrito ou implícito, e que tenham vínculo laboral com apenas uma entidade empregadora. 

 

É um questionário anónimo. Não existem respostas certas ou erradas. Todas as respostas 

serão tratadas de modo confidencial e agregado. As questões de resposta obrigatória estão 

assinaladas com um asterísco.  

 

A sua colaboração é extremamente importante, pelo que lhe ficamos muito gratas se 

disponibilizar cerca de 10 minutos do seu tempo para responder às questões que se seguem. 

 

[Para qualquer esclarecimento, queira contactar-nos via a21207615@unisla.pt]  

 

 

  

mailto:a21207615@unisla.pt
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I - Em que medida concorda com as seguintes afirmações neste momento da sua vida 

profissional? Responda, por favor, de acordo com a seguinte escala, colocando em cada 

quadrícula da coluna da direita o algarismo (de 1 a 6) que se aplica. 

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

fortemente 
Discordo Discordo  

um pouco 
Concordo   
um pouco Concordo Concordo 

fortemente 

 

1. Sinto-me confiante quando procuro uma solução para um problema de longo prazo.*  

2. Sinto-me confiante ao representar a minha área de trabalho em reuniões com a gestão 
da organização.*   

3. Sinto-me confiante ao contribuir para as discussões sobre a estratégia da 
organização.* 

 

4. Sinto-me capaz de ajudar a definir objectivos para a minha área de trabalho.*   

5. Sinto-me confiante ao estabelecer contacto com pessoas fora da organização (por 
exemplo, clientes e fornecedores) para discutir problemas.*  

 

6. Sinto-me confiante a apresentar informação a um grupo de colegas.*  

7. Se me encontrasse numa situação difícil no trabalho, conseguiria pensar em muitas 
formas de sair dela.*  

 

8. Atualmente, procuro alcançar os meus objectivos com grande energia.*   

9. Para qualquer problema, existem muitas formas de resolvê-lo.*  

10. Neste momento, vejo-me como uma pessoa bem sucedida no trabalho.*   

11. Consigo pensar em muitas formas de alcançar os meus objectivos no trabalho.*  

12. Neste momento, estou a alcançar os objectivos profissionais que defini para mim 
próprio(a).*  

 

13. Quando tenho uma contrariedade no trabalho, tenho dificuldade em recuperar e 
seguir em frente.* 

 

14. De um modo ou de outro, em geral consigo gerir bem as dificuldades no trabalho.*  

15. No trabalho, se for necessário, sou capaz de ficar “por minha conta e risco”.*  

16. Em geral, ultrapasso com facilidade as coisas mais stressantes no trabalho.*  

17. Consigo ultrapassar os momentos difíceis no trabalho, pois já passei anteriormente 
por dificuldades.* 

 

18. Sinto que consigo lidar com muitas coisas ao mesmo tempo no trabalho.*  

19. Quando as coisas estão incertas para mim no trabalho, habitualmente espero o 
melhor.* 

 

20. Se algo de mal me pode acontecer no trabalho, isso acontecer-me-á.*  

21. No meu trabalho, olho sempre para o lado positivo das coisas.*  

22. No trabalho, sou optimista acerca do que acontecerá no futuro.*  

23. No trabalho, as coisas nunca me correm como gostaria.*  

24. Trabalho com a convicção de que todo o contratempo tem um lado positivo.*  
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II - Em que medida as seguintes afirmações se aplicam a si? Responda, por favor, de acordo 

com a seguinte escala, colocando em cada quadrícula da coluna da direita o algarismo (de 1 a 

7) que se aplica.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

A afirmação 

não se aplica 

rigorosamente 

nada a mim 

Não se 

aplica 

Aplica-se 

muito 

pouco 

Aplica-se 

alguma 

coisa 

Aplica-se 

bastante 

Aplica-se 

muito 

A afirmação 

aplica-se 

completamente 
a mim 

 

1. Não deixaria a minha organização agora porque sinto obrigações para com as 

pessoas que aqui trabalham.* 
 

2. Mantenho-me nesta organização porque sinto que tenho poucas oportunidades 

noutras organizações.* 
 

3. Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e a minha organização.*  

4. Sinto que, se recebesse uma oferta de melhor emprego, não seria correto deixar a 

minha organização.* 
 

5. Tenho uma forte ligação de simpatia por esta organização.*  

6. Importo-me realmente com o destino da minha organização.*  

7. Tenho orgulho em dizer a outras pessoas que faço parte desta organização.*  

8. Mantenho-me nesta organização porque sinto que não conseguiria facilmente entrar 

noutra organização.* 
 

9. Não abandono esta organização devido às perdas que me prejudicariam.*  

10. Sinto-me “parte da família” da minha organização.*  

11. Sinto-me em dívida para com a minha organização.*  

12. Continuo nesta organização porque, se saísse, teria que fazer grandes sacrifícios 

pessoais.*  
 

13. Sinto que tenho poucas alternativas de emprego se deixar esta organização.*  

14. Mesmo que isso me trouxesse vantagens, sinto que não deveria abandonar a minha 

organização agora.* 
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III - Por favor, complete os espaços e assinale com um [X] as opções referentes a si/emprego. 

 

1. Idade:*   anos 

 

2. Género:* Masculino   Feminino  

 

3. Nível de ensino completo:* 
 

Inferior ao básico  

Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos / Da 1.ª classe ao 9.º ano de escolaridade)   

Secundário (4.º ciclo / 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade)   

Superior (Bacharelato ou Licenciatura ou Mestrado ou Doutoramento)  

 

4. Trabalhador-estudante:* Sim   Não  

 

5. Tipo de contrato de trabalho:* 
 

A termo – certo ou incerto (a prazo)  

Sem termo (efetivo), escrito ou implícito  

Outro  

 

6. Duração semanal média efetiva do trabalho (incluindo horas extraordinárias):* 
 

Inferior a 41 horas   41 a 44 horas   45 a 49 horas   50 ou mais horas  

 

7. Antiguidade na entidade empregadora:*     Anos       Meses  

 

8. Funções de chefia:* Sim   Não  

 

9. Vencimento mensal líquido (após descontos):* 
 

Menos que 600€   De 1200€ a menos de 1800€  

De 600€ a menos de 1200€    Igual ou superior a 1800€  

 

10. Pessoal ao serviço da entidade empregadora:* 
 

Menos que 10 pessoas   50 a 249 pessoas  

10 a 49 pessoas   250 ou mais pessoas  

 

11. Sector de atividade económica da organização:*  
 

Primário (agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca)  

Secundário (indústria, construção, eletricidade, gás, ar, água e gestão de resíduos)  

Terciário (comércio e serviços)  

 

12. Sector de propriedade dos meios de produção da organização:*  
 

Público  

Privado  
Cooperativo e social (cooperativas, mutualidades, misericórdias, fundações, IPSS, e 
outras associações e organizações da economia social) 

 

 

13. Códigos postais residência / emprego:     -    /     -    

Caso desconheça ou prefira não indicar alguns dígitos, substitua-os por [x] 
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