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Resumo 

O presente estudo visa analisar a influência exercida por fatores do trabalho – 

nomeadamente a justiça, relação com a chefia e a satisfação – sobre os quatro 

componentes do Capital Psicológico (PsyCap).  

Partindo de bibliografia existente acerca do tema, foram formuladas as hipóteses de 

estudo, apresentadas na primeira parte do trabalho. Posteriormente, são expostos os 

resultados e conclusões da investigação, sendo que os dados analisados foram 

recolhidos junto da redação do Jornal Público e de Redes Sociais.  

Assim, pretende-se contribuir para o aumento do conhecimento acerca do tema 

enunciado, bem como para a compreensão do impacto de alguns fatores do trabalho na 

capacidade dos indivíduos para ultrapassar os obstáculos. Estes são cada vez mais 

frequentes, num mundo empresarial em crescente competitividade.  

Os resultados obtidos com esta investigação mostram que, no geral, os 3 fatores do 

trabalho analisados (justiça no trabalho, proximidade com a chefia e satisfação no 

trabalho) estão relacionados com o PsyCap dos colaboradores. É de notar que, no caso 

da satisfação, dois dos quatro componentes do PsyCap (auto-eficácia e resiliência) não 

revelaram relação significativa com a mesma, fazendo com que não seja possível 

comprovar a existência de relação entre a satisfação no trabalho e o PsyCap, como um 

todo. 

Palavras-chave: Capital Psicológico, Satisfação no trabalho, Justiça no trabalho, 

Relação com a chefia 



Joana Silva A natureza mutável do Capital Psicológico  

 4 

Abstract 

The present paper aims to analyze the impact of some work aspects – namely justice, 

relationship with the supervisor and satisfaction – over the four components of 

Psychological Capital (PsyCap).  

The hypotheses of the study were formulated based on existing literature on the topic. 

Subsequently the results and conclusions of the investigation are presented, wherein the 

data was gathered through two different sources: Público newspaper and Social 

Networks.  

Thus, the purpose of this work is to contribute to the PsyCap’s knowledge development, 

as well as to the understanding of some work aspects consequences on the employee’s 

ability to overcome possible setbacks. These are more and more frequent in a business 

world with an increasing competitiveness.  

The results achieved with this investigation show that, overall, the 3 work aspects 

(justice at work, relationship with the supervisor and work satisfaction) analyzed are 

correlated with one’s PsyCap. Since two out of four PsyCap components did not reveal 

any significant correlation with the satisfaction, it is not possible to conclude that the 

PsyCap, as a whole, is related with work satisfaction. 

Keywords: Psychological Capital, Work satisfaction, Work justice, Relationship with 

the supervisor 

 

 



Joana Silva A natureza mutável do Capital Psicológico  

 5 

Índice 

Agradecimentos ................................................................................................................. 2 

Resumo .............................................................................................................................. 3 

Abstract .............................................................................................................................. 4 

Introdução .......................................................................................................................... 8 

1 – Enquadramento teórico .............................................................................................. 11 

1.1 – Capital Psicológico e os seus componentes ........................................................ 11 

1.1.1 – Esperança ....................................................................................................... 12 

1.1.2 – Auto-eficácia ................................................................................................. 13 

1.1.3 – Resiliência ..................................................................................................... 13 

1.1.4 – Otimismo ....................................................................................................... 14 

1.2 – A natureza mutável do Capital Psicológico ........................................................ 15 

1.2.1 – Justiça no trabalho ........................................................................................ 16 

1.2.2 – Proximidade com a chefia ............................................................................ 17 

1.2.3 – Satisfação no trabalho .................................................................................. 20 

2 – Método ....................................................................................................................... 22 

2.1 – Recolha e análise de dados ................................................................................. 22 

2.2 – Participantes ........................................................................................................ 24 

2.3 – Instrumento ......................................................................................................... 25 

3 – Resultados .................................................................................................................. 29 

3.1 – Estatística descritiva ............................................................................................ 29 

3.2 – Estudo das hipóteses de investigação ................................................................. 32 

3.2.1 – Breve estudo exploratório ............................................................................ 34 

3.3 – Discussão ............................................................................................................ 35 

Conclusão ........................................................................................................................ 37 

Limitações do estudo e sugestões futuras ........................................................................ 39 



Joana Silva A natureza mutável do Capital Psicológico  

 6 

Referências ...................................................................................................................... 41 

Anexo A – Escalas aplicadas ........................................................................................... 48 

Anexo B – Etapas da carreira .......................................................................................... 53 

Anexo C – Fidelidade das variáveis ................................................................................ 53 

Anexo D – Regressões Lineares Múltiplas ..................................................................... 58 

Anexo E – Contrastes entre variáveis .............................................................................. 59 

 

 



Joana Silva A natureza mutável do Capital Psicológico  

 7 

Índice de tabelas 

Tabela 1: Média e desvio padrão das variáveis ............................................................... 29 

Tabela 2: Correlações entre as variáveis ......................................................................... 30 

Tabela 3: Modelos de Regressão Linear Múltipla ........................................................... 32 

 

 



Joana Silva A natureza mutável do Capital Psicológico  

 8 

Introdução 

A globalização da economia tem vindo a mudar a forma como a própria economia é 

encarada, passando a haver uma maior ênfase nos serviços e conhecimentos, e não 

apenas na produção. Assim, são cada vez mais importantes as competências e 

capacidades dos colaboradores, neste ambiente de mudança e desafios constantes (Siu et 

al, 2009). 

Neste sentido, a teoria baseada nos recursos tem-se tornado uma base teórica muito 

popular entre os estudos que procuram explicar as fontes de vantagem competitiva 

sustentável das empresas. Facto justificável quando observamos evidências da relação 

positiva entre os recursos estratégicos (valiosos, raros, insubstituíveis e inimitáveis) e o 

desempenho organizacional. Entre os recursos estratégicos, o capital humano tem 

mostrado ser o mais universal e inimitável de todos (Newman et al, 2014). 

Sendo o capital humano o recurso estratégico com maior capacidade de contribuir para 

a criação de vantagem competitiva sustentável, este pode, também, ser o maior 

obstáculo para uma organização durante um processo de mudança. Um dos maiores 

obstáculos à eficácia de programas de mudança organizacional – motivados pela 

existência de lacunas entre os objetivos da organização e os resultados atuais – é a 

resistência dos colaboradores. Esta manifesta-se através de atitudes e comportamentos 

disfuncionais e pode ser devastadora para uma mudança organizacional eficaz (Avey et 

al, 2008).  

Os processos de mudança são críticos, tanto para os gestores, como para os 

colaboradores, já que estes são responsáveis por se adaptarem e comportarem de forma 

alinhada com os novos objetivos e estratégias. Estes têm de ter confiança (auto-eficácia) 

para encararem e superarem os novos desafios; ser perseverantes com os objetivos 
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(esperança) e, quando necessário, redirecionar os caminhos traçados para a obtenção do 

sucesso; acreditar no sucesso atual e futuro (otimismo); e recuperar de contratempos e 

adversidades e superá-los, para que possam alcançar os objetivos (resiliência) (Peterson 

et al, 2011). Estes quatro componentes mencionados, em conjunto, formam uma 

construção teórica maior: o Capital Psicológico (PsyCap). O PsyCap, ao contrário de 

outras construções teóricas, como os cinco traços da personalidade, é um estado flexível 

e possível de se desenvolver. Depende de diversas variáveis e altera-se ao longo da vida 

de cada indivíduo (Luthans, 2012; Walumbwa et al, 2010). Tendo em conta a sua 

relevância para o sucesso dos colaboradores, na superação dos obstáculos do dia-a-dia 

organizacional, é importante que se tente compreender quais os fatores que afetam o 

PsyCap nos colaboradores. Dessa forma, é possível que as empresas procurem criar as 

condições que facilitam um maior nível de PsyCap nos seus colaboradores. 

No presente trabalho é apresentada uma investigação com o objetivo de analisar o 

relacionamento entre o PsyCap e: a justiça no trabalho, a relação com a liderança e a 

satisfação no trabalho. Ou seja, compreender se a justiça no trabalho, a relação com a 

gestão e a satisfação no trabalho influenciam o grau de PsyCap dos colaboradores. Com 

isto, o estudo orienta-se com base nas seguintes questões de partida: 

Qual a importância que a justiça no trabalho tem no nível de Capital Psicológico dos 

colaboradores? 

O suporte social, por parte da chefia, influencia o Capital Psicológico dos 

colaboradores? 

A satisfação no trabalho influencia o Capital Psicológico dos colaboradores? 

Pessoalmente, optei por este tema por várias razões. Com a crise que se instalou, um 

pouco por todo o mundo, instalou-se também um clima de instabilidade e insegurança 
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em várias empresas. A competição é feroz e as organizações necessitam de estar 

preparadas para inovar e ultrapassar os seus obstáculos de forma eficaz e criativa. No 

entanto, os maiores responsáveis por fazer com que essas mesmas organizações tenham 

sucesso na superação dos seus problemas são os colaboradores e, para que isso seja 

possível, estes têm de ter força e estabilidade emocional para não se deixarem afetar e 

desanimar pelos contratempos. Assim, surge a necessidade de resiliência dos 

indivíduos, ou seja, capacidade psicológica, de cada um, para recuperar rapidamente de 

um choque ou dificuldade (Vickers e Kouzmin, 2001). Este era já, desde o início do 

mestrado, um tema de grande interesse pessoal, devido ao seu poder de influência no 

desempenho profissional dos colaboradores. Com isto, o presente trabalho está 

organizado da seguinte forma: no capítulo 1 é feita uma revisão bibliográfica acerca do 

Capital Psicológico, onde são abordados os seus vários componentes. Ainda neste 

primeiro capítulo é feita uma breve referência à natureza mutável do PsyCap e 

explicados alguns fatores de influência. No capítulo 2 é clarificado o método utilizado 

para execução do trabalho e no terceiro capítulo são expostos os resultados do estudo, 

assim como a sua respetiva discussão. Por fim, é apresentada a conclusão – onde estão 

contempladas as considerações finais –, as limitações do estudo e as sugestões para 

investigações futuras.  
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1 – Enquadramento teórico 

1.1 - Capital Psicológico e os seus componentes 

Com o recente desenvolvimento da psicologia positiva, surgiu o conceito de capital 

psicológico. Este refere-se a uma construção nuclear capaz de prever o desempenho e a 

satisfação de uma forma mais eficaz que qualquer uma das suas características 

individuais (esperança, auto-eficácia, resiliência e otimismo) (Luthans et al, 2006). 

Estudos sugerem que o positivismo em geral e o PsyCap em particular, podem 

desempenhar um papel importante na orientação para a mestria – padrões 

comportamentais caracterizados pela procura de desafios e pela persistência face aos 

obstáculos – e na inovação, além de, potencialmente, terem influência na resolução de 

problemas. Este aspeto tem especial importância nos tempos económicos atuais, com a 

crise e os despedimentos a invadirem as organizações (Luthans et al, 2011). 

Luthans e os seus colegas desenvolveram a construção de PsyCap, diferenciando-a de 

outras construções da psicologia positiva (como as cinco principais características da 

personalidade), por ser um estado (e não um traço). Assim, o PsyCap pode ser medido e 

está aberto a desenvolvimento, o que depois se reflete no desempenho dos 

colaboradores (Luthans et al, 2010). Os autores identificaram os quatro recursos 

psicológicos principais que integram o PsyCap: esperança, auto-eficácia, resiliência e 

otimismo. Distinguem, ainda, o PsyCap de outras formas de capital, relacionado com as 

pessoas, como o capital humano e o capital social (Luthans et al, 2008).  

O capital humano está relacionado com os ativos humanos de uma organização, onde 

estão incluídos todas os seus conhecimentos, competências e capacidades. O valor de 

uma organização está neste tipo de capital por ser vital para a vantagem competitiva das 

organizações, devido ao seu perfil único, já que não pode ser imitado ou facilmente 
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substituído (Larson e Luthans, 2006). O capital social constitui um tipo particular de 

recursos de que um ator dispõe, recursos esses que são inerentes à estrutura das relações 

entre vários atores, quer sejam pessoas ou organizações (Coleman, 1988). 

O PsyCap é uma construção psicológica dentro de outra ainda maior, definida como 

«comportamento organizacional positivo». Luthans define esta última como o estudo e 

aplicação de forças e capacidades psicológicas dos recursos humanos, orientados 

positivamente, que podem ser medidos, desenvolvidos e geridos eficazmente para o 

aumento do desempenho (Luthans et al, 2011).  

Mais concretamente, o PsyCap baseia-se na área do comportamento organizacional 

positivo e representa o estado de desenvolvimento psicológico positivo de um 

indivíduo, que lhe permite fazer uma avaliação favorável das circunstâncias e 

probabilidades de sucesso, baseada na motivação, esforço e perseverança. Este é 

caracterizado por quatro recursos psicológicos: esperança, auto-eficácia, resiliência e 

otimismo (Avey et al, 2008; Luthans et al, 2011; Luthans, 2012; Walumbwa et al, 

2010). 

 

1.1.1 – Esperança 

Snyder (2000) explica que a esperança se baseia na expectativa positiva da obtenção dos 

objetivos. O autor concluiu, através dos seus estudos, que a esperança é composta por 

dois componentes: a ação e os caminhos – a primeira relacionando-se com a motivação 

pessoal para obter sucesso numa tarefa e a segunda com as várias formas de essa mesma 

tarefa ser desempenhada (Snyder et al, 1996).  

Assim, a esperança é um estado motivacional positivo baseado nos dois fatores agora 

referidos, pelo que colaboradores com níveis altos de esperança tendem a arriscar mais e 
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a procurar caminhos alternativos, quando os anteriores ficam bloqueados (Snyder, 

2002). Quando indivíduos com níveis altos de esperança não alcançam os seus 

objetivos, utilizam o feedback para melhorarem os seus métodos e estratégias e, assim, 

revelam-se mais energéticos e proactivos na procura de outros caminhos para alcançar 

os objetivos (Rego et al, 2009). 

 

1.1.2 – Auto-eficácia 

A auto-eficácia, baseada na teoria social cognitiva de Bandura, refere-se à convicção 

que um indivíduo tem na sua capacidade para executar, com sucesso, o comportamento 

adequado que o fará atingir os objetivos e resultados esperados (Bandura, 1977).  

A auto-eficácia estimula a adoção de padrões elevados, no que diz respeito aos 

resultados esperados, que vão resultar num melhor desempenho, caso a pessoa tenha 

realmente capacidades para isso. Então, esta característica dos colaboradores revela-se 

vital para uma mudança organizacional eficaz (Vancouver et al, 2001). A auto-eficácia 

contribui significativamente para o nível de motivação e desempenho, fatores 

fundamentais para resolução de problemas (Bandura e Locke, 2003). 

Pessoas auto-eficazes têm maior probabilidade de escolher tarefas desafiantes, de 

aplicar os seus esforços e motivação para alcançarem os objetivos e de resistirem 

perante os obstáculos e as dificuldades (Rego, 2012).  

 

1.1.3 – Resiliência 

O início dos estudos relacionados com a resiliência tem raízes na história da medicina, 

psicologia e educação e inclui vários conceitos ligados a padrões de adaptação positivos 

em contextos adversos (Masten e Obradovic, 2006). Esta é descrita como a capacidade 
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de um sistema para ultrapassar e recuperar de adversidades significativas e continuar a 

funcionar de forma eficaz (Masten, 2013).  

A resiliência contém dois componentes: tem de envolver uma ameaça ou risco e uma 

reação positiva a essa mesma ameaça/risco. Ou seja, refere-se ao comportamento que se 

caracteriza por uma adaptação positiva consistente, quando encaradas situações de risco 

ou adversidades. Assim, pode dizer-se que os indivíduos resilientes têm uma maior 

probabilidade de superarem as dificuldades e de se adaptarem à mudança (Norman et al, 

2005).  

Numa investigação realizada por Sarkar e Fletcher (2014), os autores concluíram que 

colaboradores mais resilientes têm uma maior capacidade para resolver problemas de 

uma forma criativa, demonstrar proficiência na aprendizagem de novas práticas de 

trabalho, reagir positivamente à mudança e revelar inteligência emocional numa 

variedade de situações. Assim, têm maior probabilidade de desenvolver caminhos 

alternativos quando encaram as dificuldades, o insucesso e as oportunidades (Rego, 

2012).  

 

1.1.4 – Otimismo 

O otimismo refere-se à expectativa que um indivíduo tem de obter resultados positivos 

(Scheier et al, 2001). Indivíduos que atribuem uma causa externa a eventos negativos e 

razões pessoais a eventos positivos, são considerados otimistas (Kluemper et al, 2009). 

Como Seligman (2006) explica, a vida coloca os mesmos obstáculos no caminho de 

pessoas otimistas e pessimistas, mas os otimistas têm mais facilidade em ultrapassá-los. 

O autor conclui que pessoas otimistas recuperam das dificuldades, enquanto pessoas 

pessimistas tendem a desistir, sendo por isso que estas últimas têm, também, menos 
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sucesso no trabalho. Assim, o otimismo tem um papel de influência no sucesso de um 

indivíduo, durante a mudança organizacional, pois, por esta perspetiva, pessoas com 

grande otimismo esperam obter sucesso quando encaram a mudança (Avey et al, 2008). 

Estes quatro recursos psicológicos, quando combinados, são conceptualmente definidos 

como «Capital Psicológico». 

 

1.2 – A natureza mutável do Capital Psicológico 

Como mencionado anteriormente, o nível de PsyCap de um colaborador pode ter 

influência direta no seu desempenho e isso reflete-se nos resultados da própria 

organização. Luthans et al (2007) realçam que colaboradores que tenham altos níveis de 

PsyCap podem ter um maior desempenho devido ao número e nível de construções 

psicológicas positivas manifestadas através do seu pensamento, motivação e, acima de 

tudo, do seu comportamento. Estes demostram maior desempenho do que aqueles que 

apenas demonstram esperança, resiliência, otimismo ou auto-eficácia, numa 

determinada situação. 

Por essa razão, esta característica dos colaboradores não deve, nem pode, ser 

negligenciada pela gestão da empresa. Judge et al (2003) referem que a natureza do 

PsyCap distancia-o de construções orientadas para o comportamento organizacional 

positivo, como as “cinco grandes” dimensões da personalidade, exatamente por estarem 

inseridas nos traços individuais e não serem um “estado”. Sendo o PsyCap um “estado”, 

significa que pode ser medido e, mais importante ainda, que pode ser desenvolvido. É, 

então, vital que se tenha consciência do tipo de fatores que podem aumentar/diminuir o 

nível de PsyCap dos colaboradores, sendo fundamental que as organizações criem 

condições favoráveis ao seu desenvolvimento. 
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1.2.1 – Justiça no trabalho 

No mundo empresarial atual, estamos perante um clima político, económico, 

tecnológico, social e ético em constante mudança. Luthans et al (2007b) referem que um 

ambiente de incerteza pode criar a sensação de “perda de controlo” das situações e 

diminuir a confiança dos colaboradores. Consequentemente, estes detêm maior 

probabilidade de se sentirem desesperançados, pessimistas e de verem os seus níveis de 

resiliência diminuídos, o que se reflete no desempenho. Os autores referem que o 

desafio está no desenvolvimento inovador dos recursos humanos, a nível social e 

psicológico, para que se consiga uma vantagem competitiva sustentável. Mas, para que 

esse desenvolvimento seja possível, é importante que alguns fatores do trabalho estejam 

controlados, possibilitando o compromisso dos colaboradores.  

Mills et al (2013) adiantam que a resiliência dos colaboradores está negativamente 

relacionada com a inflexibilidade e severidade da organização e que estes necessitam de 

recursos flexíveis e adaptáveis para poderem improvisar, com sucesso, em situações de 

incerteza. Bouckhenooghe et al (2015) não só concluíram que o PsyCap está 

diretamente relacionado com o desempenho dos colaboradores, como perceberam que 

uma liderança justa e ética está positivamente relacionada com o nível de PsyCap dos 

seus seguidores.  

Noblet et al (2012) explicam, com base nas conclusões do seu estudo, que a justiça para 

com os indivíduos pode influenciar a relação stress-desempenho. No caso da justiça 

interpessoal, esta variável demonstra ser preditora de atitudes e cidadania no local de 

trabalho, assim como o tratamento com base no respeito tem implicações no grau de 

motivação dos trabalhadores.  
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Então, pode dizer-se que o sentimento de justiça no trabalho constitui uma condição 

importante para o desenvolvimento do PsyCap dos colaboradores (Hur et al, 2015).  

Deste modo, coloca-se a primeira hipótese, que se desdobra em quatro sub-hipóteses: 

H1a: A justiça no trabalho relaciona-se com o nível de esperança dos colaboradores.  

H1b: A justiça no trabalho relaciona-se com o nível de auto-eficácia dos 

colaboradores. 

H1c: A justiça no trabalho relaciona-se com o nível de resiliência dos colaboradores. 

H1d: A justiça no trabalho relaciona-se com o nível de otimismo dos colaboradores. 

 

1.2.2 – Proximidade com a chefia 

Existem várias fontes de influência para o grau de PsyCap dos indivíduos, 

inclusivamente ações de formação com o objetivo de aumentar esta característica nos 

colaboradores – modelo OB Mod, desenvolvido por Luthans e os seus colegas – o que 

demonstra a natureza flexível deste conceito (Newman et al, 2014). Luthans, Avolio e 

Avey (2008) identificam o clima e ambiente no trabalho como um desses fatores de 

influência, mais concretamente a presença, ou não, de suporte social no local de 

trabalho. Existem evidências de que a provisão de suporte no local de trabalho facilita o 

desenvolvimento do PsyCap nos colaboradores, por lhes dar maior esperança para 

procurar novos caminhos, para o alcance dos seus objetivos, e serve como um recurso 

que lhes permite recuperar rapidamente dos contratempos (Luthans et al, 2008). 

O investimento num ambiente de trabalho favorável e na proximidade com a chefia 

potencia o crescimento da organização, constituindo uma fonte de vantagem 

competitiva, já que o PsyCap e a confiança na organização são fatores de influência 
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para o desempenho e compromisso dos colaboradores (Cho e Poister, 2014; Bitmis e 

Ergeneli, 2013).  

O desenvolvimento do PsyCap dos colaboradores pode, por si só, favorecer o aumento 

da confiança na organização e na liderança. Shukla e Rai (2014) perceberam, através da 

sua investigação, que indivíduos com maiores níveis de PsyCap têm menor 

probabilidade de depender do suporte da organização para o desenvolvimento da 

confiança e compromisso com a mesma. Ou seja, estes têm perceções do ambiente de 

trabalho e dos acontecimentos mais favoráveis e, por isso, têm menor tendência para 

procurar suporte nos seus colegas e líderes.  

Como Jones (1986) explica, as técnicas de socialização ajudam a diminuir sentimentos 

de incerteza, estimulando, assim, o nível de auto-eficácia (um dos quatro componentes 

do PsyCap) dos colaboradores. Nigah et al (2012) concluíram que a satisfação com o 

“amigo” de integração (um mecanismo de socialização muito utilizado pelas 

organizações, para integrar novos colaboradores – buddying) conduz a maiores níveis de 

PsyCap do colaborador e, assim, prevê o seu compromisso futuro com o trabalho. Isto 

para se perceber que também a relação colaborador-colegas tem impacto no 

desempenho. 

Voltando à relação colaborador líder, esta é uma relação especialmente importante para 

o bom desempenho dos trabalhadores, uma vez que os supervisores têm, 

frequentemente, posições e poder mais fortes que os seus seguidores e, por isso, são 

fontes influenciadoras de informação para os colaboradores, no que diz respeito ao 

modelo a seguir de comportamento importante e apropriado. Tendo em consideração 

que os seguidores respeitam os seus líderes dentro das organizações, eles têm maior 

probabilidade de imitar o seu comportamento, para obterem resultados de 
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comportamento positivo semelhantes (Bandura, 1977). É esperado que os seguidores de 

líderes esperançosos, auto-eficazes, otimistas e resilientes imitem o seu comportamento, 

para que o estado positivo do supervisor seja transferido para os seus seguidores 

(Yammarino et al, 2008). Chen (2015) concluiu, com o seu estudo, que um líder com 

um nível elevado de PsyCap tem a capacidade de influenciar positivamente o PsyCap 

dos seus seguidores. No entanto, esse efeito pode não ser linear e pode depender de 

alguns fatores. Story et al (2013) esclarecem que o efeito contagiante do PsyCap dos 

líderes no PsyCap dos seus seguidores é mediado pela qualidade da relação líder-

seguidor. Isto é, quanto mais próxima for esta relação, mais probabilidade há de ocorrer 

este contágio. Tal demonstra que um investimento na aproximação dos líderes aos seus 

seguidores e que um bom relacionamento entre os líderes e os colaboradores tem, de 

facto, consequências positivas no nível de PsyCap dos mesmos.  

Mas não só a proximidade, entre os líderes e os seus seguidores, influencia o PsyCap 

dos mesmos, como também a confiança entre eles pode ser um fator que afeta o nível de 

PsyCap dos colaboradores. Segundo Walumbwa et al (2011), colaboradores com mais 

confiança nos líderes demonstram maior nível de PsyCap, o que, consequentemente, 

favorece o seu comportamento positivo na organização e desempenho individual.  

Exemplo desta relação positiva entre a confiança dos colaboradores nos seus líderes e o 

seu comportamento organizacional é a experiência descrita por Nath (2008). A 

consultora, e coach, conseguiu trabalhar uma equipa com graves problemas de 

comunicação e cooperação, através do investimento na confiança com cada um dos seus 

membros. Nath (2008) encontrou uma equipa incapaz de comunicar eficazmente e de 

respeitar os diferentes pontos de vista, onde não existia colaboração ou sentimento de 

compromisso. A autora criou uma ligação de proximidade e cumplicidade com todos os 



Joana Silva A natureza mutável do Capital Psicológico  

 20 

colaboradores e, assim, facilitou a implementação de um plano de mudança, tornando a 

equipa mais coesa e comprometida com os objetivos organizacionais.  

Deste modo, hipotetiza-se que: 

H2a: A proximidade com a chefia relaciona-se positivamente com o nível de esperança 

dos colaboradores. 

H2b: A proximidade com a chefia relaciona-se positivamente com o nível de auto-

eficácia dos colaboradores. 

H2c: A proximidade com a chefia relaciona-se positivamente com o nível de resiliência 

dos colaboradores. 

H2d: A proximidade com a chefia relaciona-se positivamente com o nível de otimismo 

dos colaboradores. 

 

1.2.3 – Satisfação no trabalho 

Outro dos fatores, inseridos no ambiente no trabalho, que pode estar relacionado com o 

nível de PsyCap dos colaboradores é a satisfação no trabalho. Como explicam Luthans 

et al (2007), o nível de PsyCap dos colaboradores está positivamente relacionado com a 

satisfação no trabalho, assim como com o seu desempenho. A relação do PsyCap com o 

desempenho e a satisfação no trabalho é relativamente mais forte, que cada um dos seus 

componentes individuais – esperança, auto-eficácia, resiliência e otimismo. Apesar de 

ser já esperado que exista esta relação positiva, autores como Keplan e Biçkes (2013) 

perceberam, através da sua investigação, que a importância de cada um dos 

componentes do PsyCap não é igual, no que diz respeito à satisfação no trabalho. Os 

autores concluíram que a resiliência e o otimismo têm uma relação e influência positiva 

com a satisfação no trabalho, mas que o mesmo não se verifica com a auto-eficácia e a 
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esperança. Os dois últimos componentes do PsyCap não demonstraram influência 

significativa com a satisfação no trabalho.  

O certo é que o PsyCap, como um todo, está relacionado com a satisfação no trabalho 

de uma forma recíproca – os dois influenciam-se mutuamente. Totawar e Nambudiri 

(2014) defendem que a justiça e a satisfação no trabalho influenciam o nível de PsyCap 

dos colaboradores. Do mesmo modo, Siu (2013) conclui que o PsyCap tem uma 

correlação positiva com o bem-estar dos colaboradores, aumentando a sua satisfação no 

trabalho e o seu bem-estar físico e mental. 

Culbertson et al (2010) explicam que o nível de PsyCap está relacionado com o bem-

estar diário no trabalho e que uma das formas de o aumentar é promovendo o trabalho 

positivo - tarefas representativas das capacidades de quem as desempenha – pois os 

colaboradores nesta situação demonstraram maior probabilidade de experienciar 

sentimentos positivos e satisfação na vida.  

Ali e Ali (2014) foram mais longe e verificaram, também, que a satisfação no trabalho, 

não só potencia o PsyCap, como diminui consideravelmente a propensão para 

desenvolver problemas psicológicos, como o burnout. Estes afirmam que quanto maior 

for o nível de PsyCap dos colaboradores, menor a sua probabilidade de virem a sofrer 

de burnout. 

O PsyCap está, não só relacionado com a satisfação no trabalho, como também com 

uma definição de bem-estar mais abrangente – mais indicativa da felicidade humana e 

da sua realização (Culbertson et al, 2010). Com isto, os autores reforçam a ideia de que 

as organizações beneficiam em proporcionar o bem-estar dos seus colaboradores, por 

assim permitirem o aumento do seu nível de PsyCap e, por consequência, promoverem 

um desempenho mais eficaz. Por outro lado, Totawar e Nambudiri (2014) consideram 
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mais fácil, para as organizações, investirem no desenvolvimento do PsyCap dos 

colaboradores, principalmente devido ao facto de este poder ser trabalhado e 

desenvolvido através de formação e outras intervenções de grupo. Este desenvolvimento 

do PsyCap facilitaria o aumento da satisfação no trabalho e compromisso com a 

empresa, já que colaboradores com maiores níveis de PsyCap, têm maior probabilidade 

de se sentirem satisfeitos no trabalho e, também, de contribuir para a obtenção dos 

objectivos organizacionais (Ali e Ali, 2014). Assim, propõe-se a terceira hipótese, que 

se divide nas seguintes sub-hipóteses: 

H3a: A satisfação no trabalho relaciona-se positivamente com o nível de esperança dos 

colaboradores. 

H3b: A satisfação no trabalho relaciona-se positivamente com o nível de auto-eficácia 

dos colaboradores. 

H3c: A satisfação no trabalho relaciona-se positivamente com o nível de resiliência dos 

colaboradores. 

H3d: A satisfação no trabalho relaciona-se positivamente com o nível de otimismo dos 

colaboradores. 

 

2 – Método 

2.1 – Recolha e análise de dados 

Para a realização do presente estudo, foram efetuados dois contactos com empresas 

distintas: Jerónimo Martins (sector da distribuição, no ramo alimentar) e Heading Value 

(várias áreas de negócio, que desenha, implementa e gere projetos de outsourcing). O 

contacto com a Jerónimo Martins foi efetuado via correio eletrónico, no qual foram 
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solicitados 200 questionários. A resposta obtida foi a de que não seria viável a aplicação 

do estudo neste local. 

O contacto com a Heading Value foi, inicialmente, feito diretamente com o responsável 

(pessoalmente) e os restantes via correio eletrónico. Foram, igualmente, solicitados 200 

questionários, mas apenas aos trabalhadores em regime de outsourcing. A resposta foi 

positiva e os questionários foram enviados, através de um link online, no dia 20 de 

Abril, de 2015. Como, no dia 7 de Maio, de 2015, ainda não tinha sido rececionada 

qualquer resposta, foi feito novo contacto com a pessoa responsável, mas sem sucesso. 

No dia 19 de Maio, de 2015, por continuar a não haver qualquer resposta, foi 

apresentado um pedido a outra empresa – Millennium BCP. Esta última é uma empresa 

inserida no ramo bancário, com sede no Porto e agências espalhadas por todo o país. O 

contacto foi feito pessoalmente, com o Diretor de Operações, e foram pedidos 300 

questionários, tendo havido resposta positiva por parte do diretor. Ao mesmo tempo, 

foram distribuídos questionários a colaboradores de várias áreas distintas, através de 

redes sociais como o Facebook, do qual se obteve uma amostra de 48 colaboradores.   

Não tendo havido qualquer receção de resposta dos questionários, nas semanas que se 

seguiram, por parte dos colaboradores do Millennium BCP, optou-se por fazer novo 

contacto com nova empresa, o Jornal Público – empresa inserida no ramo da 

comunicação social, pertencente ao grupo empresarial Sonae. O contacto com a diretora 

de Recursos Humanos da referida organização ocorreu no dia 22 de Junho, que 

imediatamente nos deu resposta positiva. Foi, mais uma vez, disponibilizado o link dos 

questionários online, a todos os colaboradores da redação do Jornal Público. Até ao dia 

8 de Julho ainda não tinha sido rececionada qualquer resposta dos colaboradores da 

redação, pelo que, nesse mesmo dia, optou-se por ir pessoalmente à empresa distribuir 
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os questionários em papel. Desta forma, o pedido de resposta aos colaboradores foi feito 

pessoalmente, tendo sido possível num só dia recolher todos os questionários. No dia de 

recolha, foram distribuídos 81 questionários, tendo sido recolhidos 56 – adesão de 

resposta de 69%.  

O processo de seleção da amostra foi não probabilístico, devido à possibilidade de obter 

o consentimento das empresas e colaboração dos futuros participantes. 

Terminada a fase de recolha dos questionários, os dados foram tratados através do 

software “IBM SPSS Statistics 20” (Statistical Package for the Social Sciences), 

durante o mês de Julho, de 2015. 

 

2.2 – Participantes 

O presente estudo contou com  a participação de 104 inquiridos, tendo a amostra sido 

recolhida junto das Redes Sociais (n=48) e do Jornal Público (n=56), onde foram 

distribuídos questionários por todos os colaboradores presentes na redação (81), tendo 

sido devolvidos 56 (taxa de adesão = 69%). 

Para a caracterização da amostra, optou-se por formar os escalões etários com base nas 

etapas de carreira definidas por Noe (2010): fase de exploração (até aos 29 anos); fase 

de estabelecimento (dos 30 aos 44 anos); fase de manutenção (dos 45 aos 60 anos); e 

fase de afastamento (61 ou mais anos). Também segundo o mesmo autor, estas quatro 

fases incluem-se em três escalões de antiguidade na empresa: menos de 2 anos (refere-

se à fase de exploração); entre 2 e 10 anos (refere-se à fase de estabelecimento); e mais 
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de 10 anos (refere-se tanto à fase de manutenção, como à de afastamento, dependendo 

do escalão etário em que o colaborador se encontre).1 

Da amostra recolhida verificaram-se 70 inquiridos do sexo feminino e 34 do sexo 

masculino (67,31 % e 32,69%, respetivamente). 

Em relação ao escalão etário dos inquiridos verificou-se que a grande maioria se situa 

entre os 30 e os 40 anos (48.08%), e que a minoria de idades está compreendida entre os 

45 e os 60 anos (22,12%). É também de realçar que não existem trabalhadores com 61 

ou mais anos. 

No que diz respeito ao estado civil da amostra, apurou-se que a maioria dos 

participantes estava solteiro/casado ou em união de facto (48,08%, para ambos) e que a 

minoria era viúva - 0,96%. 

Dos 104 inquiridos, 39 tinham crianças a cargo (37,50%) e 65 não tinham (62,50%).  

Relativamente ao nível de educação formal mais alto, aferiu-se que a maior parte era 

licenciado (51,92%) e a menor parte tinha o terceiro ciclo (1,92%).  

No que concerne ao nível de antiguidade na empresa denotou-se que a maioria dos 

indivíduos se encontra a trabalhar na sua instituição entre 2 a 10 anos (37,50%), 

enquanto a minoria se encontra a trabalhar há menos de 2 anos (27,88%). 

 

2.3 – Instrumento 

Para este estudo foram usadas técnicas quantitativas, através da aplicação de inquéritos 

por questionário. Este instrumento constitui uma ferramenta para a obtenção de 

informação em primeira mão, em que cada pergunta tem uma lista pré-estabelecida de 

respostas possíveis (Barañano, 2004). A razão para a opção da utilização deste 

                                                           
1 Ver anexo B, tabela 4, p. 53 
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instrumento reside, não só no facto de ser um trabalho inserido num outro projeto já em 

andamento, mas também no facto de ser necessário um grande número de dados para a 

viabilidade do estudo, num curto espaço de tempo. Como Quivy e Campenhoudt (2005) 

explicam, este instrumento possibilita a quantificação de uma multiplicidade de dados e 

uma numerosa análise de correlações, assim como facilita a satisfação da exigência da 

representatividade do estudo. 

O questionário utilizado já estava construído2, no entanto foi necessário proceder-se à 

sua tradução para português. A tradução do instrumento foi validada pelo orientador do 

TFM e, posteriormente, foi feito um pré-teste, junto de algumas pessoas, no sentido de 

serem identificados possíveis problemas que justifiquem alterações na redação do 

questionário. Como resultado desse pré-teste, apenas se alteraram os escalões etários e 

de antiguidade na empresa, pois verificou-se que os antigos escalões não incluíam 

pessoas com idades inferiores a 29 anos. Assim, passou-se a ter em consideração as 

etapas da carreira de Noe (2010).3 

O instrumento incluía 4 escalas diferentes: uma versão abreviada do questionário 

psicossocial de Copenhaga (Copenhagen Psychological Questionnaire), desenvolvido 

pelo NRCWE4, que mede o ambiente psicológico no trabalho (S1); questionário do 

Capital Psicológico de Luthans, que mede o nível de PsyCap dos participantes através 

de questões relacionadas com as suas 4 componentes (esperança, auto-eficácia, 

resiliência e otimismo) (S2); escala de valores culturais de Hofstede, que mede as cinco 

dimensões culturais a nível individual (S3); e a escala mini-IPIP (International 

                                                           
2 Foi-me possibilitada a participação num projeto de estudo já em andamento, pelo que o questionário 
já tinha sido previamente preparado. 
3 Ver anexo B, tabela 4, p. 53 
4 National Research Center for the Working Environment  
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Personality Item Pool), que mede os cinco grandes traços da personalidade (S4). Para o 

presente estudo foram apenas analisados os resultados das escalas S1 e S25.  

Foram, também, incluídas questões sobre dados dos respondentes: género, idade, estado 

civil, filhos a cargo, nível de educação formal e tempo na empresa. Esta última foi 

incluída para fins estatísticos e foi salvaguardado o anonimato dos respondentes.  

Durante o questionário foram utilizadas diferentes escalas de resposta: S1.1 com escala 

de 1 a 5 (1 – “nunca/quase nunca” e 5 – “sempre”); S1.2 com escala de 1 a 5 (1 – “em 

muito pouca medida” e 5 – “em muito grande medida”); S1.3 com escala de 1 a 4 (1 – 

“muito insatisfeito” e 4 – “muito satisfeito”); S1.4 com escala de 1 a 4 (1 – “não, não de 

todo” e 4 – “sim, com certeza”); S2 com escala de 1 a 7 (1 – “não se aplica de todo” e 7 

– “aplica-se perfeitamente”); S3.1 com escala de 1 a 5 (1 – “nada importante” e 5 – 

“muito importante”); S3.2 com escala de 1 a 5 (1 – “discordo totalmente” e 5 – 

“concordo totalmente”); S4 com escala de 1 a 5 (1 – “muito impreciso” e 5 – “muito 

preciso”).6   

Para analisar os resultados obtidos com base na amostra recolhida, e a fim de conseguir 

dar resposta às questões inicialmente estruturadas neste trabalho, tornou-se necessária a 

agregação de alguns itens para a construção das variáveis “Esperança”, “Otimismo”, 

“Resiliência” e “Auto-eficácia”, tendo por base as indicações dos autores dos 

instrumentos já enunciados acima. 

Assim, para a construção das variáveis supracitados foi realizada uma análise da 

consistência interna (índice alfa de Cronbach7) dos vários itens que compuseram cada 

uma destas. Com exceção dos itens que formavam (inicialmente) a variável 

                                                           
5 O questionário foi aplicado em conjunto com uma colega do mestrado, que analisou outras escalas do 
mesmo.  
6 Ver anexo A, p. 48 
7 Ver anexo C, da tabela 5 à 12, pp. 53-57 
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“resiliência”, que apresentaram uma fraca consistência interna (α = 0,37), os restantes 

itens mostraram uma consistência interna forte, tendo os valores oscilado entre α = 0,66 

e α = 0,89. Quanto à variável composta “resiliência”, procedeu-se à inversão do item 

“não me preocupo muito” (S2.2) e, ainda assim, a variável manteve-se com fraca 

fiabilidade. Por essa razão optou-se por eliminar o item S2.2, passando o α para o valor 

de 0,66 (atual). 

Para além das variáveis do PsyCap, foram, também, criadas variáveis referentes aos 

fatores de influência no trabalho que permitissem testar as hipóteses. Estas foram 

criadas através da versão curta do COPSOQ8. Com base na informação dos autores do 

instrumento9, formaram-se as variáveis “Justiça no trabalho” (3 itens – α = 0,84); 

“Proximidade com a chefia” (2 itens – α =0,82) e “Satisfação no trabalho” (1 Item). 

Exemplos de itens constituintes destas variáveis são: “Tratam-no(a) com justiça no seu 

trabalho?” (Justiça no trabalho); “Com que regularidade recebe auxílio e suporte do(a) 

seu/sua superior(a) direto(a)” (Proximidade com a chefia); “…quão satisfeito está com 

seu trabalho, no geral, tendo todos os aspetos em consideração” (Satisfação no 

trabalho).  

É de referir que foi efetuada uma análise fatorial para apurar os itens que constituem as 

variáveis do PsyCap, a qual apresentou uma organização distinta da que os autores 

indicaram10. Optou-se por manter a organização original (proposta pelos autores do 

instrumento), uma vez que as variáveis apresentaram níveis de consistência interna 

bastante elevados. É de notar que não fazia parte dos objetivos deste trabalho estudar as 

                                                           
8 COPSOQ II – “The construction of the scales in COPSOQ II”, disponível em: 
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/publikationer/spoergeskemaer/psykisk-arbejdsmiljoe 
9 Idem 
10 Ver anexo C, tabela 13, p. 57 
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escalas em profundidade, pelo que a análise fatorial foi feita apenas para confirmar a 

divisão dos itens pelas quatro variáveis do PsyCap. 

 

3 – Resultados 

3.1 – Estatística descritiva 

A partir da análise descritiva realizada foi possível constatar, em primeira instância, que 

não existiram missing values em nenhuma das variáveis (N = 104).  

A secção do instrumento de recolha que aferiu o nível de PsyCap dos inquiridos 

apresentava uma escala de Likert de 1 a 7 (variando entre “não se aplica de todo” até 

“aplica-se totalmente”).  

  Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

P
sy

C
ap

 

Esperança 1,11 6,89 5,46 ,92 

Otimisto 1,00 6,83 5,13 ,75 

Auto_Eficacia 1,00 6,75 5,56 ,82 

Resiliência 1,00 7,00 5,47 ,97 

F
at

o
re

s 

d
o

 

tr
ab

al
h

o
 Suporte_chefia 1,00 5,00 3,21 ,94 

Justiça_respeito 1,00 4,67 3,12 ,87 

Satisfação no trabalho 1 4 2,88 ,76 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

Tabela 1 – Média e desvio padrão das variáveis 

Como pode ser observado, na tabela 1, constatou-se que os níveis globais de esperança, 

otimismo, auto-eficácia e resiliência dos participantes são elevados, apresentando 

valores médios entre 5,13 e 5,56. Tal indica que, em média, os inquiridos adotaram uma 

posição entre “aplica-se às vezes” e “aplica-se”.  

Relativamente à secção que mediu os fatores de influência no trabalho, esta apresentava 

uma escala de Likert de 1 a 5 (variando entre “nunca/quase nunca” e “sempre”). 

Verificou-se que a média da variável “justiça e respeito” é de 3,12 e que a variável 

“suporte por parte da chefia” apresenta uma média de 3,21, (situando-se os participantes 
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entre as respostas “às vezes” e “frequentemente”). O mesmo se verificou para o nível de 

satisfação no trabalho, com a média de respostas a ser de 2,88 (numa escala de Likert de 

1 “muito insatisfeito” a 4 “muito satisfeito”), o que posiciona os inquiridos entre as 

respostas de “insatisfeito” e “satisfeito”. 

Com o propósito de estudar as correlações entre as variáveis enunciadas, procedeu-se ao 

cálculo dos Coeficientes de Pearson e Spearman. Recorda-se que as hipóteses 

apresentadas pretendem averiguar a influência exercida entre as Vis “justiça no 

trabalho” (H1), “proximidade com a chefia” (H2) e “satisfação no trabalho” (H3) com 

as quatro variáveis do PsyCap. No caso das variáveis “justiça no trabalho” e 

“proximidade com a chefia” foram utilizados coeficientes de correlação de Pearson, por 

se tratar de duas variáveis quantitativas. Já no caso da variável “satisfação no trabalho”, 

foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman, por esta se tratar de uma variável 

qualitativa (ordinal) (Artusi et al, 2002). Os resultados são mostrados na tabela 2. 

 Esperança Resiliência Otimismo 
Auto-

Eficácia 

Satisfação no 

Trabalho 

Proximidade 

com a chefia 

Resiliência 

Pearson ,526      

Sig. (2-tailed) ,000      

N 104      

Otimismo 

Pearson ,763 ,597     

Sig. (2-tailed) ,000 ,000     

N 104 104     

Auto-Eficácia 

Pearson ,802 ,766 ,733    

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000    

N 104 104 104    

Satisfação no 

Trabalho 

Spearman ,648 ,148 ,511 ,330   

Sig. (2-tailed) ,000 ,134 ,000 ,001   

N 104 104 104 104   

Proximidade 

com a chefia 

Pearson ,795 ,604 ,684 ,816 ,453  

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 104 104 104 104 104  

Justiça e 

Respeito 

Pearson ,540 ,660 ,468 ,745 ,623 ,590 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 104 104 104 104 104 104 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

Tabela 2 – Correlações entre as variáveis11 

                                                           
11 Significativo a um nível de sig <0,05 
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Analisando a primeira relação enunciada constatou-se, em primeiro lugar, que todas as 

variáveis apresentam um correlação positiva significativa entre elas (p<0,05), com 

exceção da resiliência e satisfação no trabalho, que apresentam correlação não 

significativa, de muito baixa magnitude (Spearman; R = 0,148; p = 0,134). 

Constata-se que a justiça no trabalho e as quatro variáveis do capital psicológico 

apresentam correlações com magnitudes moderadas a altas: esperança (Pearson; R = 

0,54; p = 0,00); otimismo (Pearson; R = 0,47; p = 0,00); auto-eficácia (Pearson; R = 

0,75; p = 0,00); e resiliência (Pearson; R = 0,66; p = 0,00). 

No que diz respeito à segunda hipótese, onde se preconizou uma relação entre 

proximidade com a chefia e o PsyCap, verificou-se uma correlação elevada entre a 

proximidade coma chefia e a esperança (Pearson; R = 0,80; p = 0,00), assim como com 

a auto-eficácia (Pearson; R = 0,82; p = 0,00), e de moderada magnitude com o otimismo 

(Pearson; R = 0,68; p = 0,00) e resiliência (Pearson; R = 0,60; p = 0,00). 

Relativamente ao terceiro conjunto de hipóteses, a satisfação no trabalho revelou uma 

correlação moderada com a esperança (Spearman; rho = 0,65; p = 0,00) e otimismo 

(Spearman; rho = 0,51; p = 0,00), e baixa correlação com a auto-eficácia (Spearman; 

rho = 0,33; p = 0,00). Por último, a justiça no trabalho não demonstrou estar 

correlacionada com o nível de resiliência dos inquiridos, como referido acima. 

Estes resultados indiciam que as seguintes hipóteses foram verificadas: A justiça no 

trabalho relaciona-se com os quatro componentes do PsyCap (H1a, H1b, H1c e H1d); A 

proximidade com a chefia relaciona-se com os quatro componentes do PsyCap (H2a, 

H2b, H2c e H2d); A satisfação no trabalho relaciona-se com a esperança e otimismo dos 

colaboradores (H3a e H3d). Por outro lado, não se encontrou suporte empírico para 

estas outras: A satisfação no trabalho relaciona-se com o nível de auto-eficácia (H3b) e 
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resiliência dos colaboradores (H3c). Dado que importa aprofundar estas conclusões, na 

secção seguinte mostram-se os resultados dos procedimentos de regressão múltipla, em 

que se voltam a testar as hipóteses, mas tendo em conta todas as variáveis 

independentes em simultâneo. Assumiu-se como variáveis dependentes cada um dos 

componentes do capital psicológico. 

 

3.2 – Estudo das Hipóteses de Investigação 

Após serem analisadas as condições subjacentes à validação dos modelos de regressão, 

procedeu-se à sua construção. Aquando desta análise verificou-se o grau de explicação 

das VI’s sobre cada VD. Foram elaborados quatro modelos de RLM com o objetivo de 

identificar, com base no método Stepwise, os principais preditores das variáveis 

dependentes (VD) do PsyCap: “Resiliência”, “Otimismo”, “Auto-eficácia” e 

“Esperança”. As variáveis independentes (VI) indicadas no modelo foram: a “Justiça no 

Trabalho”, “Proximidade com a Chefia” e a “Satisfação no Trabalho”. A tabela 3 

mostra os resultados. 

RLM VD VIs significativas  
Beta 

standarized 
t p R2

adj 
ANOVA 
F (g.l.) 

p 

1 
Resiliência 

Justiça ,411 ,467 5,393 ,000 
0,497 

51,865 

(2; 101) 
,000 

 Prox_chefia ,315 ,329 3,799 ,000 

2 
Otimismo 

Prox_chefia ,445 ,601 8,184 ,000 
,509 

54,452 

(2; 101) 
,000 

 Satisfação ,238 ,241 3,281 ,001 

3 Auto-

eficácia 

Prox_chefia ,470 ,578 9,825 ,000 
,768 

171,159 

(2; 101) 
,000 

 Justiça ,301 ,404 6,870 ,000 

4 
Esperança 

Prox_chefia ,613 ,674 12,525 ,000 
,736 

144,806 

(2;101) 
,000 

 Satisfação ,427 ,352 6,537 ,000 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

Tabela 3 – Modelos de Regressão Linear Múltipla12 

                                                           
12 * Significativo a um nível de significância =0,05; ** Significativo a um nível de significância =0,01  

Notas: Regressões com método stepwise (constante incluída) 
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Observando a tabela 3, é possível aferir que os resultados das ANOVA confirmaram a 

significância dos modelos de regressão testados, com: 

O conjunto dos preditores a explicarem 49,7% da VD Resiliência (R2Ajust=0,497; 

F(2;101)=51,865; p=0,000). As VIs Justiça no trabalho (=0,411; Beta=0,467; t=5,393; 

p=0,000) e Proximidade com a chefia (=0,315; Beta=0,329; t=3,799; p=0,000) 

revelaram-se preditores significativos da VD Resiliência. A VI Satisfação no trabalho 

foi o único preditor não significativo. 

O conjunto dos preditores a explicarem 50,9% da VD Otimismo (R2Ajust=0,509; 

F(2;101)=54,452; p=0,000). As VIs Proximidade com a chefia (=0,445; Beta=0,601; 

t=8,184; p=0,000) e Satisfação no trabalho (=0,238; Beta=0,241; t=3,281; p=0,000) 

revelaram-se preditores significativos da VD Otimismo. A VI Justiça no trabalho foi o 

único preditor não significativo. 

O conjunto dos preditores a explicarem 76,8% da VD Auto-eficácia (R2Ajust=0,768; 

F(2;101)=171,159; p=0,000). As VIs Proximidade com a chefia (=0,470; Beta=0,578; 

t=9,825; p=0,000) e Justiça no trabalho (=0,301; Beta=0,4042; t=6,870; p=0,000) 

revelaram-se preditores significativos da VD Auto-eficácia. A VI Satisfação no trabalho 

foi o único preditor não significativo. 

O conjunto dos preditores a explicarem 73,6% da VD Esperança (R2Ajust=0,736; 

F(2;101)=144,806; p=0,000). As VIs Proximidade com a chefia (=0,613; Beta=0,674; 

t=12,525; p=0,000) e Satisfação no trabalho (=0,427; Beta=0,352; t=6,537; p=0,000) 

revelaram-se preditores significativos da VD Esperança. A VI Justiça no trabalho foi o 

único preditor não significativo. 

Os resultados supracitados indicam que as seguintes hipóteses foram verificadas: A 

Justiça no trabalho está relacionada com a auto-eficácia e resiliência dos colaboradores 
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(H1b e H1c); A Proximidade com a chefia está relacionada com os quatro componentes 

do PsyCap (H2a, H2b, H2c e H2d); A Satisfação no trabalho está relacionada com a 

esperança e o otimismo dos colaboradores (H3a e H3d). Por outro lado, não ficaram 

sustentadas as hipóteses H1a e H1d, que relacionavam a Justiça no trabalho com a 

esperança e otimismo dos colaboradores, e as hipóteses H3b e H3c, que relacionavam a 

Satisfação no trabalho com a auto-eficácia e resiliência dos colaboradores.  

 

3.2.1 – Breve estudo exploratório 

Uma vez que o instrumento de recolha de dados foi aplicado em dois contextos distintos 

(Jornal Público e Redes Sociais) e que, por essa razão, notaram-se algumas 

discrepâncias nos resultados, achou-se pertinente fazer uma breve referência a essas 

mesmas diferenças identificadas. Na base das diferenças parece estar o facto de uma das 

amostras ter dado origem a um grupo de participantes homogéneo (Jornal Público), em 

que todos os participantes experienciam condições de trabalho idênticas, e o outro ter 

originado uma amostra heterogénea (Redes Sociais), em que praticamente todos os 

participantes estão integrados em locais de trabalho diversos. Apesar de não constituir 

como objetivo deste trabalho a análise de diferentes amostras, revelaram-se algumas 

diferenças no padrão de resposta das mesmas. No caso da amostra recolhida no Jornal 

Público, verificou-se uma diminuição da explicação para a proximidade com a chefia, 

não revelando relação com o nível de resiliência dos colaboradores. No caso da amostra 

recolhida nas Redes Sociais, verificou-se uma diminuição da explicação para a 

satisfação no trabalho, não tendo havido relação com o otimismo dos colaboradores.13 

                                                           
13 Ver anexo D, tabelas 14 e 15, pp. 58 e 59 
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Também ao nível do escalão etário foram verificadas algumas diferenças no padrão de 

resposta, curiosamente inverso entre a amostra recolhida no Jornal Público e a recolhida 

através das Redes Sociais. Como pode ser verificado nos gráficos em anexo (do 1 ao 7), 

parece haver um padrão diferenciado entre as duas amostras, à exceção da VD 

resiliência. No geral, os colaboradores do Jornal Público apresentam resultados mais 

baixos até aos 29 anos, havendo uma inversão a partir do escalão etários 30-44 anos.14  

É de referir que as informações complementares neste subcapítulo não serão tidas em 

conta para a discussão e conclusão deste trabalho, uma vez que, desde o início, se optou 

por assumir as duas amostras como uma só. 

 

3.3 – Discussão 

A discussão das hipóteses tencionava verificar a relação existente entre as VDs 

(componentes do PsyCap) e as VIs (justiça no trabalho, proximidade com a chefia e 

satisfação no trabalho). Assim, foi possível apurar que os resultados obtidos não 

coincidiram com tudo o que era expectável, não tendo algumas hipóteses ficado 

provadas.  

No que diz respeito às hipóteses 1a, 1b, 1c e 1d, que relacionavam o PsyCap com a 

justiça no trabalho, percebeu-se que esta é preditora, tanto da auto-eficácia, como da 

resiliência dos colaboradores, indicando que a justiça exerce influência sobre estes dois 

componentes. Estes resultados vão ao encontro da teoria de Mills et al (2013), uma vez 

que os autores defendem que um ambiente severo e inflexível está negativamente 

relacionado com a resiliência dos colaboradores. No entanto, o mesmo não se verificou 

no que respeita aos restantes dois componentes. Apesar de demonstrarem relação entre 

                                                           
14 Ver anexo E, do gráfico 1 ao 7, pp. 59-61 
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si (como explicado no capítulo 3.1), a justiça no trabalho não se mostrou preditor da 

esperança e do otimismo dos participantes. Isto indica que a justiça no trabalho não 

afeta diretamente estas duas variáveis e que não é, por si, explicativa destes dois 

componentes do PsyCap. Assim, comprova-se, apenas em parte, que a existência de 

uma liderança ética e justa afeta o nível de PsyCap dos colaboradores, constituindo-se 

numa condição determinante para o seu desenvolvimento (Bouckenooghe et al, 2015; 

Hur et al, 2015; Luthans et al, 2007b).  

No que concerne às hipóteses 2a, 2b, 2c e 2d, estas pretendiam evidenciar que a 

provisão de suporte no local de trabalho facilita o desenvolvimento do PsyCap dos 

colaboradores (Luthans et al, 2008). Com base nos resultados enunciados, nos 

subcapítulos 3.1 e 3.2, concluiu-se que todos os componentes do PsyCap estão 

relacionados e são diretamente influenciados pelo tipo de ligação existente entre os 

colaboradores e os seus supervisores. Ficam, assim, comprovadas as quatro hipóteses 

referentes à proximidade com a chefia, suportando a ideia de que a qualidade da relação 

líder-seguidor facilita o desenvolvimento do PsyCap (Story et al, 2013; Walumbwa et 

al, 2011; Nath, 2008). 

Por ultimo, relativamente às hipóteses 3a, 3b, 3c e 3d, tal como Keplan e Biçkes (2013), 

foi possível compreender que nem todos os componentes do PsyCap são influenciados 

pela satisfação no local de trabalho – os autores apenas encontraram relação com a 

resiliência e o otimismo. No entanto, a conclusão foi um pouco diferente, já que os 

componentes que demonstraram ser diretamente afetados pelo nível de satisfação no 

trabalho foram a esperança e o otimismo. Relativamente à resiliência e auto-eficácia, a 

investigação não encontrou uma relação direta significativa com a satisfação. Ou seja, 

apenas se obteve suporte empírico para as hipóteses 3a e 3d, não tendo ficado 
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comprovadas as hipóteses 3b e 3c. Então, comprova-se, parcialmente, que a existência 

de satisfação no trabalho potencia um maior grau de PsyCap dos colaboradores (Ali e 

Ali, 2014; Culbertson et al, 2010; Totawar e Nambudiri, 2014). 

Uma equipa constituída por elementos com altos níveis de PsyCap é uma equipa mais 

eficaz, comprometida, motivada e inovadora. Pode, então, dizer-se que o PsyCap é um 

“herói” nas organizações, como indica a sua sigla – HERO (hope, efficacy, resilience, 

optimism) (Luthans, 2012). 

 

Conclusão 

Com este trabalho, pretendia-se contribuir para o aumento de conhecimento em relação 

à influência que alguns fatores do trabalho têm no grau de PsyCap dos colaboradores. 

Mais concretamente, de que forma é que a justiça no trabalho, a relação de proximidade 

com a chefia e a satisfação no trabalho alteram os quatro componentes do PsyCap de 

cada um.  

Era esperado que os referidos fatores do trabalho exercessem influência na esperança, 

auto-eficácia, resiliência e otimismo dos colaboradores, no entanto, as hipóteses foram 

comprovadas apenas parcialmente. Apenas a proximidade com a chefia revelou ser 

explicativa dos quatro componentes do PsyCap. A justiça no trabalho não se mostrou 

preditora do otimismo e da esperança e a satisfação no trabalho não se mostrou 

preditora da resiliência e da auto-eficácia.  

Ainda assim, pode concluir-se que os três fatores do trabalho incluídos neste estudo 

facilitam a previsão de comportamentos dos colaboradores, pelo que fica reforçada a 

necessidade de um investimento nessas condições de trabalho, por parte dos gestores de 

Recursos Humanos. Colaboradores que experienciem emoções positivas no local de 
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trabalho vão demonstrar maiores níveis de envolvimento organizacional, o que facilita o 

desenvolvimento e mudança positiva da empresa (Avey et al, 2008). 

As organizações têm vindo a encarar cada vez mais desafios que as obrigam a refletir 

acerca dos métodos e estratégias, por elas adotadas, para que possam continuar a ter 

sucesso, ou a alcança-lo. Como referido no capítulo da revisão bibliográfica, o PsyCap é 

uma construção nuclear capaz de prever o desempenho e satisfação dos colaboradores, 

potenciando comportamentos de mestria e a inovação dos mesmso (Luthans et al, 2006; 

Luthans et al, 2011). Face ao exposto, é fundamental que – tendo em conta as 

exigências do mundo empresarial atual – as organizações procurem criar condições que 

facilitem o desenvolvimento do PsyCap dos seus colaboradores. Os resultados obtidos 

com esta investigação, permitiram contribuir para a identificação de alguns dos fatores 

que podem influenciar o nível de Capital Psicológico dos colaboradores e, assim, 

promover o seu desempenho, compromisso e motivação na organização.  

É certo que nem todas as suposições apresentadas nesta investigação obtiveram suporte 

empírico, mas, no geral, pôde concluir-se que, tanto a justiça no trabalho, a proximidade 

com a chefia e a satisfação têm, de alguma forma, relação com o grau de PsyCap dos 

colaboradores e, consequentemente, na sua capacidade de ultrapassar obstáculos e 

adversidades. Assim, reforça-se a necessidade de os gestores de recursos humanos 

repensarem algumas das suas práticas, tendo em linha de conta estes fatores. Uma das 

formas de isso acontecer começa pelo recrutamento e seleção, visto ter um impacto 

importante nas organizações e no seu desempenho. Assim, ter em atenção o Capital 

Psicológico dos candidatos, na altura de recrutamento – sendo através de questionários 

ou de dinâmicas de grupo – poderia ajudar a prever um comportamento organizacional 

positivo. Por outro lado, não nos podemos limitar a ter em atenção o PsyCap dos 
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indivíduos apenas no Recrutamento e Seleção, esquecendo todos os outros 

colaboradores já integrados nas empresas. Sendo o PsyCap um “estado”, e não um traço 

individual da personalidade, este pode sofrer alterações ao longo do tempo (Judge et al, 

2003). Assim, para além da provisão de ambientes organizacionais positivos, os 

gestores podem ir um pouco mais longe e implementar estratégias para desenvolver o 

PsyCap dos colaboradores. Tal como Luthans et al (2002) desenvolveram um modelo 

de desenvolvimento do Capital Psicológico – OB Mod – também outros autores 

desenvolveram alguns mecanismos de desenvolvimento do PsyCap positivo. Lopes e 

Cunha (2005) sugerem, entre outras estratégias, o estabelecimento de pequenos 

objetivos e a sua reavaliação constante, para que não se tornem inalcançáveis, ou o 

desenvolvimento de experiências que permitam aos colaboradores aplicarem os seus 

talentos e pontos fortes.  

Seria importante investir bastante no PsyCap das chefias, para que as mesmas possam 

transmitir estas características aos seus seguidores, potenciando o seu desempenho e 

envolvimento no trabalho. Quando os seguidores respeitam o seu líder, estes têm maior 

probabilidade de imitar o seu comportamento e, assim, obterem resultados de 

comportamento positivo semelhantes (Bandura, 1977; Walumbwa et al, 2011).  

 

Limitações do estudo e sugestões futuras 

No que diz respeito às limitações, aponta-se, em primeiro lugar, a dificuldade na 

aplicação do instrumento, uma vez que estes foram distribuídos por três empresas 

diferentes e apenas na última foi obtido o retorno dos questionários. O número extenso 

de questões e a distribuição via e-mail podem ter estado na base da não devolução do 

inquérito respondido, sendo que na última empresa os questionários foram distribuídos 
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pessoalmente e em formato de papel. Esta limitação impediu, não só, que a amostra 

tivesse uma maior representatividade, como também a comparação entre várias 

amostras recolhidas em diferentes empresas.  

Como propostas futuras, realça-se o facto de terem sido identificadas diferenças 

significativas entre as duas amostras (Jornal Público e Redes Sociais), no que toca a 

alguns componentes do PsyCap e os fatores do trabalho. Por esta razão, seria 

interessante aplicar o instrumento em várias amostras distintas, homogéneas entre si, 

com o objetivo de aumentar a compreensão dos fatores de trabalho que exercem 

influência sobre o Capital Psicológico dos colaboradores. Assim, seria possível chegar-

se a conclusões mais consistentes e fundamentadas. Notaram-se, também, alguns 

comportamentos inesperados relacionados com a idade dos inquiridos, como explicado 

no capítulo 3.2, pelo que seria, também, interessante controlar o fator idade numa futura 

pesquisa sobre o tema abordado neste trabalho.  

Seria importante que se investisse mais na formação das chefias, no sentido de estes 

ganharem maior consciência da influência que exercem no desempenho dos seus 

seguidores. Estes deviam ser motivados a criar uma relação mais próxima e de maior 

confiança com os colaboradores, já que o efeito contagiante do PsyCap dos líderes nos 

seus seguidores é mediado pela relação da qualidade entre os mesmos (Story et al, 

2013). 
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ANEXO A – Escalas aplicadas 

Questionário 

INSTRUÇÕES GERAIS: Nas páginas seguintes irá encontrar afirmações e perguntas 

sobre o seu trabalho e sobre a sua vida. Para cada pergunta escolha a resposta que 

melhor traduz a sua opinião, assinalando o número apropriado. Tente ser o mais 

espontâneo(a) e honesto(a) que conseguir. 

 

S1.1 As questões seguintes referem-se ao ambiente do seu 
trabalho. Por favor, escolha a resposta que melhor se adequa 
a cada pergunta. 
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1. Atrasa-se a fazer o seu trabalho?      

2. Tem tempo suficiente para realizar as suas tarefas?      

3. É necessário que trabalhe constantemente num ritmo acelerado?      

4. Trabalha num ritmo acelerado ao longo do dia?      

5. O seu trabalho coloca-o(a) em situações emocionalmente 
perturbadoras? 

     

6. No âmbito do seu trabalho, tem que lidar com problemas pessoais de 
outros indivíduos? 

     

7. Tem um grau de autoridade elevado no que diz respeito ao seu 
trabalho? 

     

8. Pode influenciar a quantidade de trabalho que lhe foi atribuído?      

9. Com que frequência é que o(a) seu/sua superior(a) directo(a) tem 
disponibilidade para ouvir os seus problemas no trabalho? 

     

10. Com que regularidade recebe auxílio e suporte do(a) seu/sua 
superior(a) directo(a)? 

     

S1.2 As questões seguintes estão, também, 
relacionadas com o ambiente do seu trabalho. As 
respostas possíveis são agora distintas do grupo 
anterior. E
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11. Tem a possibilidade de aprender coisas novas através do seu 
trabalho? 

     

12. O seu trabalho requer que tome a iniciativa?      

13. O seu trabalho tem significado para si?      

14. Sente que o seu trabalho é importante?      

15. Sente que o seu local de trabalho tem uma grande      



Joana Silva A natureza mutável do Capital Psicológico  

 49 

 
 

S1.3 Sobre o seu trabalho em geral… 
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29. …quão satisfeito(a) está com o seu trabalho no geral, tendo todos os 
aspectos em consideração? 

    

 

S1.4 As duas questões seguintes estão relacionadas com a 
forma como o seu trabalho afecta a sua vida privada e 
familiar. 
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30. Sente que o seu trabalho requer tanta energia sua, que acaba por ter um 
efeito negativo na sua vida particular? 

    

31. Sente que o seu trabalho ocupa tanto o seu tempo, que acaba por ter 
um efeito negativo na sua vida particular? 

    

 
 

S2. As afirmações seguintes descrevem a forma 
como pensa acerca de si, neste momento. Use a 
escala para indicar o seu nível de concordância 
ou discordância com cada afirmação. 
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importância para si? 

16. Aconselharia um(a) amigo(a) seu/sua a candidatar-se a um 
emprego no seu local de trabalho? 

     

17. No seu local de trabalho, é informado(a) clara e 
antecipadamente relativamente a, por exemplo, decisões, 
alterações ou planos para o futuro? 

     

18. Recebe todas as informações necessárias para que possa 
realizar o seu trabalho de forma correcta? 

     

19. O seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gestão?      

20. Tratam-no(a) com justiça no seu trabalho?      

21. O seu trabalho tem objectivos claros?      

22. Sabe exactamente o que é esperado de si no trabalho?      

23. Em que medida diria que o(a) seu/sua superior(a) directo(a) 
dá prioridade à satisfação no trabalho? 

     

24. Em que medida diria que o(a) seu/sua superior(a) directo(a) 
é bom/boa com o planeamento do trabalho? 

     

25. A gestão confia na competência dos colaboradores para 
desempenharem bem o seu trabalho?  

     

26. Pode confiar em informação com origem na gestão?      

27. Os conflitos são resolvidos de uma forma justa?      

28. O trabalho é distribuído de forma justa?      
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1. De momento estou a atingir os meus objectivos.        

2.Não me preocupo muito.        

3. Consigo resolver a maioria dos problemas, se me esforçar 
para isso. 

       

4. Os acontecimentos negativos são, geralmente, má sorte.        

5. Penso com regularidade em alcançar os meus objectivos.        

6. Acredito nas minhas capacidades, mesmo em situações 
mais desafiantes.  

       

7. Tenho bastante sucesso, no momento.        

8. Sou capaz de dar uma imagem positiva acerca de mim 
próprio. 

       

9. No trabalho, recupero de contratempos de forma rápida.         

10. Consigo apresentar tópicos relacionados com o trabalho, 
até mesmo para grandes audiências.  

       

11. Se não conseguir alcançar os meus objectivos com o 
plano que concebi, penso num novo plano.  

       

12. Se tiver mais responsabilidade no trabalho, não fico 
assustado(a) com o assunto. 

       

13. Consigo lidar com situações inesperadas, devido aos meus 
conhecimentos.  

       

14. A maioria das pessoas que conheço é simpática.        

15. Lido bem e facilmente com situações stressantes no 
trabalho.  

       

16. Se tiver um problema, consigo pensar numa solução para 
ele. 

       

17. Sou uma pessoa orientada para os objectivos.        

18. Vejo facilmente o lado positivo das coisas.        
19. Consigo lidar com qualquer problema com que me 
deparo.   

       

20. Sou optimista relativamente ao futuro.        
21. Estou certo(a) de que consigo lidar eficazmente até com 
situações inesperadas.  

       

22. Tenho grandes objectivos.        

23. Para mim, é fácil relaxar.        

24. Recupero rapidamente de problemas.        
25. No geral, acredito que me vão acontecer coisas positivas, 
em vez de negativas. 

       

26. Estou a conquistar os objectivos que defini para mim 
mesmo(a).  

       

27. Se ficar bloqueado(a) em algo, penso em ideias para seguir 
em frente.  

       

28. Consigo pensar em várias formas de alcançar os meus 
objectivos. 

       

29. Em momentos de incerteza, eu confio que as coisas vão 
melhorar. 

       

30. Os outros pensam que eu sou uma pessoa energética.        

31. Gosto de situações novas e diferentes.        
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S3.1 As afirmações seguintes estão relacionadas com a 
forma como as pessoas geralmente se comportam no 
seu país. Indique, por favor, quão importante pensa 
que são para a sua cultura. 
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1. Gestão cuidadosa do dinheiro (poupança).      

2. Agir de forma determinada, apesar das contradições (persistência).      

3. Firmeza e estabilidade pessoal.      

4. Planeamento a longo prazo.      

5. Abdicar da diversão hoje, em prol do sucesso no futuro.      

6. Trabalhar arduamente para o sucesso no futuro.      
 

S3.2 As afirmações seguintes estão, também, relacionadas 
com a forma como as pessoas geralmente se comportam 
no seu país. Repare, por favor, na diferença das respostas. D

is
c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

D
is

c
o

rd
o

 

N
e
m

 c
o

n
c
o

rd
 

n
e
m

 d
is

c
o

rd
o

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

7. Pessoas em posições hierárquicas mais elevadas deviam tomar a 
maioria das decisões sem consultar aquelas em posições hierárquicas 
mais baixas. 

     

8. É importante que me expliquem as instruções detalhadamente, para 
que eu consiga saber sempre o que é esperado de mim. 

     

9. Os indivíduos deviam sacrificar os interesses próprios em prol do 
grupo. 

     

10. É mais importante para os homens terem uma carreira profissional, 
do que para as mulheres. 

     

11. Pessoas em posições hierárquicas mais elevadas não deviam pedir a 
opinião daquelas em posições hierárquicas mais baixas. 

     

12. É importante que se sigam rigorosamente as instruções e 
procedimentos. 

     

13. Os indivíduos deviam manter-se com o seu grupo, apesar das 
dificuldades. 

     

14. Os homens geralmente resolvem os problemas com uma análise 
lógica; as mulheres geralmente resolvem os problemas pela intuição. 

     

15. Pessoas em posições hierárquicas mais elevadas deviam evitar 
interacções sociais com pessoas em posições hierárquicas mais baixas. 

     

16. As regras e normas são importantes porque me informam acerca do 
que é esperado de mim. 

     

17. O bem-estar do grupo é mais importante que prémios individuais.      
18. Resolver problemas difíceis geralmente requer uma abordagem 
enérgica e activa, típica dos homens. 

     

19. Pessoas em posições hierárquicas mais baixas não deviam discordar 
de decisões tomadas por pessoas em posições hierárquicas mais 
elevadas. 

     

20. Os procedimentos de trabalho padronizados são úteis.      

21. O sucesso do grupo é mais importante que o sucesso individual.      
22. Há certos trabalhos que um homem pode desempenhar sempre 
melhor que uma mulher. 
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23. Pessoas em posições hierárquicas mais elevadas não deviam delegar 
tarefas importantes a pessoas em posições hierárquicas mais baixas. 

     

24. As instruções para os procedimentos são importantes.      
25. Os indivíduos apenas deviam perseguir os seus objectivos após 
considerarem o bem-estar do grupo. 

     

26. A lealdade do grupo deve ser encorajada, mesmo que os objectivos 
individuais fiquem prejudicados. 

     

 
 

S4. Neste último grupo são apresentadas frases que 
descrevem os comportamentos das pessoas. Usando a 
escala fornecida, defina com que precisão é que cada frase o 
descreve a si. Descreva-se como é actualmente, e não como 
gostaria de ser no futuro. 
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1. Sou a vida da festa.      

2. Simpatizo com os sentimentos dos outros.      

3. Realizo as tarefas rapidamente.      

4. Tenho alterações de humor frequentes.      

5. Tenho uma imaginação fértil.      

6. Não falo muito.      

7. Não estou interessado(a) nos problemas dos outros.      

8. Esqueço-me, com frequência, de voltar a pôr as coisas no seu lugar.      

9. Estou relaxado(a) a maioria do tempo.      

10. Não estou interessado(a) em ideias abstractas.      

11. Falo com muitas pessoas diferentes nas festas.      

12. Sinto as emoções dos outros.      

13. Gosto de ordem.      

14. Chateio-me facilmente.      

15. Tenho dificuldade em compreender ideias abstractas.      

16. Mantenho-me discreto(a).      

17. Não estou realmente interessado(a) nos outros.      

18. Faço mal as coisas.      

19. Raramente me sinto deprimido(a).      

20. Não tenho boa imaginação.      
 

 

S0. Nesta secção final é-lhe solicitado que forneça alguns dados gerais. Esta 
informação será utilizada somente para fins estatísticos. 

Género: 

M:___ 

F: ___ 
Idade:___ anos 

Estado civil: 
Solteiro:___ 
Casado ou união de 
facto:___ 

Tem crianças a seu 
cargo? 

Sim:___ 
Não:___ 
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ANEXO B – Etapas da carreira 

Tabela 4 – Etapas da carreira, segundo Noe (2010): 

 

ANEXO C – Fidelidade das variáveis 

Tabela 5 – Índice de consistência interna da VD esperança 

Alpha Cronbach esperança 

Cronbach's Alpha N of Items 

,887 9 

Esperança 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

De momento estou a atingir os meus 

objectivos. 
43,88 53,501 ,619 ,876 

Penso com regularidade em alcançar os 

meus objectivos. 
43,08 58,421 ,508 ,884 

Tenho bastante sucesso, no momento. 44,30 53,532 ,619 ,876 

Se não conseguir alcançar os meus 

objectivos com o plano que concebi, 

penso num novo plano. 

43,49 57,631 ,561 ,880 

Sou uma pessoa orientada para os 

objectivos. 
43,42 56,149 ,662 ,873 

Sou optimista relativamente ao futuro. 43,61 52,765 ,732 ,866 

No geral, acredito que me vão acontecer 

coisas positivas, em vez de negativas. 
43,62 55,792 ,667 ,872 

Por favor, indique o seu nível mais alto de educação formal e a 

área: 

____________________________________________________ 

Há quanto tempo está na sua 

empresa? 

___ anos e ___ meses 

Etapas da carreira 

 Exploração Estabelecimento Manutenção Afastamento 

Idade Até 29 anos De 30 a 44 anos De 45 a 60 

anos 

61 e mais anos 

Antiguidade 

no emprego 

Até 2 anos De 2 a 10 anos Mais de 10 

anos 

Mais de 10 

anos 
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Estou a conquistar os objectivos que 

defini para mim mesmo(a). 
43,91 51,342 ,707 ,868 

Em momentos de incerteza, eu confio que 

as coisas vão melhorar. 
43,62 55,385 ,700 ,870 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

 

Tabela 6 – Índice de consistência interna da VD resiliência (original) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,369 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Não me preocupo muito. 16,42 8,499 -,076 ,659 

No trabalho, recupero de contratempos de 

forma rápida.  
13,74 6,932 ,526 ,041 

Se tiver mais responsabilidade no 

trabalho, não fico assustado(a) com o 

assunto. 

13,77 6,820 ,253 ,240 

Lido bem e facilmente com situações 

stress antes no trabalho. 
13,96 6,931 ,295 ,199 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

 

Tabela 7 – Índice de consistência interna da VD resiliência (ítem “não me preocupo 

muito” invertido) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,490 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

S2.2inv 16,42 8,499 ,076 ,659 

S2.9 No trabalho, recupero de 

contratempos de forma rápida.  
15,99 8,942 ,384 ,369 

S2.12 Se tiver mais responsabilidade no 

trabalho, não fico assustado(a) com o 

assunto. 

16,02 8,000 ,278 ,425 
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S2.15 Lido bem e facilmente com 

situações stress antes no trabalho. 
16,21 6,809 ,538 ,176 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

 

Tabela 8 – Índice de consistência interna da variável resiliência (reformulada) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,659 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

No trabalho, recupero de contratempos de 

forma rápida.  
10,87 4,953 ,569 ,482 

Se tiver mais responsabilidade no 

trabalho, não fico assustado(a) com o 

assunto. 

10,89 4,426 ,344 ,759 

Lido bem e facilmente com situações 

stress antes no trabalho. 
11,09 3,886 ,553 ,443 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

 

Tabela 9 – Índice de consistência interna da variável otimismo 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,660 6 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Os acontecimentos 

negativos são, geralmente, 

má sorte. 

27,99 18,592 -,060 ,805 

Sou capaz de dar uma 

imagem positiva acerca de 

mim próprio. 

25,18 15,141 ,447 ,599 

A maioria das pessoas que 

conheço é simpática. 
25,39 14,261 ,482 ,583 

Vejo facilmente o lado 

positivo das coisas. 
25,18 13,879 ,612 ,542 
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Os outros pensam que eu 

sou uma pessoa energética. 
25,36 13,785 ,557 ,556 

Gosto de situações novas e 

diferentes. 
24,88 14,588 ,570 ,563 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

 

Tabela 10 – Índice de consistência interna da variável auto-eficácia 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,847 8 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Consigo resolver a maioria dos 

problemas, se me esforçar para isso. 
38,68 35,539 ,410 ,851 

Acredito nas minhas capacidades, mesmo 

em situações mais desafiantes.  
38,37 35,943 ,562 ,832 

Consigo apresentar tópicos relacionados 

com o trabalho, até mesmo para grandes 

audiências.  

39,96 33,416 ,379 ,870 

Consigo lidar com situações inesperadas, 

devido aos meus conhecimentos. 
38,75 33,044 ,719 ,813 

Se tiver um problema, consigo pensar 

numa solução para ele. 
38,63 34,176 ,778 ,811 

Consigo lidar com qualquer problema com 

que me deparo. 
39,01 34,301 ,737 ,815 

Estou certo(a) de que consigo lidar 

eficazmente até com situações 

inesperadas. 

38,85 32,733 ,780 ,806 

Tenho grandes objectivos. 
39,05 32,842 ,582 ,829 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

 

Tabela 11 – Índice de consistência interna da variável proximidade com a chefia 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,823 2 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Com que frequência é que o(a) seu/sua 

superior(a) directo(a) tem disponibilidade 

para ouvir os seus problemas no 

trabalho? 

2,97 ,921 ,703 . 

Com que regularidade recebe auxílio e 

suporte do(a) seu/sua superior(a) 

directo(a)? 

3,44 1,142 ,703 . 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

 

Tabela 12 – Índice de consistência interna da variável justiça e respeito 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,837 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tratam-no(a) com justiça no seu trabalho? 6,02 3,417 ,643 ,827 

Os conflitos são resolvidos de uma forma 

justa? 
6,25 3,199 ,763 ,712 

O trabalho é distribuído de forma justa? 6,42 3,178 ,694 ,779 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

 

Tabela 13 – Análise fatorial 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

S2.9 No trabalho, recupero de contratempos de forma rápida.  ,831 ,181 ,103 ,029 

S2.21 Estou certo(a) de que consigo lidar eficazmente até com situações 

inesperadas. 
,795 ,371 ,130 ,102 

S2.19 Consigo lidar com qualquer problema com que me deparo. ,740 ,422 ,057 ,048 

S2.15 Lido bem e facilmente com situações stress antes no trabalho. ,719 ,232 ,041 ,263 

S2.13 Consigo lidar com situações inesperadas, devido aos meus 

conhecimentos. 
,718 ,253 ,324 ,091 

S2.16 Se tiver um problema, consigo pensar numa solução para ele. ,715 ,287 ,249 ,300 
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S2.18 Vejo facilmente o lado positivo das coisas. ,620 ,579 -,003 -,043 

S2.8 Sou capaz de dar uma imagem positiva acerca de mim próprio. ,579 ,260 ,372 ,019 

S2.31 Gosto de situações novas e diferentes. ,483 ,356 ,299 ,276 

S2.26 Estou a conquistar os objectivos que defini para mim mesmo(a). ,101 ,768 ,173 ,210 

S2.20 Sou optimista relativamente ao futuro. ,413 ,765 ,035 ,015 

S2.25 No geral, acredito que me vão acontecer coisas positivas, em vez de 

negativas. 
,318 ,695 ,083 ,104 

S2.29 Em momentos de incerteza, eu confio que as coisas vão melhorar. ,438 ,690 -,076 ,153 

S2.1 De momento estou a atingir os meus objectivos. ,154 ,662 ,249 ,037 

S2.14 A maioria das pessoas que conheço é simpática. ,314 ,643 ,185 ,001 

S2.7 Tenho bastante sucesso, no momento. ,174 ,639 ,261 ,036 

S2.22 Tenho grandes objectivos. ,297 ,609 ,236 ,332 

S2.28 Consigo pensar em várias formas de alcançar os meus objectivos. ,528 ,569 ,044 ,331 

S2.3 Consigo resolver a maioria dos problemas, se me esforçar para isso. ,077 ,346 ,710 -,045 

S2.12 Se tiver mais responsabilidade no trabalho, não fico assustado(a) 

com o assunto. 
,438 -,145 ,611 ,123 

S2.5 Penso com regularidade em alcançar os meus objectivos. -,050 ,437 ,552 ,359 

S2.6 Acredito nas minhas capacidades, mesmo em situações mais 

desafiantes.  
,496 ,240 ,543 ,016 

S2.2inv -,105 -,019 -,086 ,728 

S2.10 Consigo apresentar tópicos relacionados com o trabalho, até mesmo 

para grandes audiências.  
,313 ,105 ,115 ,619 

S2.11 Se não conseguir alcançar os meus objectivos com o plano que 

concebi, penso num novo plano. 
,452 ,281 ,290 ,560 

S2.17 Sou uma pessoa orientada para os objectivos. ,335 ,486 ,166 ,502 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations. 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

 

ANEXO D – Regressões Lineares Múltiplas (RLM) 

Tabela 14 – Coeficientes e validação dos Modelos de RLM elaborados - Amostra 

Jornal Publico 

RLM VD 
VIs 

significativas 
 

Beta 
standarized 

t p R2
adj 

ANOVA 

F (g.l.) 
p 

1 Resiliência 
Justiça e 

Respeito 
,468 ,578 5,202 ,000 

,322 27,065 

(1; 54) 

,000 

2 Otimismo 
Proximidade 

com a chefia 
,351 ,505 4,729 ,000 

,412 20,285 

(2; 53) 

,000 

  
Satisfação no 

Trabalho 
,255 ,316 2,965 ,005 

   

3 
Auto-

eficácia 

Proximidade 

com a chefia 
,325 ,489 5,383 ,000 

,603 42,683 

(2; 53) 

,000 

  
Justiça e 

Respeito 
,256 ,465 5,119 ,000 
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4 Esperança 
Proximidade 

com a chefia 
,556 ,614 6,464 ,000 ,534 

32,543 

(2; 53) 
,000 

  
Satisfação no 

Trabalho 
,307 ,292 3,079 ,003 

 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

 

Tabela 15 – Coeficientes e validação dos Modelos de RLM elaborados - Amostra 

Redes Sociais  

RLM VD VIs significativas  
Beta 

standarized 
t p R2

adj 
ANOVA F 

(g.l.) 
p 

1 Resiliência 
Proximidade com 

a chefia 
,504 ,528 3,933 ,000 

,614 38,359  

(2; 45) 

,000 

  Justiça e Respeito ,296 ,320 2,384 ,021    

2 Otimismo 
Proximidade com 

a chefia 
,564 ,729 7,213 ,000 

,521 52,030 

 (1; 46) 

,000 

3 
Auto-

eficácia 

Proximidade com 

a chefia 
,535 ,621 7,291 ,000 

,844 128,584  

(2; 45) 

,000 

  Justiça e Respeito ,304 ,364 4,268 ,000    

4 Esperança 
Proximidade com 

a chefia 
,623 ,688 

11,23

4 
,000 ,850 

134,502 

 (2; 45) 
,000 

  
Satisfação no 

Trabalho 
,536 ,406 6,623 ,000 

 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences 20 

 

 

ANEXO E – Contrastes entre amostras 

Efeitos principais e efeitos de interação entre o escalão etário dos participantes e o local 

de recolha de dados 

Grafico 1 - Satisfação no Trabalho Grafico 2 - Proximidade com a Chefia 
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Gráfico 3 - Justiça e Respeito Gráfico 4 - Esperança 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Resiliência Gráfico 6 - Otimismo 

 
 

 

Gráfico 7 – Auto-eficácia 
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