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resumo 
 
 

As organizações de hoje competem numa economia cada vez mais complexa 
e global. Actualmente, para se ganhar vantagem competitiva, a inovação 
tornou-se o maior desafio das organizações e, como sabemos, a criatividade 
dos recursos humanos é condição essencial para a inovação. Assim, para 
enfrentar este desafio e inovar, as organizações necessitam de aproveitar ao 
máximo o potencial criativo dos seus recursos humanos. 
A presente dissertação procura investigar uma nova abordagem à criatividade, 
baseada na ideia do capital psicológico positivo dos colaboradores. O objectivo 
do estudo empírico é analisar o valor acrescentado que o capital psicológico 
positivo pode ter para a criatividade dos recursos humanos. 
Através de uma amostra de 124 membros organizacionais, procurou testar-se 
em que medida quatro dimensões do capital psicológico positivo (auto-eficácia, 
esperança, optimismo e resiliência) explicam três dimensões de criatividade 
(ideias novas, ideias úteis e “campeões de ideias”). Os resultados sugerem 
que o capital psicológico positivo explica 6% das ideias novas, 4% das ideias 
úteis e 17% dos “campeões de ideias”. 
Os resultados encontrados podem assim contribuir para uma melhor 
compreensão e gestão da criatividade dos recursos humanos nas 
organizações. 
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abstract 
 

Today’s organizations are competing in an increasingly complex global 
economy. Yet for competitive advantage, innovation has become a major 
challenge and as we know, employee creativity is a necessary step or 
precondition required for innovation. So to meet this challenge, organizations 
need to take full advantage of their employees’ creative potential, so that 
innovation can be achieved. 
This dissertation study investigates a new approach to the employees’ 
creativity based in the idea of positive psychological capital. The purpose of this 
empirical study is to analyse the value-added contribution that positive 
psychological capital can have over employees’ creativity. 
With a sample of 124 employees, we tested the extent to which four 
dimensions of the capital positive psychological (self-efficacy, hope, optimism 
and resilience) explain three dimensions of creativity (new ideas, useful ideas 
and ideas championing). The results suggest that the positive psychological 
capital explains 6% of new ideas, 4% of useful ideas and 17% of the ideas 
championing. 
Results contribute to the better understanding of employees’ creativity. 
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Introdução 

 

A competição incessante e a constante mudança que presenciamos nos 

dias de hoje tem forçado as organizações a reavaliar assunções de teorias 

organizacionais tradicionais. 

Como resultado das constantes mutações dos mercados e dos 

ambientes de negócio, cada vez mais competitivos e dinâmicos, as limitações 

das teorias e políticas baseadas em concepções tradicionais das organizações 

estão a ser expostas e a revelar-se cada vez mais desajustadas ao contexto 

actual dos negócios. Procedimentos tradicionais para tornar rotineiros 

processos de resolução de problemas através do recurso a sistemas 

hierárquicos e burocráticos revelam-se cada vez mais ineficientes, assim como 

estão a ser postos em causa os métodos de tomada de decisão baseados em 

princípios que promovem e reflectem a estabilidade de uma época cada vez 

mais distante.  

Actualmente, o mercado é o mundo, e as estruturas organizacionais têm 

de reflectir o impacto desta nova ênfase no seu quotidiano. Cada vez mais se 

torna impossível negar a realidade de que as organizações têm de ser 

receptivas e capazes de produzir inovação para sobreviver e permanecer 

competitivas. 

Para as organizações interessadas em dar resposta aos avanços 

tecnológicos e às constantes mudanças do contexto, a ultrapassar a 

concorrência e a alcançar os desejos do consumidor, a promoção da inovação 

nunca foi tão evidente. 

Tal como refere Oliveira (1999), a inovação alimenta-se da capacidade 

criativa do ser humano, o que significa que uma fonte privilegiada de inovação 

para as organizações é a criatividade das pessoas que a integram. 

No ambiente de hoje, que requer flexibilidade, rapidez de resposta e 

diferenciação, promover o potencial criativo dos recursos humanos é essencial 

para alcançar a inovação e assim garantir o sucesso a longo prazo de qualquer 

organização. 
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Os indivíduos podem exibir criatividade através do desenvolvimento de 

novo conhecimento, produtos, serviços, tecnologias ou através de melhorias 

nos processos que mudam ou melhoram os produtos ou serviços da 

organização. Contudo, a criatividade não acontece automaticamente. Não 

basta criar condições e estruturar o ambiente de trabalho de forma a garantir 

que os colaboradores têm contributos criativos, é também necessário 

contratar pessoas com potencial criativo. Apenas promovendo as pessoas 

certas, nos lugares certos, é que a criatividade nas organizações poderá ser 

maximizada. 

Isto significa que as organizações não só se devem preocupar em criar 

condições que estimulem a criatividade dos seus colaboradores, como devem, 

de igual forma, desenvolver esforços com vista a identificar e recrutar pessoas 

com potencial criativo elevado. 

Neste estudo, sugerimos que os indivíduos com capital psicológico 

positivo superior conseguem ser mais criativos no seu trabalho. 

Na nossa investigação, e através de um estudo empírico, tentamos 

compreender qual a influência que o capital psicológico positivo pode ter na 

criatividade dos indivíduos no contexto organizacional. O capital psicológico 

positivo é um constructo que inclui quatro capacidades psicológicas positivas 

centrais – a autoconfiança, a esperança, o optimismo e a resiliência. 

Investigações e estudos existentes sugerem que o capital psicológico positivo 

pode ser desenvolvido mediante acções que visem incrementar os níveis de 

autoconfiança, optimismo, esperança e resiliência dos indivíduos. Isto significa 

que se o capital psicológico positivo tiver uma influência positiva na 

criatividade dos colaboradores, pode sustentar-se sobre a possibilidade de 

promover a criatividade mediante o desenvolvimento do capital psicológico 

positivo. 

 

O presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: 

No capítulo 1 fazemos uma primeira abordagem ao capital psicológico 

positivo e à criatividade. O principal objectivo deste capítulo é o de construir 

as bases conceptuais que sustentam o trabalho posterior sobre o capital 

psicológico positivo e a criatividade nas organizações. Para tal, começamos 
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por explicar a origem e a noção de capital psicológico positivo, referindo os 

movimentos que se encontram na génese deste conceito. De seguida, fazemos 

uma breve referência aos conceitos de capital económico, humano, social e 

psicológico e procuramos realçar a importância que a integração destes quatro 

tipos de capital pode ter no desempenho das organizações. 

Posteriormente, descrevemos as várias dimensões do capital psicológico 

positivo e procuramos sublinhar o impacto de cada uma no desempenho dos 

indivíduos. 

Passamos de seguida à descrição do conceito de criatividade, 

procurando distinguir criatividade e inovação, conceitos que tantas vezes são 

utilizados de forma indistinta na linguagem corrente. Procuramos, ainda, 

apontar algumas características da pessoa criativa. 

Para concluir, expõem-se os principais objectivos que nos propomos 

alcançar com este trabalho. 

O segundo capítulo é dedicado à apresentação da metodologia utilizada. 

Neste capítulo descrevemos o procedimento de recolha de dados utilizado, 

efectuamos a caracterização da amostra e apresentamos as propriedades 

psicométricas dos instrumentos de medida utilizados para analisar o capital 

psicológico positivo e a criatividade dos colaboradores. 

A exposição dos resultados é efectuada no capítulo 3, onde são 

apresentados os cálculos das médias, desvios padrão e correlações entre as 

diferentes variáveis. Também neste capítulo se apresentam os resultados das 

regressões efectuadas, que nos permitem compreender o poder explicativo do 

capital psicológico positivo para a criatividade. 

Para concluir, debruçamo-nos sobre a análise de clusters de modo a 

perceber se grupos de indivíduos com diferentes níveis de capital psicológico 

positivo também se diferenciam em matéria de criatividade, e fazemos ainda 

uma comparação de médias entre a criatividade dos colaboradores mais ou 

menos orientados para a autoconfiança e a esperança. 

O quarto e último capítulo é consagrado à análise dos resultados obtidos 

e principais conclusões do trabalho. Começamos por evidenciar as boas 

capacidades psicométricas dos instrumentos de medida utilizados, seguindo-se 

uma observação dos resultados obtidos. Posteriormente justificamos a 
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importância desta investigação para as organizações e apresentamos as 

principais conclusões do trabalho, procurando inferir sobre o modo como o 

capital psicológico dos colaboradores pode influenciar a sua criatividade, 

fazendo referência a cada uma das dimensões do capital psicológico positivo. 

Para concluir, expomos algumas das limitações do estudo realizado e 

apresentamos sugestões para futuras investigações. 

 

 

 

Nota: as citações, assinaladas ao longo do trabalho, foram traduzidas 

por nós a partir dos textos originais e encontram-se devidamente identificadas 

no capítulo destinado às referências bibliográficas. 

 



Capítulo 1 – Capital Psicológico Positivo e Criatividade 

16 

Capítulo 1 

Capital Psicológico Positivo e Criatividade 

 

1.1. Capital Psicológico Positivo 

 

     1.1.1. Origem e Definição do Conceito 

 

É na Psicologia Positiva que os estudos do comportamento 

organizacional positivo, nos quais se enquadra a investigação sobre o capital 

psicológico positivo, têm a sua origem (Seligman, 2005; Lopes, Cunha & 

Palma, 2006). 

A aplicação da Psicologia Positiva ao contexto organizacional estimulou a 

emergência de dois grandes movimentos - o Positive Organizational 

Scholarship e o Positive Organizational Behavior – que procuram estudar e 

enaltecer a positividade no contexto das organizações.  

É precisamente no movimento intitulado de Positive Organizational 

Behavior que a noção de capital psicológico positivo tem as suas raízes. 

Importa pois conhecer cada um destes conceitos que estão na génese 

da teoria e investigação sobre o capital psicológico positivo. 

 

 

1.1.1.1. Antecedentes do Capital Psicológico Positivo 

 

Psicologia Positiva 

 

O movimento da Psicologia Positiva surgiu há alguns anos atrás, quando 

um grupo de psicólogos liderados por Martin Seligman1 compreendeu que, 

                                            
 
1 Martin Seligman foi Presidente da American Psychological Association (APA) em 
1998. A APA é uma organização científica e profissional sedeada nos Estados Unidos 
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apesar dos reconhecidos resultados alcançados na “procura de tratamentos 

efectivos para doenças e problemas psicológicos” (Luthans, Youssef & Avolio, 

2007), o principal foco da atenção da investigação e da prática da Psicologia 

se centrava, unicamente, nos aspectos negativos e nas patologias dos 

indivíduos, negligenciando uma abordagem positiva do funcionamento e 

comportamento humanos (Luthans, 2002). 

O desafio lançado por este grupo de psicólogos em redireccionar o foco 

da investigação na área da Psicologia para o estudo e compreensão dos 

factores e forças que permitem aos indivíduos, grupos, organizações e 

comunidades prosperar, resultou assim na construção de uma teoria e 

investigação empírica que constitui a base da Psicologia Positiva (Luthans, 

Avolio, Walumbwa & Li, 2005; Luthans, 2002). 

Seligman (2005) refere que, inicialmente, a Psicologia tinha três 

missões distintas: “curar doenças mentais; tornar a vida das pessoas mais 

completa e produtiva; e identificar e desenvolver elevado talento”; mas após a 

II Guerra Mundial, a Psicologia dedica-se de forma quase exclusiva ao estudo 

e tratamento de doenças mentais e patologias, negligenciando as outras duas 

missões fundamentais – tornar a vida das pessoas melhor e promover 

talentos. 

Conforme evidencia o autor referido, a Psicologia não tem como 

propósito único o estudo das doenças e fraquezas, ela é também o estudo das 

forças e virtudes. Assim, a Psicologia Positiva surge com o objectivo de 

catalizar uma mudança na preocupação central desta ciência: reparar o que 

está mal na vida das pessoas, procurando, igualmente, construir e reforçar o 

que está certo nas suas vidas. 

Sheldon e King (2001), entendem o movimento da Psicologia Positiva 

como uma “tentativa de levar os psicólogos contemporâneos a adoptarem 

uma visão mais aberta e capaz de considerar os potenciais, as motivações e 

as capacidades humanas”. O autor argumenta ainda que, segundo esta 

perspectiva, a Psicologia Positiva procura “transformar velhas questões em 

                                                                                                                                    
 
da América, cuja missão é alcançar avanços na Psicologia como ciência, profissão e 
como forma de promover a saúde, a educação e o bem-estar humanos. in 
http://www.apa.org/about/ 
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novas possibilidades de compreensão de fenómenos psicológicos como a 

felicidade, o optimismo, o altruísmo, a esperança, a alegria, a satisfação e 

outros temas humanos tão importantes para a pesquisa como a depressão, a 

ansiedade, a angústia e a agressividade.” 

Autores como Lopes, Cunha e Palma (2006) entendem a Psicologia 

Positiva como um complemento da corrente principal da Psicologia, que 

procura compreender como, porquê e em que condições o comportamento 

positivo floresce. 

 

 

Positive Organizational Scholarship e Positive Organizational 

Behavior 

 

Apesar da Psicologia Positiva não ignorar por completo o contexto 

organizacional, a verdade é que a literatura e a investigação existentes deste 

movimento não centra as suas atenções na aplicação da Psicologia às 

organizações e à gestão dos recursos humanos. No entanto, a base científica 

que subjaz às conclusões que resultam da Psicologia Positiva é um requisito 

essencial para a aplicação da positividade ao ambiente organizacional.  

Por este motivo, Page e Donohue (2004) explicam que a Psicologia 

Positiva estimulou o despontar de dois grandes movimentos paralelos mas 

completares entre si e que, segundo Luthans, Youssef e Avolio (2007), 

resultam essencialmente do reconhecimento, por parte de investigadores e 

estudiosos do comportamento e teoria organizacionais, do potencial 

inexplorado de uma abordagem positiva, baseada na ciência, ao contexto 

organizacional, a saber: 

 

� Positive Organizational Scholarship (POS):  

Luthans, Youssef e Avolio (2007) referem que o POS procura “compreender os 

processos e os estados positivos no contexto organizacional, bem como as 

dinâmicas e os resultados a eles associados”. 
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De acordo com Luthans e Youssef (2004), este movimento procura dar ênfase 

às características organizacionais positivas que possam “aumentar a eficiência 

e a sobrevivência da organização em períodos de crise e condições adversas”.  

Cameron, Dutton e Quinn (2003) argumentam que o POS diz respeito ao 

estudo de “resultados, processos e atributos positivos específicos das 

organizações e dos seus membros”. 

 

�  Positive Organizational Behavior (POB): 

Utilizando o movimento da Psicologia Positiva como fundação e ponto de 

partida, um grupo de investigadores liderados por Fred Luthans2 propôs esta 

nova abordagem que definiu como o “estudo e a aplicação de forças e 

capacidades psicológicas positivas dos recursos humanos, que possam ser 

medidas, desenvolvidas e efectivamente geridas, no sentido da melhoria do 

desempenho organizacional” (Luthans, Avolio, Walumbwa, & Li, 2005). 

 

Para além de terem origens geograficamente diferentes, Luthans, 

Youssef e Avolio (2007) salientam que a principal distinção entre estas duas 

abordagens está no facto de o POS se concentrar ao nível macro, ou seja, ao 

nível organizacional, enquanto que o POB se centra a um nível micro, isto é, 

ao nível individual. Para além disso, enquanto que o POS lida com 

componentes que podem não ser susceptíveis de desenvolvimento e podem 

não ter impacto na performance organizacional, para o POB estes dois critérios 

são essenciais.  

Ao distinguir estas abordagens, Nelson e Cooper (2007), indicam que os 

investigadores do POB estudam capacidades psicológicas que podem ser 

medidas e que “são maleáveis em termos das intervenções nas organizações 

para melhorar a performance”, enquanto que, por outro lado, o movimento 

POS procura compreender “a excelência humana e a performance 

                                            
 
2 Fred Luthans é Professor de gestão na University of Nebraska-Lincoln e é Senior 
Research Scientist no Gallup Inc. desde 1998; esteve envolvido em diversas 
investigações no campo da gestão, comportamento organizacional e, em particular, no 
campo do comportamento organizacional positivo. 
in http://www.gallupippi.com/content/default.aspx?CI=15655 
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organizacional excepcional”. O POB é assim uma abordagem positiva 

específica com implicações para o desenvolvimento e para a gestão do 

desempenho dos recursos humanos. 

 

 

Critérios POB 

 

Conforme refere Luthans (2002), a definição de POB parece incorporar 

diversos conceitos do comportamento organizacional existentes no domínio 

das atitudes, da personalidade, da motivação e da liderança. Ainda assim, 

Larson e Luthans (2006) realçam que a principal distinção entre o POB e 

outras teorias sobre o comportamento organizacional e a positividade, 

existentes na literatura, está na inclusão de critérios específicos. 

Para que uma capacidade psicológica possa ser incluída na concepção 

de POB definida por Fred Luthans é necessário que se verifiquem os seguintes 

critérios (Luthans, Youssef & Avolio, 2007): 

� Ser positivamente orientada; 

� Ser baseada na teoria e na investigação; 

� Ser mensurável; 

� Ser susceptível de desenvolvimento e melhoria; 

� Ter um impacto demonstrado na melhoria do desempenho no contexto 

organizacional.  

 

Na Tabela 1.1 encontram-se resumidos os critérios POB. 
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Tabela 1.1– Quadro resumo dos critérios POB  

Critérios Descrição 

A capacidade psicológica tem de ter natureza positiva (de acordo com 

as definições existentes na literatura da Psicologia Positiva). 
Foco Positivo 

Procura-se com este critério reconhecer e enfatizar o poder que a 

positividade pode ter no contexto organizacional. 

Baseada na Teoria e 

Investigação 

O POB compromete-se com uma abordagem científica para inclusão e 

acumulação de um corpo de conhecimento sustentável e com impacto 

para a liderança, para o desenvolvimento dos recursos humanos e para 

o desempenho. A inclusão deste critério permite assegurar que se está 

a trabalhar numa teoria que contribui ao longo do tempo para o 

crescimento sustentável e melhoria do desempenho das organizações. 

Mensurável 

A questão da medição sempre foi o ponto central da investigação e 

aplicação científica de qualquer teoria. 

Para ter inclusão no POB, é necessário que existam instrumentos 

válidos e fiáveis de medição da capacidade psicológica em questão. 

Susceptível de 

desenvolvimento 

O movimento da Psicologia Positiva está repleto de traços de carácter 

e virtudes que têm impacto demonstrado na performance 

organizacional. Mas estes traços de personalidade tendem a exibir uma 

estabilidade considerável ao longo do tempo, o que torna difícil o seu 

desenvolvimento. O que se propõe com este critério é a inclusão de 

estados (não traços) de personalidade maleáveis, susceptíveis de 

desenvolvimento e melhoria. 

Este critério é apontado como factor diferenciador desta abordagem 

face a um conjunto de concepções positivas existentes no domínio do 

comportamento organizacional. 

É fundamental que a capacidade psicológica tenha claro e significativo 

impacto no desempenho dos indivíduos no contexto organizacional. 

Tendo em conta que nesta teoria apenas devem ser incluídas 

capacidades psicológicas susceptíveis de melhoria e desenvolvimento, 

tais capacidades podem ser geridas de forma a ter impacto positivo no 

desempenho dos indivíduos em contexto organizacional. 

Impacto na 

performance 

Também este critério é apontado como factor distintivo desta 

abordagem relativamente a outras teorias existentes sobre a 

positividade aplicada ao comportamento organizacional. 
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Tendo presentes estes critérios, os autores do POB consideraram para 

inclusão, estudo e realização de testes empíricos em contexto organizacional 

diversas capacidades psicológicas.  

Inicialmente, para melhor traduzir a operacionalidade definida pelos 

critérios, foram identificadas capacidades psicológicas como a autoconfiança 

(ou auto-eficácia), a esperança, o bem-estar subjectivo (ou felicidade), a 

resiliência e a inteligência emocional como estados que preenchiam os 

critérios POB (Luthans, Avolio, Walumbwa, Li, 2005). 

Subsequentemente, a construção teórica, pesquisa e aplicações da 

teoria POB focaram-se apenas em quatro capacidades psicológicas por serem, 

segundo Luthans, Youssef e Avolio (2007), as que melhor cumpriam os 

critérios POB:  

a) Autoconfiança ou Auto-eficácia; 

b) Esperança; 

c) Optimismo e  

d) Resiliência. 

 

Ao identificarem estas quatro capacidades psicológicas como as que 

melhor se coadunam com os critérios POB, os autores deste movimento 

consideraram que estas capacidades constituem uma construção de ordem 

superior que designaram de Capital Psicológico Positivo (PsyCap). 

Na Figura 1.1, encontra-se representada a génese do constructo do 

capital psicológico positivo. 
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Figura 1.1 – Génese do Capital Psicológico Positivo 
 

 

 

Capital Psicológico Positivo (PsyCap) 

 

O capital psicológico positivo ou PsyCap constitui assim um constructo 

de ordem superior que inclui capacidades psicológicas positivas centrais 

(Lopes, Cunha & Palma, 2006). 

De um modo simples, Luthans, Youssef e Avolio (2007) indicam que o 

PsyCap está relacionado com “Quem somos” e “Quem nos tornamos em 

termos de desenvolvimento positivo”. 

Luthans, et al (2006), definem o PsyCap como “um estado de 

desenvolvimento psicológico positivo de um indivíduo caracterizado por: (a) 

ter confiança (auto-eficácia) para levar a cabo todos os esforços necessários 

para alcançar com sucesso os seus objectivos; (b) fazer uma atribuição 
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positiva (optimismo) acerca do seu sucesso actual e futuro; (c) ser 

perseverante perante os seus objectivos e, quando necessário, redefinir novos 

caminhos para os alcançar (esperança); (d) quando rodeado de problemas e 

adversidade, superar/recuperar rapidamente para alcançar o sucesso 

(resiliência)”. 

O PsyCap é, assim, um constructo de ordem superior que tem 

subjacentes quatro dimensões ou capacidades psicológicas – autoconfiança, 

optimismo, esperança e resiliência – que vão ao encontro dos critérios POB.  

Luthans, Norman, Avolio e Avey (2008) argumentam que o benefício de 

combinar estas capacidades num único constructo está no facto de elas 

partilharem um recurso psicológico que permite aos indivíduos que possuem 

elevados níveis destas capacidades, ter desempenhos superiores e mais 

consistentes do que seria possível em indivíduos com elevados níveis de 

apenas uma destas capacidades. 

Por este motivo, o PsyCap é apresentado pelos seus autores e 

investigadores, como um constructo que as organizações devem procurar 

desenvolver e no qual devem investir como forma de melhorar o desempenho 

dos seus colaboradores e assim garantir um crescimento sustentável (Luthans, 

Norman, Avolio & Avey, 2008). 

 

 

     1.1.2. Capital Humano, Social e Psicológico 

 

Tradicionalmente, a atenção de investigadores e gestores estava 

centrada nas questões relacionadas com o capital económico, ou seja, com os 

activos financeiros e bens tangíveis ao dispor das organizações. Contudo, há 

muito que estes perceberam que concentrar e acumular mais este tipo de 

recursos, outrora considerados vitais para o sucesso da organização, já provou 

ser insuficiente para alcançar fontes sustentáveis de vantagem competitiva.  

Para que um recurso se torne uma competência central para as 

organizações é necessário que este não seja facilmente reproduzido pela 
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concorrência e é nesta fase que factores não-financeiros entram na equação 

da vantagem competitiva. 

Seguindo esta lógica de pensamento, Luthans e Youssef (2004) 

consideram existir crescente evidência de que os recursos humanos são 

cruciais para o sucesso das organizações. Por este motivo, Luthans, Luthans e 

Luthans (2004) referem que os gestores dos dias de hoje começam a 

reconhecer que, para além da importância dos bens tangíveis e dos recursos 

físicos, um investimento em capital humano e social parece ser um factor 

chave para o sucesso sustentado do desempenho da organização. 

Segundo Luthans e Youssef (2004), o capital humano é normalmente 

igualado a conhecimento, competências, habilidades e experiências ou 

conhecimento tácito. Já o capital social diz respeito, segundo o autor, às 

relações interpessoais, intergrupais e interorganizacionais, redes e conecções, 

assim como à dinâmica cultural, estrutura social e grupos subjacentes. 

Na definição de Larson e Luthans (2006), entende-se por capital social o 

valor das relações entre as pessoas e o valor de diferentes redes individuais 

desenvolvidas ao longo do tempo. O capital social está incorporado nos 

indivíduos e nas suas redes e relações com os outros. 

Porém, apesar do reconhecimento de que o capital humano e social 

podem ter um contributo importante para a vantagem competitiva das 

organizações, a maioria das organizações de hoje não está a realizar o 

potencial completo dos seus recursos humanos (Luthans, Youssef & Avolio, 

2007). 

Num estudo desenvolvido por Larson e Luthans (2006), os autores 

sugerem que, para retirar toda a vantagem do valor potencial e impacto dos 

recursos humanos, as organizações têm de investir e desenvolver as três 

formas de avaliar os recursos humanos – capital humano, social e psicológico. 

É neste contexto que Luthans, Youssef e Avolio (2007) propõem uma 

nova abordagem para ganhar vantagem competitiva baseada no investimento, 

alavancagem, desenvolvimento e gestão do capital psicológico positivo dos 

indivíduos nas organizações. Para os autores citados, o PsyCap é algo que “vai 

para além” da teoria e investigação existente sobre o capital humano e social. 

Conforme referem, enquanto que o capital humano representa “o que 
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sabemos” e o capital social “quem conhecemos”, segundo Larson e Luthans 

(2006), o PsyCap “inclui conhecimento, capacidades e experiências”, ou seja 

“quem somos” e “quem nos tornamos”. 

Enquanto a importância do capital humano e social é amplamente 

reconhecida, a importância do capital psicológico, como forma de valorizar e 

gerir os recursos humanos, está agora a emergir. Contudo, conforme referem 

Luthans, Luthans e Luthans (2004), “quem somos” pode ser tão importante 

como “o que sabemos”, “quem conhecemos” e “o que possuímos”. 

É por este motivo que Luthans, Youssef e Avolio (2007) sugerem que, 

perante os desafios com que as organizações de hoje se deparam, integrar de 

forma sinergética capital económico, humano, social e psicológico, é essencial 

para capitalizar os recursos nas organizações (Figura 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Capital Económico, Humano, Social e Psicológico 

Adaptada de Luthans F., Luthans, K. W., Luthans, B. C. (2004) 
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     1.1.3. Dimensões do Capital Psicológico Positivo 

 

1.1.3.1. Autoconfiança / Auto-eficácia 

 

Para os autores do PsyCap, os termos “autoconfiança” e “auto-eficácia” 

são entendidos de modo indiferenciado (Luthans, Youssef & Avolio, 2007). 

Desenhada a partir da teoria da auto-eficácia de Albert Bandura, a 

autoconfiança é definida, no âmbito do PsyCap, como “a convicção pessoal de 

um indivíduo acerca da sua capacidade ou habilidade para mobilizar a sua 

própria motivação, recursos cognitivos e acções necessárias para executar 

com sucesso uma tarefa específica num determinado contexto” (Lopes, Cunha 

& Palma, 2006; Luthans, 2002). 

Stajkovic e Luthans (1998) definem a auto-eficácia como um 

julgamento individual ou crença pessoal “acerca do modo como conseguimos 

executar as acções necessárias para lidar com situações prospectivas”.  

Já Lee e Bobko (1994) evidenciam que a definição de autoconfiança 

entendida no âmbito do PsyCap, valoriza, não as competências ou capacidades 

do indivíduo em si, mas sim o julgamento que este faz do que pode ou não 

fazer com as competências que possui. 

Para Snyder, et al (1991) a perspectiva de Albert Bandura sobre a auto- 

-eficácia refere-se à avaliação individual “de quão bem um indivíduo poderá 

desempenhar uma tarefa específica num cenário específico”.  

Também Maddlux (2005) salienta o facto de a autoconfiança não ser 

tratar de uma competência para actuar, mas sim uma “crença pessoal naquilo 

que conseguimos fazer em determinadas circunstâncias com as competências 

que possuímos”. A auto-eficácia está relacionada com aquilo que acreditamos 

ser capazes de fazer. A chave desta definição está assim na crença individual 

na “habilidade para coordenar e orquestrar competências” em determinadas 

situações, e não na “habilidade para actuar” em si. 

Bandura (1997) explica que quando diligenciam alcançar os seus 

objectivos, os indivíduos procuram “exercer controlo sobre os eventos que 

afectam ou influenciam as suas vidas” e possuem um forte incentivo para agir 

quando acreditam que esse controlo é possível e que as suas acções serão 
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efectivas. A autoconfiança diz precisamente respeito “à forma como as 

pessoas acreditam na sua capacidade para afectar a envolvente e controlar as 

suas acções de forma a produzir os resultados esperados” (Stajkovic & 

Luthans, 1998a). 

Também Parker (1998) refere que os indivíduos tendem a pesar e a 

avaliar as suas capacidades antes de seleccionar as suas escolhas e aplicar o 

seu esforço numa determinada acção, e são precisamente as expectativas da 

sua eficácia pessoal que irão determinar se iniciam o comportamento, quanto 

esforço em relação à tarefa vão despender e por quanto tempo vão manter 

esse esforço quando surgem circunstâncias negativas.  

 

Luthans, Youssef, e Avolio (2007) indicam cinco traços característicos 

dos indivíduos auto-eficazes: 

• Definem para si próprios objectivos elevados e tarefas difíceis; 

• Gostam de novos desafios e normalmente são bem sucedidos quando 

confrontados com eles; 

• São altamente motivados; 

• Investem o esforço necessário para alcançar os seus objectivos; 

• São perseverantes quando confrontados com obstáculos. 

 

Na opinião dos autores referidos, a auto-eficácia motiva os indivíduos a 

escolher e aceitar com agrado novos desafios e a utilizar as suas forças e 

capacidades para os enfrentar, assim como os encoraja a perseguir os seus 

objectivos e a investir o tempo necessário no seu alcance, ao mesmo tempo 

que os ajuda a ser perseverantes perante o confronto com obstáculos que os 

podem levar a desistir.  

Luthans e Youssef (2007) indicam que a auto-eficácia é 

operacionalizada através da definição de objectivos estimulantes, autoselecção 

de tarefas difíceis, automotivação, mobilização de esforço para o alcance dos 

objectivos definidos e perseverança quando confrontado com obstáculos. Na 

opinião dos autores citados, os indivíduos menos autoconfiantes estão mais 

propensos a desesperar, falhar e perder a autoconfiança quando confrontados 

com um feedback negativo, com desaprovação social, com obstáculos ou 
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qualquer outro tipo de adversidades e contrariedades que possam surgir. Por 

outro lado, os indivíduos autoconfiantes aplicam as suas capacidades na 

concretização dos seus objectivos.  

Stajkovic e Luthans (1998a) evidenciam que o sentido de alta auto- 

-eficácia de um indivíduo pode “ajudá-lo a suster esforços mesmo em 

condições adversas”. Por outro lado, os colaboradores que se julgam pouco 

eficazes duvidam que o que conseguem fazer seja suficiente para alcançar o 

sucesso e, portanto, cessam os seus esforços prematuramente e falham a 

tarefa.  

 

 

Auto-eficácia face aos Critérios POB: O impacto na performance 

 

Diversos factores tornam a auto-eficácia uma capacidade psicológica 

particularmente relevante para o PsyCap. Para além de ter um boa 

fundamentação teórica e um importante suporte na investigação, segundo 

Luthans (2002), a auto-eficácia é, talvez, a capacidade psicológica que melhor 

preenche os critérios de “susceptível de desenvolvimento” e “impacto 

demonstrado na performance”.  

Também no trabalho de Albert Bandura é possível identificar a 

relevância desta capacidade, sendo esta considerada como “a mais importante 

dos mecanismos psicológicos da positividade”, uma vez que, segundo o autor, 

quanto mais uma pessoa acredita conseguir produzir efeitos desejados e 

prevenir os indesejados através das suas acções, mais incentivos ela tem para 

agir (Luthans, 2002). 

 

Conforme referem Luthans, Youssef e Avolio (2007), ao contrário de 

outras componentes como a resiliência, em que as aplicações ao contexto 

organizacional são extremamente recentes e ainda em emergência, a relação 

entre a auto-eficácia e o desempenho no local de trabalho está bem 

estabelecida na literatura e na investigação, onde diversos estudos evidenciam 

a forte relação que se estabelece entre a auto-eficácia e a performance e, 
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mais precisamente, demonstram o impacto positivo que a confiança exerce no 

desempenho dos indivíduos em contexto organizacional.  

Como exemplo desses estudos temos a investigação desenvolvida por 

Stajkovic e Luthans (1998), que conduziram uma meta-análise para examinar 

a relação entre a auto-eficácia e a performance no local de trabalho. Na sua 

meta-análise, os autores sintetizam quantitativamente os resultados de 114 

estudos empíricos conduzidos ao longo de 20 anos que examinam a relação 

entre a auto-eficácia e o desempenho no local de trabalho. Os investigadores 

encontraram uma forte correlação positiva entre as duas variáveis, sugerindo 

que uma elevada auto-eficácia dos indivíduos se traduz em ganhos 

significativos na sua performance no local de trabalho. 

Também os estudos de Bandura e Locke (2003) demonstram, de forma 

consistente, a existência de uma forte relação entre a auto-eficácia e o nível 

de motivação e a performance dos indivíduos.  

Nas investigações de Larson e Luthans (2006), é ainda possível 

encontrar uma relação positiva entre a auto-eficácia e as atitudes dos 

indivíduos no trabalho em diferentes culturas. 

Estudos desenvolvidos por Barling e Beattie (1983) e Hill, Smith e Mann 

(1987) revelam que quando os colaboradores se sentem capazes de 

desempenhar determinadas tarefas, registam um melhor desempenho e 

demonstram ser mais persistentes quando confrontados com adversidades. 

Existem ainda diversos estudos que referem uma relação significativa 

entre a auto-eficácia e diversas dimensões da performance organizacional 

como a eficácia da liderança (Luthans, Luthans, Hodgetts & Luthans, 2001) e o 

empreendedorismo (Neck, Neck, Manz & Godwin, 1999).  

De salientar ainda o estudo desenvolvido por Tierney e Farmer (2002), 

que suporta a existência de uma relação positiva entre a auto-eficácia e a 

criatividade dos indivíduos. 

Também no trabalho de Albert Bandura o autor indica que a auto- 

-eficácia é determinante na decisão de executar um comportamento, no 

esforço despendido e na persistência com que se enfrentam os obstáculos. Por 

este motivo, o autor sugere que a auto-eficácia “tem um importante impacto 

na acção humana e na sua performance”.  
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De igual forma, Stajkovic e Luthans (1998) afirmam que os 

colaboradores que têm uma percepção de si próprios como muito eficazes são 

aqueles cujo impacto no desempenho da organização é mais relevante “dado 

que irão activar esforços que, quando bem executados, produzem resultados 

de sucesso”. 

 

 

1.1.3.2. Esperança 

 

O termo “esperança” é frequentemente utilizado na linguagem corrente 

para referir um “desejo acompanhado da expectativa em obter aquilo que é 

desejado ou que acreditamos ser alcançável” (Oliver, 1999), ou para 

“enfatizar a percepção de que algo desejado pode acontecer” (Snyder, et al 

1991) ou simplesmente, para exprimir o desejo de que as coisas corram pelo 

melhor em tempos difíceis, conforme sugere Luthans (2002a). 

Luthans, Youssef e Avolio (2007) alertam para o facto de existirem 

algumas percepções incorrectas acerca do que constitui a esperança e o que 

caracteriza indivíduos, grupos e organizações com esperança, e acrescentam 

ainda que esta é muitas vezes confundida com “pensamentos desejáveis, 

atitude positiva, elevação emocional e até mesmo com ilusão”. 

Contudo, tal como esclarece Luthans (2002), no contexto da Psicologia 

Positiva, e mais precisamente da teoria do PsyCap, o conceito de esperança 

adquire um significado específico.  

Segundo Luthans, Youssef e Avolio (2007), no âmbito do PsyCap a 

definição de esperança é desenhada a partir do trabalho de Robert Snyder, 

que suporta a ideia de que a esperança é um estado cognitivo ou de 

pensamento através do qual um indivíduo é capaz de estabelecer expectativas 

e objectivos estimulantes mas realistas, e procurar atingi-los através da sua 

autodeterminação, energia e percepção de controle interno. Para além disso, o 

autor considera ainda que, apesar de muitas vezes negligenciada na utilização 

comum do termo, uma outra componente da definição de esperança é o facto 

de as pessoas serem capazes de gerar caminhos alternativos para os 

objectivos que determinaram quando surgem obstáculos ou impedimentos aos 
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inicialmente traçados. É precisamente esta componente que distingue a 

esperança entendida no âmbito do PsyCap, da utilização diária e comum do 

termo. 

De acordo com a perspectiva de Snyder, a esperança é assim um 

“estado motivacional positivo baseado num sentido de sucesso” resultante da 

interacção de dois factores: uma “energia direccionada a determinados 

objectivos” (designada por willpower ou agency3) e “planos para alcançar 

esses objectivos” (waypower ou pathways4). A esperança é assim 

compreendida pela “determinação individual para delinear e manter os 

esforços necessários com vista a alcançar os objectivos traçados e pela 

habilidade em discernir as acções alternativas para alcançar esses objectivos” 

(Luthans, Avolio, Walumbwa, & Li, 2005). 

Luthans (2002a) evidencia que é precisamente esta dualidade entre a 

determinação orientada para objectivos (willpower) e a planificação de formas 

para alcançar as metas estabelecidas (waypower) que define a esperança 

como uma capacidade psicológica positiva. 

Luthans (2002) reforça a ideia de Snyder de que a esperança “reflecte a 

determinação individual de que os objectivos podem ser alcançados, mas 

também a crença pessoal de que planos de sucesso podem ser formulados e 

caminhos identificados para alcançar esses objectivos”. O autor citado refere 

ainda que ter esperança é “acreditar que se pode estabelecer objectivos, 

definir como os alcançar e motivar-se para os concretizar”.  

Também para Lopes, Cunha e Palma (2006), ter esperança é “ter 

capacidade para definir objectivos, encontrar caminhos para os alcançar e 

motivar-se para atingir os objectivos delineados”. 

                                            
 
3 Willpower é uma crença pessoal na capacidade de alcançar objectivos. (Snyder, et 

al, 1991). Agency refere-se ao sentido de sucesso na determinação em alcançar 

objectivos no passado, presente e futuro. (Oliver, 1999) 
4 Snyder, et al (1991) define waypower como a percepção pessoal da existência de 

uma ou mais estratégias disponíveis para alcançar os objectivos traçados. Pathways 

refere-se ao sentido de ser capaz de gerar planos de sucesso para alcançar objectivos. 

(Oliver, 1999) 
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Lopez, Snyder e Pedrotti (2003) definem a esperança como um 

“pensamento direccionado para objectivos” através do qual a pessoa percebe 

ser capaz de “produzir caminhos e formas para alcançar os objectivos 

desejáveis”, assim como percebe “possuir a motivação necessária para seguir 

esses caminhos”.  

Segundo Snyder (1995), as pessoas com elevada esperança, abordam 

um determinado objectivo “com um estado emocional positivo, um sentido de 

desafio e um foco no sucesso”. Pelo contrário, as pessoas com baixa 

esperança tendem a defrontar um determinado objectivo com “um estado 

emocional negativo e um foco na falha”. O que significa que, dependendo dos 

níveis de esperança, as pessoas apresentam estados emocionais positivos ou 

negativos nas suas actividades relacionadas com objectivos (Lopez, Snyder & 

Pedrotti, 2003). 

Conforme explicam Luthans e Youssef (2004), as pessoas com elevada 

esperança tendem a concretizar os seus objectivos através de uma 

“determinação interna para investir a energia necessária” e através da 

motivação gerada pelo seu “sentido de posse de capacidade para desenvolver 

formas” com vista a obter aquilo que pretendem, o que lhes confere uma 

habilidade especial em “gerar caminhos alternativos para concretizar os seus 

objectivos”. 

Snyder, Rand e Sigmon (2005) acrescentam que as pessoas com 

elevada esperança utilizam normalmente frases como “eu consigo fazer isto” e 

“eu não vou parar” o que, na opinião de Snyder, et al (1991), se traduz numa 

“elevada performance no alcance dos seus objectivos”. 

 

 

Esperança face aos Critérios POB: O impacto na performance 

 

Para além de ser positiva e ser baseada na teoria e investigação, a 

esperança pode ser medida, desenvolvida e efectivamente gerida no sentido 

da melhoria do desempenho no contexto organizacional (Luthans, 2002). 
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Estudos emergentes suportam a relevância que a esperança tem para o 

contexto organizacional e o seu impacto na performance. 

Por exemplo, nos trabalhos de Luthans e Youssef (2007), os 

investigadores encontraram uma relação positiva entre a esperança dos 

colaboradores, a sua performance e as suas atitudes no local de trabalho.  

As investigações de Peterson e Luthans (2003) também apontam para a 

existência de um relacionamento positivo entre a esperança dos líderes, a 

rentabilidade das suas unidades e a satisfação e a manutenção dos seus 

colaboradores nos seus postos de trabalho. 

A comprovar o impacto positivo da esperança no desempenho 

organizacional existe também o trabalho de Youssef (2004), que demonstra 

que o nível de esperança de 1000 gestores e colaboradores se relaciona de 

forma positiva com a sua performance, satisfação e bem-estar face ao seu 

trabalho e ainda com o seu nível de comprometimento perante a organização. 

Existem outras propostas e investigações recentes como as de Luthans, 

2002; Luthans, 2002a; Luthans, Avolio, Walumbwa e Li, 2005; Luthans e 

Youssef, 2004; Luthans e Jensen, 2002; Luthans, Van Wyk e Walumbwa, 

2004, que suportam ainda a existência de uma relação positiva entre a 

esperança e a performance no local de trabalho. 

 

 

1.1.3.3. Optimismo 

 

Na linguagem do dia-a-dia, um indivíduo optimista é aquele que “espera 

eventos positivos e desejáveis no futuro”, enquanto que um pessimista é 

aquele que “constantemente tem pensamentos negativos e está convencido 

que irão ocorrer acontecimentos indesejáveis” (Luthans, Youssef & Avolio, 

2007). 

Conforme referem Lopes, Cunha e Palma (2006), existem autores que 

definem o optimismo como uma “crença generalizada que boas coisas 

acontecem no futuro”. Por exemplo, Scheier e Carver (2003) explicam o 

conceito com base nas expectativas pessoais para o futuro. Segundo estes 

investigadores, optimistas são aqueles que “esperam que coisas boas lhes 
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aconteçam”, enquanto que os pessimistas esperam que coisas más lhes 

ocorram no futuro (Scheier & Carver, 2005). 

Na opinião dos autores citados, o optimismo é um “resultado esperado 

positivo generalizado” e, por isso, é definido como uma expectativa 

generalizada de que coisas boas vão acontecer (Snyder, 1995). 

Contudo, para o PsyCap o optimismo é mais do que prever que coisas 

boas vão acontecer. Segundo Luthans, Youssef e Avolio (2007), a distinção 

entre optimismo e pessimismo no âmbito do PsyCap, está nas “razões e 

atribuições que cada um faz para explicar o porquê de determinados eventos, 

sejam eles positivos ou negativos, passados, presentes ou futuros”. 

A distinção entre optimismo, no âmbito do PsyCap, e a utilização diária 

do termo reside assim na forma como os indivíduos interpretam e explicam as 

causas de acontecimentos positivos e negativos (Lopes, Cunha & Palma, 

2006). 

Luthans e Youssef (2004) e Page e Donohue (2004) evidenciam que o 

optimismo “envolve um estilo explanatório positivo” que atribui causas 

internas e permanentes a eventos positivos, e situações externas, temporárias 

e específicas a acontecimentos negativos e indesejáveis.  

O termo “estilo explanatório” resulta da teoria do optimismo de Martin 

Seligman, que o utiliza para definir o optimismo como “um estilo explanatório 

que atribui eventos positivos a causas pessoais, permanentes e dominantes, e 

interpreta eventos negativos como factores externos, temporários e 

específicos de uma situação” (Luthans, Youssef & Avolio, 2007). 

O autor desta teoria utiliza o termo em questão para explicar que um 

indivíduo optimista associa o insucesso, a falha ou o acontecimento negativo a 

causas externas, temporárias e específicas de uma determinada situação, 

enquanto que um indivíduo pessimista assume a culpa destes acontecimentos, 

encarando-os como estáveis ao longo do tempo e presentes em tudo o que faz 

(Luthans, 2002). 

Luthans, Youssef e Avolio (2007) explicam que, segundo esta definição 

de optimismo, um indivíduo optimista é aquele que interpreta as causas de 

eventos desejáveis e positivos como algo que está “sob o seu poder e 

controlo”. Da mesma forma, quando confrontados com situações negativas ou 
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indesejáveis, estes indivíduos interpretam esses acontecimentos como “causas 

externas, temporárias e específicas da situação”. 

Por outro lado, os autores citados referem ainda que os pessimistas 

“não se dão créditos pelos eventos positivos que ocorrem nas suas vidas”. 

Estes indivíduos culpam-se pelos aspectos negativos das suas vidas e 

acreditam que os acontecimentos positivos têm pouca probabilidade de 

ocorrer no futuro. 

Para Lopes, Cunha e Palma (2006), os optimistas “tendem a focar-se 

em causas externas, instáveis e específicas para explicar a ocorrência de 

eventos negativos”, enquanto que os pessimistas interpretam a ocorrência de 

situações negativas através de causas pessoais, estáveis e dominantes. 

 

 

Optimismo face aos Critérios POB: O impacto na performance 

 

 Na opinião de Luthans (2002), não há dúvida que o optimismo preenche 

os critérios POB e, por isso, o autor considera o optimismo como o “coração do 

POB”. 

No que respeita ao impacto na performance, o optimismo tem vindo a 

ser associado com um largo conjunto de resultados positivos. Particularmente 

relevante para a inclusão do optimismo no PsyCap é a relação positiva com o 

desempenho dos indivíduos em diversos domínios do contexto organizacional 

(Luthans, Avolio, Walumbwa & Li, 2005). 

Num estudo realizado por Green, Medlin e Whitten (2004), onde os 

investigadores analisam a influencia do optimismo na performance 

organizacional dos trabalhadores em organizações fabris, os resultados 

indicam uma ligação positiva entre o nível de optimismo dos colaboradores e a 

sua performance, sugerindo que os colaboradores mais optimistas apresentam 

níveis de desempenho superiores aos menos optimistas.  

Também Luthans e Youssef (2007) citam as investigações 

desenvolvidas por Chemers e Schulman, que indicam a influência positiva do 

optimismo nas vendas e na liderança. 
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Ainda no trabalho desenvolvido por Rich (1999), que analisa os 

resultados alcançados por diversos agentes de vendas, o investigador indica 

que os resultados encontrados revelam que os agentes mais optimistas são 

significativamente mais produtivos que os menos optimistas. 

Segundo Lopes, Cunha e Palma (2006), o impacto do optimismo na 

performance dos indivíduos pode ser variado, o que se justifica pelo facto de 

os optimistas serem indivíduos mais facilmente motivados para o trabalho, 

mais perseverantes quando confrontados com dificuldades, possuem 

aspirações mais elevadas e definem para si objectivos mais ambiciosos. 

 

 

1.1.3.4. Resiliência 

 

Embora se trate de um conceito relativamente recente no campo da 

Psicologia, a noção de resiliência há muito tempo que vem sendo utilizada por 

outras ciências como a Física e a Engenharia, para descrever a capacidade de 

um material em absorver energia sem sofrer uma deformação permanente ou 

para descrever a resistência ao choque. 

O dicionário de língua inglesa Longman Dictionary of Contemporary 

English (1995) oferece duas definições de resiliência: a primeira menciona a 

“habilidade para voltar rapidamente ao seu estado normal de saúde ou de 

espírito depois de passar por doenças, dificuldades, etc.”; a segunda 

explicação para o termo encontrada neste dicionário afirma que resiliência “é a 

habilidade de uma substância em retornar à sua forma original quando a 

pressão é removida” (Seligman, 2005). 

Para a Psicologia, a definição de resiliência não é tão clara e precisa 

como na Física e na Engenharia, dada a complexidade e multiplicidade de 

factores e variáveis que devem ser tidos em conta no estudo de fenómenos 

humanos. Assim, na Psicologia, o termo é utilizado no estudo de processos 

que explicam a superação de crises e adversidades em indivíduos, grupos e 

organizações (Yunes, 2003). 

Conforme referem Block e Kremen (1996) os indivíduos variam 

largamente na sua capacidade de adaptação e na sua habilidade para 
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equilibrar e reequilibrar como resposta à constante mudança a que estão 

sujeitos no mundo actual. Mesmo durante o decurso da sua vida, a capacidade 

de adaptação de um indivíduo às diferentes situações com que se depara é 

variada e díspar. 

Devido ao reconhecimento destas diferenças interindividuais e intra-

individuais, uma preocupação central no campo da personalidade ao longo dos 

anos, tem sido investigar e estudar os factores subjacentes à adaptabilidade 

humana. 

Rutter (1987), define inicialmente a resiliência como uma “variação 

individual em resposta ao risco”. Mais tarde, Rutter (1999) apresenta uma 

definição mais ampla do termo, referindo que a resiliência diz respeito “ao 

fenómeno de superação do stress e de adversidades”. 

Zimmerman e Arunkumar (1994) distinguem resiliência de 

invulnerabilidade, salientando que a resiliência refere-se a uma “habilidade 

para superar adversidades”, o que não significa que o indivíduo saia da crise 

ileso, como implica o termo invulnerabilidade. 

Masten e Reed (2005) entendem a resiliência como um “fenómeno 

caracterizado por padrões de adaptação positiva a um contexto de 

adversidade e risco significativo” e afirmam que a resiliência se reflecte numa 

“boa adaptação sob circunstâncias extenuantes”.  

Segundo Luthans, Youssef e Avolio (2007), o conceito de resiliência faz 

apelo considerável ao contexto actual do trabalho, que é caracterizado pelo 

aumento da competitividade e pela mudança constante. Para aqueles que 

apenas conseguem adaptar-se de forma reactiva, este ambiente é pouco 

favorável, stressante e pode até mesmo ser disfuncional para o indivíduo e 

para a organização. Confinar a resiliência a uma descrição passiva, que apenas 

permite reacção e sobrevivência à adversidade, limitaria a sua aplicação à 

actual situação com que as organizações se deparam. 

Os gestores de hoje percebem que as suas organizações necessitam de 

colaboradores que consigam prosperar no caos, aprender proactivamente e 

crescer através de dificuldades. Voltar atrás, ao ponto inicial (onde se estava 

antes da ocorrência de um problema ou crise), é necessário, mas não é 

suficiente. As organizações de hoje necessitam de sobreviver e recuperar, mas 
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também de prosperar e florescer através das inevitáveis dificuldades e 

incertezas com que se deparam diariamente e necessitam fazê-lo mais 

rapidamente que os seus concorrentes.  

Por este motivo, a definição de resiliência no âmbito do PsyCap é mais 

abrangente dado que inclui, não apenas a capacidade de recuperar perante a 

adversidade, mas também perante eventos estimulantes e positivos, bem 

como a vontade de ir além do ponto de equilíbrio (Luthans, Youssef & Avolio, 

2007). 

No âmbito do PsyCap a resiliência é assim entendida como a 

“capacidade psicológica positiva de recuperar/superar da adversidade, 

incerteza, conflito, falha ou até da mudança positiva, progresso ou aumento 

de responsabilidade” (Luthans, 2002a). 

Também no entendimento de Jensen e Luthans (2006), a resiliência é 

considerada como “a capacidade dos indivíduos em enfrentar com sucesso a 

mudança desafiante, adversidade e risco”. 

 

 

Resiliência face aos Critérios POB: O impacto na performance 

 

Conforme referem Luthans e Youssef (2007), apesar da existência de 

uma extensa construção teórica e aplicação ao campo da Psicologia, o estudo 

e a aplicação da resiliência ao contexto organizacional está agora a emergir. A 

integração desta capacidade psicológica positiva na teoria PsyCap é feita com 

base na investigação existente na Psicologia, extrapolando-se os temas que 

existem em comum e adaptando-se outros temas quando surgem 

descontinuidades resultantes das diferenças contextuais. 

Apesar da sua aplicação, relativamente recente, ao contexto 

organizacional, os autores da teoria Psycap consideram existir evidência 

suficiente que a resiliência cumpre os critérios POB. 

 

No que respeita o impacto desta capacidade psicológica na performance, 

as aplicações da resiliência ao local de trabalho estão a emergir de forma 

acelerada entre investigadores, praticantes e consultores.  
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Luthans, Youssef e Avolio (2007) apontam os trabalhos de Conner, 

LaMarch, Vickers e Kouzmin, Waite e Richardson, Zunz e Waterman e Collard, 

como exemplos deste crescimento exponencial da importância da resiliência 

para o contexto organizacional. 

Luthans, et al (2006) referem ter encontrado, nas suas investigações, 

uma relação positiva entre resiliência e a performance no local de trabalho.  

Nos estudos de Luthans, Avolio, Walumbwa e Li (2005), os autores 

revelam que, embora preliminares, os seus trabalhos indicam que a resiliência 

produz ganhos significativos no desempenho dos indivíduos.  

Para além disso, Luthans, Youssef e Avolio (2007) apontam ainda outros 

resultados positivos potenciais que a resiliência pode ter no local de trabalho 

como o aumento da satisfação face ao trabalho, o aumento do 

comprometimento com a organização e a melhoria do capital social. 

Coutu (2002) e Masten (2001) explicam que indivíduos resilientes 

tendem a ser mais efectivos na diversidade de experiências de vida, “incluindo 

ajustes e desenvolvimentos sob uma variedade de condições ameaçadoras no 

curso de vida”, o que terá um reflexo positivo no seu desempenho. 

Também Luthans e Youssef (2004) indicam que as pessoas resilientes 

conseguem alcançar níveis elevados de performance, devido ao facto de 

possuírem uma capacidade de prosperar e crescer através das contrariedades 

e dificuldades com que se deparam. 

Luthans e Youssef (2007) acrescentam ainda que existem diversas 

abordagens estabelecidas para o desenvolvimento da resiliência aplicáveis ao 

contexto organizacional e que passam pelo desenvolvimento de um conjunto 

de factores normalmente associados a performance elevada (como o 

desenvolvimento de competências, conhecimentos, habilidades, 

relacionamentos sociais, etc.). 

 

 

 

O capital psicológico positivo é assim compreendido por capacidades 

psicológicas positivas que, para além de terem fundamentação na teoria e na 
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investigação, são ainda mensuráveis, susceptíveis de desenvolvimento e 

contribuem para a melhoria da performance das organizações. 

Na Figura 1.3 encontra-se um esquema representativo das dimensões 

do capital psicológico positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 – Dimensões do Capital Psicológico Positivo 

Adaptada de Page e Donohue (2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSÕES DO CAPITAL PSICOLÓGICO POSITIVO 

Auto-eficácia 

Acreditar nas suas 
capacidades para mobilizar 
recursos cognitivos para 
obter resultados 
específicos 

Esperança 

Ter determinação orientada 
a objectivos e estabelecer 
caminhos alternativos para 
os alcançar 

Optimismo 

Atribuir eventos positivos a 
causas internas, 

permanentes e estáveis 

Resiliência 

Ter capacidade para 
recuperar da adversidade, 
falha ou de mudanças 
positivas  

Capital Psicológico Positivo 

� Positivo 
� Mensurável 
� Susceptível de desenvolvimento 
� Impacto na Performance 
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     1.1.4. Evolução da Teoria do PsyCap 

 

O modelo existente do PsyCap é ainda preliminar. À medida que a 

investigação sobre a Psicologia Positiva e o POB evolui, os autores da teoria 

PsyCap ponderam a possibilidade de inclusão de outras dimensões (Page & 

Donohue, 2004). 

Apesar dos autores desta teoria terem identificado a confiança, a 

esperança, o optimismo e a resiliência como as capacidades psicológicas que 

melhor definem os critérios de inclusão na sua definição de PsyCap, Luthans, 

Youssef e Avolio (2007) referem que estas quatro capacidades não visam 

representar uma lista inflexível e fechada. Os autores indicam existir, ainda, 

na literatura, muitas dimensões que parecem altamente promissoras em 

termos da sua fundamentação teórica e potencial aplicação ao contexto 

organizacional, mencionando que algumas até já mostraram ser mensuráveis 

e susceptíveis de desenvolvimento. 

No decurso dos próximos anos e com o evoluir da investigação sobre o 

capital psicológico positivo, é possível que novas capacidades psicológicas 

venham a ser adicionadas à actual composição do capital psicológico positivo.  

Os autores desta teoria propõem-se analisar outras capacidades positivas 

que possam ter particular relevância e inclusão potencial no PsyCap, que 

classificam e dividem em 4 categorias: cognitiva, afectiva, social e de ordem 

superior (Luthans, Youssef & Avolio, 2007). 

Na categoria cognitiva, propõem a criatividade e a sabedoria como 

processos cognitivos positivos com potencial para inclusão no PsyCap. Na 

categoria da afectividade, o bem-estar subjectivo, o humor e o entusiasmo, 

são indicados pelos autores como capacidades com forte potencial para serem 

incluídas na teoria do PsyCap. A gratidão, o perdão e a inteligência emocional 

são as capacidades socialmente orientadas propostas pelos autores para 

integrarem o rol de dimensões que definem o capital psicológico positivo dos 

indivíduos. Por último, na categoria designada por “ordem superior” os autores 

sugerem a possibilidade de inclusão da espiritualidade, da autenticidade e da 

coragem. 
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A inclusão destas capacidades psicológicas positivas no quadro 

conceptual do capital psicológico positivo depende apenas da verificação dos 

critérios POB, tal como se pode verificar na Figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 – Propostas de inclusão de novas capacidades no PsyCap 

Adaptada de Luthans, Youssef e Avolio (2007) 

Categoria
Capacidade 
Psicológica 

Positiva

Baseada na 
Teoria

Susceptível de 
Desenvolvimento

Mensurável

Relacionada com 
performance no 

contexto 
organizacional

AutoConfiança �         �         �         �         

Esperança �         �         �         �         

Optimismo �         �         �         �         

Resiliência �         �         �         �         

Criatividade �                ? �                  ?
Sabedoria �         �         �                  ?
Bem estar �         �         �         �         

Entusiasmo �         �         �         �         

Humor �         �         �                  ?
Gratidão �         �            ?          ?
Perdão �         �         �                  ?
Inteligência 
Emocional

�                ? �         �         

Espiritualidade �         �         �                  ?
Autenticidade �         �         �                  ?
Coragem �         �         �                  ?

Ordem 
Superior

PsyCap 
Actual

Cognitiva

Afectiva

Social
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1.2. Criatividade 

 

     1.2.1. Noção de Criatividade 

 

 

Tal como refere Sternberg (2006) “existem diversas formas de 

compreender a criatividade”. 

Esta afirmação é explicada por Amabile (1988), que aponta o facto de 

existirem investigadores que definem a criatividade de acordo com as 

características do indivíduo, enquanto outros sustentam a sua definição no 

produto ou até mesmo no processo em si. Contudo, conforme menciona Zhou 

e George (2001), de entre as diversas definições de criatividade, o critério 

mais utilizado em investigação foca a sua definição no produto/resultado, 

centrando-se na ideia de que a criatividade envolve a criação de um produto 

novo e útil (Barron & Harrington, 1981). 

Conforme refere Amabile (1988), uma ideia criativa é uma “novidade 

que é útil”. Isto porque, tal como esclarece Simonton (2005), para ser 

considerada criativa, uma ideia ou solução tem de preencher dois critérios: 

tem de ser original e tem de ser adaptável. 

Cummings e Oldham (1997) esclarecem que um determinado contributo 

é considerado novo quando é original, único e inesperado relativamente ao 

que está disponível dentro do repertório de produtos, serviços ou práticas de 

uma organização. Heerwagen (2002) acrescenta que para ser considerado útil, 

tem de se tratar de um contributo que possa ser aplicado e possa acrescentar 

valor aos produtos, serviços e práticas da organização.  

Também Barron e Harrington (1981) referem que a noção de 

criatividade “envolve novidade e valor”.  

Zhou e George (2003) salientam que tanto a característica da novidade 

como a da utilidade são condições essenciais para que uma ideia ou solução 

seja considerada criativa, isto porque uma ideia nova que não seja aplicável é 

uma ideia pouco usual mas não é criativa. O autor sugere que a criatividade 

envolve o surgimento de algo que desafia o status quo. 
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Bruner, citado por Hennessey e Amabile (1998), entende o produto 

criativo como tudo aquilo que produz uma “surpresa efectiva” e um 

reconhecimento de que esse produto ou solução, embora novo, é inteiramente 

apropriado para a situação na qual ocorre. 

 

 

     1.2.2. Criatividade versus Inovação 

 

Porque muitas vezes a utilização dos termos “criatividade” e “inovação” 

é feita de modo indiferenciado, torna-se necessário começar por clarificar a 

distinção entre estes dois conceitos. 

Amabile (1988) considera que a inovação se constrói com base em 

ideias criativas e define a inovação organizacional como a “implementação 

com sucesso de ideias criativas na organização”. 

Também Cummings e Oldham (1997) afirmam que é através do 

desenvolvimento e da implementação de contributos criativos que as 

organizações inovam e definem a inovação como a “implementação com 

sucesso de novos resultados por uma organização”, acrescentado que esta 

implementação não necessita de estar completa para que se considere um 

contributo como criativo. Segundo os autores, a criatividade é a “matéria- 

-prima da inovação”. 

Autores como Woodman, Sawyer e Griffin (1993) interpretam a 

criatividade organizacional como um “subconjunto de um domínio mais 

alargado” que é a inovação, sendo esta caracterizada como um “subconjunto 

de um constructo ainda mais alargado que é a mudança organizacional”. Os 

autores explicam que a criatividade se traduz na produção de novos produtos, 

serviços, ideias ou processos que são implementados através da inovação 

enquanto esta implica, por sua vez, uma adaptação de produtos, serviços ou 

processos existentes, ou seja, uma mudança organizacional. 

Sternberg e Lubart (1999) alegam que “toda a inovação começa com 

ideias criativas” e que, por isso, a criatividade é a “semente da inovação”. 
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Os autores citados consideram que a criatividade dos indivíduos e das 

equipas é um “ponto de partida” para a inovação, embora evidenciem que a 

criatividade é “condição necessária mas não suficiente” para a inovação, uma 

vez que o seu sucesso depende igualmente de outros factores e pode resultar 

não só de ideias criativas originadas dentro da organização, como também de 

fontes externas (como é o caso da transferência de tecnologia). 

Assim, no entendimento destes autores, a criatividade é a “produção de 

ideias novas e úteis em qualquer domínio” e a inovação a “implementação 

com sucesso de ideias criativas na organização”, sejam elas de origem interna 

ou externa.  

Para Oliveira (1999), a criatividade é vista como “um produto do génio 

humano enquanto gerador de novas ideias, conceitos ou teorias” e a inovação 

é a “transformação de ideias em aplicações úteis conducentes a 

melhoramentos”. O autor distingue os conceitos explicando que a criatividade 

existe no “universo das ideias” onde os “processos são cognitivos”, enquanto 

que a inovação está no “universo dos mercados” onde os “processos são 

empresariais” (ver Figura 1.5). 
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Figura 1.5 - Criatividade versus Inovação 

Adaptada de Oliveira (1999) 

 

 

     1.2.3. A Pessoa Criativa 

 

Conforme menciona Simonton (2005), especialmente pertinente é a 

evidência de que as pessoas criativas demonstram perfis de personalidade 

diferentes das restantes.  

No entendimento de Walton (2003), a “criatividade é um traço raro” e 

esta situação deve-se ao facto de a criatividade requerer a presença 

simultânea de um conjunto de traços de personalidade que, embora não 

sejam raros por si só, são difíceis de encontrar em simultâneo num único 

indivíduo.  

Há muito que investigadores sustentam que alguns indivíduos possuem 

determinadas particularidades que os torna mais criativos que outros e 

CRIATIVIDADE  

IDEIAS 
(Processos Cognitivos) 

INOVAÇÃO  

MERCADOS 
(Processos Empresariais) 
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procuram identificar características pessoais que distinguem pessoas mais 

criativas de menos criativas (Cummings & Oldham, 1997). 

Existe assim um amplo conjunto de estudos que procuram examinar 

particularidades dos indivíduos criativos, na perspectiva de identificar 

características da personalidade ou do comportamento essenciais à 

criatividade (Egan, 2005). 

Cummings e Oldham (1997) indicam terem sido identificadas algumas 

características pessoais que, de algum modo, foram bem sucedidas em prever, 

de forma consistente, o comportamento criativo dos indivíduos, características 

essas essencialmente relacionadas com diferenças nos estilos de resolução de 

problemas dos indivíduos e na personalidade. Estudos de pessoas criativas 

num diverso conjunto de domínios, parecem assim indicar que estas pessoas 

partilham um grupo particular de características pessoais. 

Apesar de não existir uma lista taxativa de características individuais 

necessárias à criatividade, inúmeras investigações suportam a importância de 

certos atributos pessoais para a criatividade. 

Sternberg e Lubart (1999) indicam que, através de estudos 

correlacionais e investigação contrastando exemplos de elevada e baixa 

criatividade, foi possível identificar um conjunto de traços potencialmente 

relevantes à criatividade. Os autores referem que entre os traços 

característicos dos indivíduos criativos incluem-se a independência de 

julgamento, a autoconfiança, a atracção pela complexidade, o gosto pelo risco 

e a orientação estética. 

Nos estudos de Sternberg (2006), descrições da pessoa criativa referem 

atributos como: a disposição para ultrapassar obstáculos, o ser pouco 

convencional, a perseverança, a inteligência, a habilidade para pensar de 

forma particular e a auto-eficácia. O autor indica a existência de numerosas 

investigações que suportam a importância de certos atributos de 

personalidade tais como a vontade de ultrapassar obstáculos e de correr 

riscos, o gosto pela ambiguidade e a auto-eficácia, essenciais ao 

funcionamento da criatividade. O autor refere ainda que muitas vezes as 

pessoas criativas procuram oposição, ou seja, decidem pensar de uma forma 

que contraria a maneira como os outros pensam. 
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Para Simonton (2005), personalidades criativas tendem a possuir 

características que favorecem a produção de inúmeras ideias. Em particular, o 

autor refere que os indivíduos criativos tendem a ser independentes, 

inconformistas e pouco convencionais. Tendem igualmente a ter amplos 

interesses, maior abertura a novas experiências e flexibilidade cognitiva.  

Também Morais (2002) nos indica um conjunto de traços de 

personalidade, como a predisposição para correr riscos, a autoconfiança, a 

coragem para expressar novas ideias, a perseverança diante de obstáculos e a 

tolerância à ambiguidade, embora sublinhe que nem todos estejam 

necessariamente presentes na pessoa criativa.  

Alencar e Fleith (2003) salientam o papel da perseverança na 

criatividade, sublinhando que a determinação com que o indivíduo procura 

ultrapassar as inevitáveis adversidades é um factor essencial para a 

criatividade. 

Por sua vez, na opinião de Majaro (1998), a pessoa criativa é capaz de 

gerar diferentes interpretações da informação que recebe ou de que dispõe, 

reconhecendo como principais características de uma pessoa criativa: a 

abundância de conceitos (capacidade de, perante uma determinada situação, 

ser capaz de gerar muitas ideias com grande rapidez); flexibilidade mental (a 

facilidade em saltar de uma linha de pensamento para outra); originalidade 

(ser capaz de produzir respostas menos comuns para problemas específicos); 

suspensão de julgamento (procurar os lados positivos das ideais capazes de as 

salvaguardar de uma rejeição prematura); tolerância (ao erro e à 

ambiguidade); atitude perante a autoridade (ter tendência para desafiar a 

autoridade). 

Amplos interesses, vontade de correr riscos, atracção pela 

complexidade, intuição, tolerância pela ambiguidade, autoconfiança, abertura 

a experiências, flexibilidade mental, motivação intrínseca e autonomia 

intelectual são atributos pessoais indicados por diversos autores e 

normalmente utilizados como medidas da performance criativa. (Egan, 2005; 

Zhou & George, 2003; Amabile, 1988; Averill, 1999; Barron & Harrington, 

1981; Feist, 1998). 
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Para Egan (2005), os indivíduos criativos exibem um pensamento fora 

do comum e parecem ser caracterizados por uma habilidade em “perceber e 

descrever o que permanece escondido para a visão de outros”. 

Sternberg (2006) refere que os indivíduos criativos perseguem ideias 

desconhecidas mas com elevado potencial e persistem na prossecução dessas 

ideias mesmo quando confrontados com resistências. 

 

Do exposto parece resultar uma relação de proximidade entre algumas 

características pessoais dos indivíduos criativos e as dimensões do PsyCap 

(Figura 1.6). 
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Figura 1.6 – Relação ente a Personalidade Criativa e o PsyCap 

 

 

 

1.3. Objectivos da Investigação 

 

Os estudos sobre a relação entre o PsyCap e a criatividade são escassos, 

mais raros ainda são os estudos empíricos sobre esta relação. Estas são as 

principais razões que motivaram a pesquisa empírica que nos propusemos 

realizar. 

Compreender como o PsyCap pode explicar a criatividade dos indivíduos 

pode auxiliar na selecção e recrutamento de colaboradores e nas acções 

destinadas ao seu desenvolvimento no contexto organizacional. 
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Assim parece-nos que esta investigação poderá ser particularmente 

relevante para as organizações ou equipas onde a criatividade assume um 

papel central no desempenho organizacional. 

 

O objectivo do presente estudo é pesquisar em que medida o PsyCap 

explica a criatividade dos colaboradores. Para tal, serão testados, no seu 

conjunto, alguns pressupostos que advêm da suposição de que os 

colaboradores mais optimistas, mais autoconfiantes, mais resilientes e com 

níveis mais elevados de esperança (ou seja, com capital psicológico positivo 

superior), são mais criativos, a saber: 

 

a) Na definição de Bandura (1997), indivíduos autoconfiantes acreditam 

nas suas capacidades para coordenar e orquestrar as competências 

necessárias ao alcance com sucesso de resultados esperados. Estes 

indivíduos acreditam na sua capacidade para atingir os seus objectivos 

por isso, gostam de novos desafios e são normalmente bem sucedidos 

quando confrontados com eles. Por outro lado, e conforme referem 

Luthans e Youssef (2007), os indivíduos com um elevado sentido de 

eficácia pessoal são altamente motivados e são perseverantes quando 

confrontados com obstáculos. 

Tendo em conta os desafios, dificuldades, adversidades e frustrações 

inerentes ao processo criativo (Staw, 1995), a definição de 

autoconfiança aqui entendida parece sugerir que esta capacidade 

psicológica positiva pode estimular a criatividade, na medida em que 

influencia a forma como os indivíduos se envolvem e encaram novos 

desafios e aumenta a sua motivação intrínseca na resolução de 

problemas. 

 

b) Por definição, ter esperança significa ter capacidade para definir 

objectivos, encontrar formas de os alcançar e motivar-se para tal 

(Snyder, 1995). Esta capacidade, que assenta em dois vectores 

fundamentais – por um lado, acreditar que se é capaz de alcançar 

determinados objectivos e, por outro, ser capaz de formular planos 
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eficazes para os alcançar (Snyder, et al, 1996) – pode ter um 

importante impacto na criatividade dos indivíduos. 

Conforme refere Snyder (2000), quando a esperança é elevada, os 

indivíduos possuem uma determinação interna que os leva a investir a 

energia necessária para alcançar os seus objectivos. A determinação e o 

esforço que estes indivíduos aplicam no alcance das suas metas, pode 

influenciar a forma como perseguem uma ideia criativa e lutam para 

resolver um problema.  

Por outro lado, estes indivíduos possuem igualmente, uma maior 

capacidade para desenvolver formas alternativas para atingir os seus 

objectivos quando surgem obstáculos ou impedimentos, o que pode ser 

particularmente importante para o processo criativo que envolve 

motivação e vontade em ultrapassar obstáculos. 

Considerando que a criatividade requer um nível interno de força 

sustentada que leva os indivíduos a serem perseverantes em face dos 

desafios inerentes à natureza do trabalho criativo (Shalley & Gilson, 

2004), a esperança parece ser uma capacidade psicológica essencial à 

criatividade. 

 

c) Na acepção de Seligman (2005), o optimismo é um “estilo explanatório” 

que atribui eventos positivos a causas pessoais, permanentes e 

dominantes, e interpreta eventos negativos como factores externos, 

temporários e específicos de uma situação. Os optimistas interpretam a 

ocorrência de eventos desejáveis como sendo algo que está sob o seu 

poder e controlo, ao mesmo tempo que tendem a associar a ocorrência 

de situações indesejáveis, a causas externas, temporárias e específicas 

da situação (Snyder, 1995).  

Esta tendência em associar o insucesso, a falha ou o acontecimento 

negativo a causas externas, temporárias e específicas de uma 

determinada situação, característica dos indivíduos optimistas, pode 

influenciar positivamente a sua motivação quando confrontados com 

situações indesejáveis e negativas. Esta forma de perceber e encarar a 

ocorrência de eventos negativos pode ter um importante impacto na 
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forma como estes indivíduos encaram os insucessos resultantes do 

processo criativo, motivando-os a perseguir a procura de formas 

alternativas para a solução criativa de problemas. Para além disso, o 

facto de interpretarem as causas de eventos desejáveis e positivos 

como algo que está “sob o seu poder e controlo” (Luthans, 2002), pode 

impelir os indivíduos optimistas a procurar novas soluções e novos 

caminhos para a resolução de problemas. 

 

d) Indivíduos resilientes são capazes de recuperar/superar da adversidade, 

incerteza, conflito, falha ou até da mudança positiva ou progresso 

(Luthans, 2002a).  

Segundo Luthans e Youssef (2004), indivíduos resilientes parecem não 

só lidar bem com situações adversas, como conseguem prosperar e 

crescer através das contrariedades, dificuldades, incertezas e mudança, 

encarando-as como oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem. 

Sendo a resiliência a capacidade de reagir ao fracasso e seguir em 

frente, podemos supor que esta adaptação positiva em contexto de 

adversidade ou mudança que caracteriza os indivíduos resilientes, pode 

ter influência na forma como estes percepcionam o risco e a incerteza 

que caracterizam o processo criativo, estimulando-os a perseguir as 

suas ideias e estimulando a sua criatividade. Neste sentido, esta 

capacidade psicológica parece igualmente ajustar-se às exigências do 

trabalho criativo, encorajando os indivíduos a seguir em frente e a 

superar os fracassos e contrariedades inerentes à criatividade. 
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É com base nestes pressupostos que formulámos a seguinte hipótese que 

se procurará validar: 

 

� Indivíduos com capital psicológico positivo elevado (reduzido) 

evidenciam mais (menos) comportamentos criativos no contexto 

organizacional. 

 

 

Espera-se assim, para efeitos de estudo, que no contexto organizacional, 

indivíduos com capital psicológico positivo elevado venham a reflectir valores 

de criatividade também mais elevados. 
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Capítulo 2 

Metodologia 

 

Para testar a hipótese do estudo, foram recolhidos e analisados dados 

sobre o capital psicológico e a criatividade de colaboradores de diversas 

organizações. Nas secções seguintes, indicamos os procedimentos de recolha 

de dados, caracterizamos a amostra e apresentamos os instrumentos de 

medida utilizados para analisar o capital psicológico e a criatividade dos 

indivíduos. 

 

2.1. Procedimentos de recolha de dados e caracterização 

da amostra 

 
 

Com vista a melhor apreender o contexto do estudo, foram 

desenvolvidos esforços para identificar uma amostra onde a criatividade fosse 

factor determinante para o sucesso da organização. Foram, assim, recolhidos 

dados de spin-offs5, empresas de base tecnológica (EBT’s) e centros de 

investigação e desenvolvimento em tecnologia (Centros de I&DT). 

Inquiriu-se uma amostra de conveniência constituída por 124 

colaboradores de spin-offs, EBT’s e Centros de I&DT que actuam em áreas 

distintas como tecnologias de informação, automação e sistemas, 

biotecnologia, engenharia dos materiais, aeronáutica e consultoria de gestão, 

localizados em Coimbra, Aveiro, Figueira da Foz e Lisboa.  

Em todas as organizações foi solicitada a colaboração de um 

responsável por uma equipa de trabalho e/ou departamento e pelo menos um 

                                            
 
5 Spin-off “é um termo inglês utilizado para descrever uma nova empresa que nasceu 
a partir de um grupo de pesquisa de uma empresa, universidade ou centro de 
investigação público ou privado, normalmente com o objectivo de explorar um novo 
produto ou serviço de alta tecnologia. É comum que estas se estabeleçam em 
incubadoras de empresas ou áreas de concentração de empresas de alta tecnologia”. 
in http://pt.wikipedia.org/wiki/Spin_off 
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colaborador pertencente a essa equipa/departamento. Os dados foram assim 

obtidos em duas fontes: nos colaboradores e nos seus líderes. 

A cada participante foi solicitado que respondesse a um questionário: 

aos colaboradores foram entregues questionários destinados a medir os seus 

níveis de autoconfiança, esperança, optimismo e resiliência; aos líderes foram 

entregues questionários onde estes eram convidados a apreciar os 

comportamentos criativos dos seus colaboradores. 

Tanto aos colaboradores como aos seus superiores foi requerida 

informação relativa à idade, sexo e habilitações literárias. Aos líderes foi ainda 

solicitada indicação do tempo em que se encontravam a chefiar o colaborador 

em causa, enquanto que a cada colaborador se solicitou indicação do tempo 

em que se encontravam em funções na organização. 

Para minimizar a ocorrência de desvios nas respostas, os participantes 

foram informados que o objectivo a que a investigação se propunha era 

estudar o modo como as pessoas se sentem no trabalho e que a 

confidencialidade dos dados obtidos estaria garantida. 

Porque necessitávamos de relacionar as respostas dos colaboradores 

com as respostas dos seus líderes sem que as informações recolhidas 

pudessem ser identificadas, os questionários foram codificados de forma a 

assegurar o anonimato dos participantes. 

 

O procedimento de recolha de dados utilizado foi o seguinte: 

 

1) Dirigimo-nos pessoalmente a cada organização (por vezes após 

contactos telefónicos ou por e-mail), explicando aos seus responsáveis os 

objectivos da pesquisa e solicitando a sua colaboração no estudo. 

2) No caso de resposta positiva, foi solicitado a um responsável de uma 

equipa de trabalho e/ou departamento de cada organização, a resposta a um 

questionário e a indicação de pelo menos um dos seus colaboradores para 

integrar o estudo. 

3) A cada um foi entregue um questionário acompanhado de uma carta 

explicativa da pesquisa, sendo que os questionários entregues aos 

colaboradores se destinavam a medir os seus níveis de capital psicológico, 
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enquanto que aos seus líderes foram entregues questionários onde lhes era 

solicitado que pontuassem os comportamentos criativos dos seus 

colaboradores. 

4)  Sempre que possível, as respostas foram obtidas no momento da 

entrega. Quando tal não foi possível, os questionários foram devolvidos por 

correio ou foi combinada uma data para levantamento dos mesmos. 

 

Em todos os momentos foram tomadas todas as precauções para assegurar 

o anonimato dos participantes e a confidencialidade dos dados obtidos, de 

modo a que as respostas não fossem enviesadas.  

 

 Dos dados recolhidos, obtivemos uma amostra com as seguintes 

características: a média de idades dos colaboradores inquiridos foi de 30.7 

anos (com um desvio padrão de 7.65), dos quais 69% era do sexo masculino. 

A antiguidade média na organização mais indicada foi de 4.7 anos (com desvio 

padrão de 7.53) e o tempo médio de contacto de cada colaborador com a 

chefia de 2.3 anos. Outros dados demográficos indicam que cerca de 8% dos 

colaboradores possuía o 9º ano de escolaridade ou menos, 20% o 12º ano, 

63% eram licenciados e os restantes 9% possuíam habilitações ao nível do 

mestrado ou doutoramento. 

 

 

2.2. Instrumentos de medida 

 

As medidas utilizadas para recolher os dados necessários a testar a 

hipótese do estudo, foram questionários reconhecidos, baseados na teoria e 

na investigação e devidamente validados, disponíveis na literatura existente. 

 

     2.2.1. Capital Psicológico Positivo 

 

Para medir o capital psicológico dos indivíduos encontrámos, na 

literatura existente, diversos instrumentos para medir a autoconfiança, a 
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esperança, o optimismo e a resiliência. Contudo, a aplicação de tais 

instrumentos iria dar origem a questionários tão longos que poderiam 

comprometer a taxa de respostas voluntárias e a fiabilidade de cada medida. 

Para além disso, na opinião dos autores da teoria PsyCap, este deverá ser 

medido “com o menor número de itens necessário para ser fiável e válido” 

(Luthans, Youssef & Avolio, 2007). 

Optou-se assim pela utilização do instrumento de medida global do 

PsyCap específico para o contexto organizacional, recentemente desenvolvido 

e validado por Luthans, Youssef e Avolio (2007). Este instrumento, designado 

pelos seus autores por PsyCap Questionnaire (PCQ), foi desenhado a partir de 

medidas largamente reconhecidas e publicadas na literatura existente sobre a 

autoconfiança (Parker 1998), a esperança (Snyder, et al, 1996), o optimismo 

(Scheier, Carver & Bridges 1994) e a resiliência (Wagnild & Young, 1993), 

tendo sido seleccionados, por um painel de peritos, seis itens da cada uma das 

escalas indicadas e a literatura adaptada ao contexto organizacional (Luthans, 

Youssef & Avolio, 2007). 

Daqui resultou um instrumento composto por 24 itens, perante os quais 

os inquiridos são convidados a indicar, numa escala tipo Likert de seis pontos, 

em que grau as afirmações se lhes aplicam. 

Após obtermos autorização por parte dos autores deste instrumento 

para utilização e aplicação do PCQ ao estudo em causa, foram efectuadas 

algumas adaptações a fim de reduzir as possibilidades de desvios na 

avaliação: foi traduzida a versão do questionário de Inglês para Português e, 

posteriormente, a versão portuguesa foi novamente traduzida para Inglês. 

Foram comparadas discrepâncias entre as duas versões e a terminologia foi 

discutida com outros investigadores.  

A versão final foi apresentada a um pequeno grupo de indivíduos 

representativo da amostra seleccionada e, tendo em conta os seus 

comentários e sugestões, optou-se pela utilização de uma escala tipo Likert de 

cinco pontos e não de seis tal como no PCQ original, assim como a orientação 

semântica “verdadeiro/falso” foi substituída pela “aplicabilidade”, solicitando-

se a cada colaborador que descrevesse em que medida cada uma das 

afirmações descritas se lhes aplicava (1: “A afirmação não se aplica 
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rigorosamente nada a mim”;... 5: “A afirmação aplica-se completamente a 

mim”) (Anexo I). 

 

 Os itens medindo cada dimensão de capital psicológico positivo e os 

respectivos índices de consistência interna (Alphas de Cronbach), estão 

expostos na (Tabela 2.1).  
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Tabela 2.1 – Capital Psicológico Positivo: Itens de medida e Alphas de 

Cronbach 

Itens 
Alphas de 

Cronbach 

1. Sinto-me confiante quando procuro uma solução para um problema de 

longo prazo. 

2. Sentir-me-ia confiante se tivesse que representar a minha área de 

trabalho em reuniões com a gestão da organização. 

3. Sentir-me-ia confiante se participasse em discussões sobre a estratégia da 

organização. 

4. Sei que seria capaz de dar uma boa ajuda na definição dos objectivos para 

a minha área de trabalho.  

5. Se tivesse que estabelecer contactos com pessoas fora da empresa (por 

exemplo, clientes e fornecedores) para discutir problemas, sentir-me-ia 

confiante. 

A
u
to

-E
fi
cá

ci
a 

6. Sei que sou capaz de fazer, com eficácia, apresentações em público a um 

grupo de colegas. 

0,82 

1. Se me encontro numa situação difícil no trabalho, consigo pensar em 

muitas formas de sair dela. 

2. No momento presente, procuro alcançar os meus objectivos com toda a 

energia. 

3. Considero que existem muitas formas de resolver um problema. 

4. Neste momento, vejo-me como uma pessoa bem sucedida no trabalho.  

5. Consigo pensar em muitas formas de alcançar os meus objectivos no 

trabalho. 

E
sp

er
an

ça
 

6. Neste momento, estou a alcançar os objectivos profissionais que defini 

para mim próprio(a). 

0,61 

1. Em tempos de incerteza no meu trabalho, habitualmente espero o melhor. 

2. Sei que, se algo de mal me pode acontecer no trabalho, isso acontecer-

me-á. (*) 

3. No que respeita ao meu trabalho, olho sempre para o lado positivo das 

coisas. 

4. Sou optimista acerca do que me acontecerá no futuro, no que diz respeito 

ao meu trabalho.  

5. No trabalho, as coisas nunca me correm como eu gostaria. (*) 

O
p
ti
m

is
m

o 

6. No trabalho, considero que “depois da tempestade vem sempre a 

bonança”. 

0,72 
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Itens 
Alphas de 

Cronbach 

1. Em tempos de incerteza no meu trabalho, habitualmente espero o melhor. 

2. De um ou de outro modo, ultrapasso bem as dificuldades no trabalho. 

3. No trabalho, se for necessário, sou capaz de ficar “por minha conta e 

risco”. 

4. Normalmente, encaro com naturalidade as coisas mais stressantes no 

trabalho. 

5. Consigo lidar bem com momentos difíceis no trabalho, pois já passei 

anteriormente por dificuldades. 

R
es

ili
ên

ci
a 

6. Sinto que consigo lidar com muitas coisas ao mesmo tempo no trabalho. 

0,72 

 PsyCap 0,76 

 

(*) Para calcular o PsyCap as cotações nestas questões foram invertidas 

 

 

 Dos dados obtidos pode concluir-se que, de um modo geral, as 

consistências internas são satisfatórias, notando-se que os Alphas de 

Cronbach tendem a satisfazer a fasquia mínima de 0.70 sugerido por Nunnally 

(1978), com excepção de uma dimensão – a esperança – que apesar de não 

cumprir este critério, se situa acima do limiar de 0.60 (Field, 2000; Gefen, 

Straub & Boudreau, 2000). 

 Para o total da escala de PsyCap, o Alpha de Cronbach encontrado 

também é revelador de uma consistência interna aceitável (0.76). 

 

 

     2.2.2. Criatividade 

 

Tal como refere Egan (2005), a melhor abordagem para o estudo da 

criatividade dos colaboradores envolve uma apreciação dos seus superiores. 

Também Shalley e Gilson (2004) argumentam que os gestores desempenham 

um papel fundamental na análise da criatividade dos seus colaboradores, pois 
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são os indivíduos mais adequados a determinar se um resultado de um 

colaborador deve ser ou não entendido como criativo.  

Neste sentido, para medir a criatividade dos colaboradores, utilizou-se 

um instrumento de medida previamente validado por Zhou e George (2001), 

composto por 13 itens, dos quais 3 foram adoptados de Scotto e Bruce (1994) 

e os restantes desenvolvidos pelos próprios autores. Foi adoptada a versão 

portuguesa proposta por Rego, et al (2007). 

Através deste instrumento, as chefias foram convidadas a reportar a 

criatividade dos seus colaboradores, indicando numa escala de 1 (“A afirmação 

não se aplica rigorosamente nada a esse colaborador”) a 5 (“A afirmação 

aplica-se completamente a esse colaborador”), em que medida os 13 

comportamentos criativos descritos se aplicavam aos seus colaboradores 

(Anexo II). 

 

Os dados obtidos foram submetidos a uma análise factorial das 

componentes principais, tendo sido extraídos factores com eigenvalue superior 

a 1. Foram assim afastados 3 itens (itens 1, 8 e 11), por apresentarem forte 

saturação cruzada e encontrados três factores responsáveis por 76.4% da 

variância total. A extracção destes três factores revelou um KMO igual a 

0.906, o que indica a presença de forte correlação entre os factores. 

Os Alphas de Cronbach encontrados para cada factor revelam uma 

consistência interna aceitável, sendo de realçar que o primeiro e o segundo 

factores apresentam uma consistência interna considerável (0.91 e 0.86 

respectivamente). Quanto ao terceiro factor, apesar de estar abaixo do 

patamar 0.70 sugerido por Nunnally (1978), atinge um nível relativamente 

próximo (Tabela 2.2). 
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Tabela 2.2 – Criatividade: Análise factorial das componentes principais, após 

rotação Varimax 

Itens 
Factor 1 
Ideias 
Novas 

Factor 2 
Ideias 
Úteis 

Factor 3 
“Campeões 
de ideias” 

3. Este colaborador procura novas tecnologias, 
processos, técnicas e/ou ideias para produtos. 0,60 0,41 0,31 

5. Este colaborador é uma boa fonte de ideias 
criativas. 0,85 0,29 0,18 

10. Este colaborador tem ideias novas e inovadoras 0,84 0,38 0,20 

12. Este colaborador tem abordagens novas para 
os problemas. 0,87 0,29 0,17 

2. Este colaborador apresenta ideias novas e 
práticas para melhorar a performance. 

0,41 0,72 0,09 

4. Este colaborador sugere novas formas de 
melhorar a qualidade. 0,31 0,75 0,36 

9. Este colaborador desenvolve planos e programas 
adequados para implementação de novas ideias. 0,27 0,58 0,37 

13. Este colaborador sugere novas formas de 
desempenhar as tarefas de trabalho. 0,33 0,80 0,24 

6. Este colaborador não tem medo de correr riscos. 0,33 0,30 0,70 

7. Este colaborador promove e apoia as ideias dos 
outros. 

0,09 0,19 0,88 

Variância Explicada (%) 31,9% 26,7% 17,8% 

Alphas de Croanbach 0,91 0,86 0,63 
    
KMO= 0,906 e teste de esfericidade de Bartlett=749,832 (p≤ 0,000) 
 

 

 Perante os resultados obtidos com a extracção de três factores, optou- 

-se pela adopção de uma estrutura factorial composta por três dimensões. A 

primeira dimensão engloba 4 itens, essencialmente relacionados com a 

capacidade dos colaboradores em identificar e apresentar ideias, práticas, 

soluções e abordagens novas. Por essa razão atribuímos-lhe a designação de 

“Ideias Novas”. 

 A segunda dimensão engloba factores essencialmente orientados para a 

utilidade das soluções e propostas apresentadas pelos colaboradores, pelo que 

designámos esta dimensão por “Ideias Úteis”. 
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 A terceira componente contém dois itens que parecem caracterizar o 

processo de championing, definido como um processo através do qual um 

indivíduo (habitualmente designado de “campeão”) defende uma ideia e 

contribui para o seu desenvolvimento através da sua promoção e defesa 

entusiástica dentro da organização. Estes indivíduos – os “campeões de ideias” 

– acreditam fortemente numa determinada ideia e lutam por ela, enfrentando 

os riscos e procurando influenciar os outros no sentido de apoiar a sua posição 

e desbloquear eventuais resistências internas (Fernandez & Rainey, 2006). 

 



Capítulo 3 – Resultados 

66 

Capítulo 3 

Resultados 

 

 Neste capítulo apresentamos os procedimentos estatísticos levados a 

cabo para testar as relações entre as variáveis dependentes e independentes. 

Especificamente, apresentamos e descrevemos os resultados das correlações, 

regressões, perfis emergentes da análise de clusters e comparação de médias. 

 

 

3.1. Médias, desvios padrão e correlações entre as 

variáveis 

 

Médias, desvios-padrão e correlações entre as variáveis estão expostas 

na Tabela 3.1. 

Tendo em consideração a amplitude da escala facultada aos 

respondentes, podemos considerar as cotações médias de PsyCap 

relativamente elevadas (cerca de 4 pontos em 5 em todas as dimensões). 

Quanto às cotações médias da criatividade, apesar de mais baixas que os 

valores do PsyCap, tendem igualmente a apresentar um valor próximo dos 4 

pontos em 5, pelo que podemos considerar que os líderes tendem a descrever 

a criatividade dos seus colaboradores como moderada. 

As dimensões do PsyCap correlacionam-se positivamente entre si e os 

coeficientes de correlação encontrados são significativos. Também entre as 

dimensões de criatividade identificadas existe uma forte correlação positiva.  

A análise das correlações entre o PsyCap e a criatividade indica que 

todas as dimensões do PsyCap se correlacionam positivamente com a 

criatividade global dos colaboradores. As cotações relativas à auto-eficácia e à 

esperança são as que apresentam valor mais significativo para cada uma das 

dimensões da criatividade identificadas, assim como para a criatividade global. 

No caso dos “campeões de ideias”, também a resiliência apresenta uma 
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correlação muito significativa com esta dimensão. Esta é aliás a dimensão da 

criatividade cujo nível de significância é mais relevante para a resiliência. 

O optimismo é a dimensão do PsyCap que apresenta uma correlação 

menos significativa com a criatividade global. 

Das dimensões da criatividade, a dimensão dos “campeões de ideias” é 

a que apresenta correlação mais significativa com o PsyCap. 

O sexo dos colaboradores parece correlacionar-se apenas com a 

resiliência, não registando cotações expressivas para qualquer outra dimensão 

do PsyCap ou da criatividade. 

A idade dos colaboradores, a antiguidade na organização e o tempo de 

contacto com as chefias tendem a correlacionar-se negativamente com a 

criatividade global, o que parece sugerir que os colaboradores com mais idade, 

com mais tempo de serviço na organização e com mais anos de trabalho com 

a mesma chefia, são menos criativos. 

Esta correlação negativa também se verifica entre estas variáveis e 

algumas dimensões do PsyCap, nomeadamente a auto-eficácia, a esperança e 

o optimismo, embora de modo pouco expressivo. 

No que respeita às habilitações literárias dos colaboradores, é possível 

identificar uma correlação positiva, embora modesta, com a criatividade global 

e com o PsyCap. De salientar ainda a significativa correlação negativa 

existente entre as habilitações dos colaboradores e os seus níveis de auto- 

-eficácia, sugerindo que indivíduos com um nível de escolaridade superior são 

menos confiantes. 
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Tabela 3.1 – Médias, desvios padrão e correlações entre as variáveis 

  Média DP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Auto-eficácia 3,8 0,64 _              

2. Esperança 4,0 0,45 0,52*** _             

3. Optimismo 3,8 0,52 0,39*** 0,41*** _            

4. Resiliência 3,9 0,53 0,51*** 0,61*** 0,31*** _           

5. PsyCap 3,9 0,41 0,82*** 0,81*** 0,67*** 0,78*** _          

6. Ideias Novas 3,6 0,80 0,27** 0,28** 0,02 0,18* 0,24** _         

7. Ideias Úteis 3,5 0,76 0,22** 0,28*** 0,12 0,17 0,25** 0,78*** _        

8. Campeões de ideias 3,5 0,80 0,41*** 0,39*** 0,17 0,28** 0,41*** 0,58*** 0,64*** _       

9. Criatividade Global 3,5 0,69 0,34*** 0,36*** 0,12 0,24** 0,34*** 0,89*** 0,91*** 0,84*** _      

10. Sexo do colaborador _ _ 0,16# 0,08 -0,15# 0,22* 0,11 0,15# 0,01 0,15# 0,12 _     

11. Idade do colaborador 
(anos) 30,7 7,65 -0,10 -0,06 -0,11 0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,24** -0,16 -0,17# _    

12. Habilitações literárias 
do colaborador (a) 4,7 0,89 -0,29*** 0,16# 0,13 -0,02 0,22* 0,10 0,17# 0,24** 0,20* -0,01 -0,22*** _   

13. Antiguidade na 
organização (anos) 4,9 7,53 -0,07 -0,04 -0,09 0,07 -0,05 -0,20* -0,15 -0,32*** -0,26** -0,13 0,73*** -0,43*** _  

14. Tempo de contacto 
com a chefia (anos) 2,3 2,19 -0,15 -0,18* -0,13 0,02 -0,15 -0,19* -0,18* -0,17 -0,21* -0,03 0,49*** -0,43*** 0,57*** _ 

                 

(a) 1: 1º ciclo; 2: 2º ciclo; 3: 3º ciclo; 4: ensino secundário; 5: licenciatura; 6: mestrado; 7: doutoramento   

#p≤ 0,10;   *p≤ 0,05;   ** p≤ 0,01;   *** p≤ 0,001   
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3.2. Regressões 

 

Na Tabela 3.2 estão expostos os resultados da análise de regressão de 

modo a se poder compreender o poder explicativo do PsyCap para a 

criatividade. 

Numa primeira fase, o sexo, a idade, as habilitações literárias, a 

antiguidade dos colaboradores e o tempo de contacto com as chefias foram 

introduzidas como variáveis de controlo, dadas as correlações encontradas 

entre estas variáveis e algumas dimensões do PsyCap e da criatividade. Numa 

segunda fase, as dimensões do PsyCap foram introduzidas na regressão. 

Desta forma, tentámos determinar a variância adicional, para além da 

facultada pelas variáveis de controlo, de modo a analisar o poder explicativo 

singular do PsyCap. 
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Tabela 3.2 – Regressões: como o PsyCap dos colaboradores explica a sua 

criatividade 

  
Ideias 
Novas 

Ideias 
Úteis 

“Campeões 
de Ideias” 

Criatividade 
Global 

1º passo        

Sexo 0,13 -0,01 0,11 0,09 

Idade dos colaboradores 0,14 0,15 0,06 0,13 

Habilitações literárias dos 
colaboradores 

0,10 0,15 0,22* 0,17# 

Antiguidade na organização -0,20 -0,13 -0,31 -0,24 

Tempo de contacto com o 
responsável 

-0,13 -0,14 0,07 -0,08 

F 2,01 1,69 3,86** 2,80* 

R² ajustado 0,04 0,03 0,11 0,07 

2º passo        

Sexo 0,05 -0,05 0,03 0,01 

Idade do colaborador 0,14 0,15 0,07 0,14 

Habilitações literárias dos 
colaboradores -0,02 0,09 0,07 0,05 

Antiguidade na organização -0,26 -0,18 -0,40* -0,32* 

Tempo de contacto com o 
responsável (anos) -0,07 -0,08 0,16 0,01 

Auto-Eficácia 0,25* 0,12 0,32** 0,27* 

Esperança 0,20# 0,22* 0,29** 0,27* 

Optimismo -0,09 0,00 -0,02 -0,04 

Resiliência -0,05 -0,02 -0,07 -0,05 

F 2,45** 1,94* 5,98*** 3,98*** 

R² ajustado global 0,10 0,07 0,28 0,19 

∆ R² ajustado 0,06 0,04 0,17 0,12 
  
# p≤0,10;   * p≤ 0,05;   ** p≤ 0,01;   *** p≤ 0,001; 
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 Da análise dos resultados obtidos podemos concluir que o PsyCap 

explica 12% da criatividade global, sendo que explica 6% da variância 

adicional das ideias novas, 4% das ideias úteis e 17% da variância adicional 

da dimensão “campeão de ideias”. 

 O poder explicativo adicional das variáveis de controlo consideradas é 

reduzido, embora se verifique uma relação negativa significativa entre a 

antiguidade dos colaboradores na organização e a sua criatividade, 

principalmente na dimensão relacionada com o processo de championing. 

 A auto-eficácia e a esperança são as dimensões do PsyCap com maior 

poder explicativo da criatividade, sugerindo que os colaboradores mais 

confiantes e com maiores níveis de esperança são os que têm maior potencial 

criativo. 

 

 

3.3. Análise de Clusters 

 

A análise de clusters foi executada com base nos níveis de PsyCap dos 

colaboradores (segundo o método Ward, distância euclidiana ao quadrado). 

Foram identificados 6 clusters, depois comparados tanto em termos do PsyCap 

como da criatividade. O objectivo foi testar se os grupos formados de acordo 

com o PsyCap revelavam diferenças em termos da criatividade. 

Na Tabela 3.3 encontram-se reunidos os resultados de diferentes 

configurações de PsyCap e de criatividade dos colaboradores. 
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Tabela 3.3 – Análise de clusters: configurações de PsyCap e criatividade 

  Grupo 1 
(n=25) 

Grupo 2 
(n=28) 

Grupo 3 
(n=29) 

Grupo 4 
(n=25) 

Grupo 5 
(n=10) 

Grupo 6 
(n=7) 

Auto-Eficácia 3,3 4,2 3,8 4,6 3,6 2,5 

Esperança 3,6 4,3 3,9 4,3 3,2 3,9 

Optimismo 4,1 4,2 3,5 4,1 3,1 3,3 

Resiliência 
3,6 4,0 3,8 4,6 3,1 3,9 

PsyCap  
3,6 4,2 3,7 4,4 3,3 3,4 

Ideias Novas 
3,0 3,9 3,9 3,7 3,3 3,3 

Ideias Úteis 
3,1 3,9 3,6 3,6 3,3 3,4 

Campeões de Ideias 3,0 3,9 3,4 3,9 3,0 3,1 

Criatividade Global 3,0 3,9 3,6 3,8 3,2 3,3 
 

 

Os resultados mostram que o segundo e o quarto grupos, compostos 

por 53 elementos no seu conjunto, são os que apresentam valores de PsyCap 

superiores em todas as dimensões face aos demais grupos. É também nestes 

dois grupos que as cotações das dimensões de criatividade são mais elevadas, 

confirmando os dados obtidos anteriormente que revelam a existência de uma 

relação positiva entre o PsyCap dos colaboradores e os seus níveis de 

criatividade. 

De modo inverso, o quinto grupo de indivíduos, onde os níveis de 

PsyCap são mais baixos em quase todas as dimensões, é um grupo que 

apresenta baixos índices de criatividade global. 

No primeiro grupo, embora os níveis de PsyCap não sejam os mais 

baixos, encontramos os valores mais baixos de criatividade. Esta situação 

parece dever-se ao facto de este grupo ser constituído por indivíduos cujos 

índices de auto-eficácia e esperança são dos mais baixos, face aos demais 

grupos. 

Este padrão empírico não é tão notório no terceiro e sexto grupos, onde 

os valores das diferentes dimensões do PsyCap e da criatividade encontrados 

são moderados. 
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Os dados obtidos parecem mostrar, igualmente, que os indivíduos 

apresentam combinações idiossincráticas das dimensões do PsyCap. Apesar de 

termos notado anteriormente que as dimensões do PsyCap se correlacionam 

positivamente, há grupos de indivíduos que mostram elevadas pontuações em 

algumas dimensões e baixas noutras. Por exemplo, apesar de os dados 

encontrados indicarem a existência de uma correlação bastante significativa 

entre a auto-eficácia e a esperança (Tabela 3.1), os colaboradores do grupo 6 

revelam baixos valores de auto-eficácia, enquanto que os seus níveis de 

esperança são elevados. 

Contudo, de um modo geral, os dados parecem sugerir que a 

criatividade dos colaboradores é superior quando os seus níveis de PsyCap são 

superiores. 

 

 

3.4. Comparação de médias 

 

Por último, realizámos uma comparação de médias entre a criatividade 

dos colaboradores tendo em consideração os mais e os menos orientados para 

cada dimensão do PsyCap. Em cada dimensão estabelecemos como valor 

intermédio a média. O objectivo foi explorar como as variáveis de PsyCap se 

combinavam na predição da criatividade. 

Dos resultados obtidos apenas a interacção entre a auto-eficácia e a 

esperança dos colaboradores parece ter maior impacto nos seus níveis de 

criatividade. Os dados obtidos para estas duas dimensões encontram-se 

representados nos gráficos abaixo apresentados. 
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Gráfico 3.1 - Níveis de criatividade global dos colaboradores com diferentes 

índices de auto-eficácia e esperança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 3.2 - Níveis de ideias novas dos colaboradores com diferentes índices 

de auto-eficácia e esperança 
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Gráfico 3.3 - Níveis de ideias úteis dos colaboradores com diferentes índices 

de auto-eficácia e esperança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4 - Níveis de “campeões de ideias” dos colaboradores com diferentes 

índices de auto-eficácia e esperança 
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Da análise dos resultados obtidos através da comparação de médias é 

possível verificar que, para todas as dimensões da criatividade, os valores 

mais elevados de criatividade correspondem a colaboradores com valores mais 

elevados de auto-eficácia e esperança. 

Para os colaboradores com uma auto-eficácia abaixo da média, níveis 

elevados de esperança fazem aumentar a sua criatividade global e a sua 

capacidade para apresentar novas ideias (Gráfico 3.1 e 3.2). Por outro lado, 

quando a auto-eficácia dos colaboradores está acima da média, a esperança 

não parece ter um papel tão expressivo na criatividade global dos 

colaboradores nem no seu potencial para exibir novas ideias. 

A esperança parece ter um papel especialmente importante na 

capacidade dos colaboradores em identificar e propor ideias úteis, quando 

estes são pouco confiantes (Gráfico 3.3). Neste caso, os colaboradores menos 

confiantes conseguem ter ideias úteis praticamente ao mesmo nível dos 

colaboradores mais confiantes, desde que a sua esperança seja elevada. 

No Gráfico 3.4 conseguimos igualmente visualizar a importância que 

elevados níveis de auto-eficácia e esperança parecem ter para os “campeões 

de ideias”. Para estes, a auto-eficácia parece assumir um papel mais 

expressivo do que a esperança, na medida em que os colaboradores mais 

auto-eficazes, mesmo que registem níveis de esperança abaixo da média, 

apresentam valores elevados de promoção de ideias. Para estes 

colaboradores, a esperança tem impacto no processo de championing, quando 

a sua autoconfiança está abaixo da média. 

 

A interacção entre estas duas dimensões do PsyCap parece assim ter 

um efeito sinergético na criatividade dos colaboradores. Para além disso, estas 

dimensões parecem substituir-se na forma como potenciam a criatividade dos 

indivíduos. 

 

Estes dados vêm confirmar os resultados dos testes estatísticos 

apresentados anteriormente que sugerem que a auto-eficácia e a esperança 

são as dimensões do PsyCap que mais contribuem para o potencial criativo 

dos indivíduos. 
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Capítulo 4 

Análise, Discussão e Limitações 

 

 

4.1. Propriedades psicométricas dos instrumentos de 

medida 

 

Os testes empíricos às propriedades psicométricas dos instrumentos 

utilizados geraram bons resultados. 

No que respeita ao instrumento de medida do PsyCap, os coeficientes 

de consistência interna são satisfatórios, com apenas uma das quatro 

dimensões do PsyCap a não ultrapassar o patamar mínimo de 0.70 indicado 

por Nunnally (1978). 

Quanto ao instrumento de medida da criatividade, a estrutura factorial 

extraída denota índices de ajustamento bastante satisfatórios e as 

consistências internas ultrapassam a fasquia dos 0.70 em duas das três 

dimensões identificadas. 

 

 

4.2. Principais resultados 

 

Da análise dos dados obtidos, observamos que, de um modo geral o 

capital psicológico positivo dos colaboradores se correlaciona positivamente e, 

de forma bastante significativa, com a criatividade. 

Também é possível observar que a auto-eficácia e a esperança são as 

dimensões do capital psicológico positivo que apresentam valores mais 

significativos para as três dimensões da criatividade. Esta situação pode 

dever-se ao facto de, ao se sentirem mais confiantes e a terem níveis mais 

elevados de esperança, os colaboradores se sintam mais motivados a 

enfrentar desafios e a abordar os problemas com um espírito mais criativo. 
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A par da autoconfiança e da esperança, também a resiliência apresenta 

uma correlação muito significativa com a criatividade e, em particular, com a 

dimensão relacionada com os “campeões de ideias”. Isto sugere que a 

capacidade de recuperar e superar das adversidades, incertezas e falhas que 

caracterizam os indivíduos resilientes, pode assumir um papel significativo na 

forma como os “campeões de ideias” defendem uma ideia ou solução criativa 

em que acreditam. 

Variáveis como o sexo, a idade, as habilitações literárias, a antiguidade 

dos colaboradores e o tempo de contacto com as chefias, revelaram também 

correlacionar-se com algumas dimensões do PsyCap e da criatividade. Este 

facto levou à introdução destas variáveis na análise de regressão como 

variáveis de controlo, de forma a testar o poder explicativo singular do 

PsyCap. 

Após uma análise de regressão foi possível verificar que o PsyCap 

explica cerca de 12% da variância adicional da criatividade global, enquanto 

que o poder explicativo adicional das variáveis de controlo é claramente 

inferior, sugerindo que o capital psicológico positivo dos colaboradores assume 

um papel importante nos seus comportamentos criativos.  

A análise de regressão também permitiu confirmar que a autoconfiança 

e a esperança são as dimensões do PsyCap com maior poder sobre a 

criatividade dos colaboradores. Para os “campeões de ideias”, estas duas 

componentes assumem um papel particularmente significativo. Tal situação 

pode dever-se ao facto de, para fazer vingar as ideias em que acreditam, os 

colaboradores necessitam não só de acreditar nas suas capacidades para 

influenciar os outros no sentido de reconhecerem as mais-valias dessas ideias, 

como necessitam igualmente, de ter determinação e de ter facilidade em 

encontrar formas alternativas de atingir o seu objectivo quando surgem 

resistências internas ou outros obstáculos. 

A análise de clusters realizada permitiu-nos ter uma visão mais definida 

do poder explicativo das diferentes dimensões do PsyCap. Verificámos que as 

cotações mais elevadas nas várias dimensões do PsyCap correspondem a 

valores mais elevados da criatividade global dos colaboradores. De modo 
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inverso, é nos grupos com valores mais baixos de PsyCap, e em particular de 

auto-eficácia e esperança, que os índices de criatividade são menores. 

Tal facto vai ao encontro das nossas expectativas: os colaboradores 

com capital psicológico positivo superior manifestam mais comportamentos 

criativos. 

Da comparação de médias entre as diferentes dimensões da criatividade 

dos colaboradores, tendo em consideração os mais e menos orientados para 

cada dimensão do PsyCap, foi possível aferir a existência de um efeito 

sinergético entre a auto-eficácia e a esperança, que se traduz num aumento 

da criatividade dos colaboradores quando estas duas dimensões coexistem em 

níveis elevados nos indivíduos. Para além das sinergias obtidas com esta 

interacção, estas duas dimensões do PsyCap parecem substituir-se na forma 

como potenciam a criatividade. 

 

4.3. Discussão 

 

Sendo o PsyCap um modelo caracterizado por dimensões que auxiliam a 

medir de forma muito subtil o contributo humano para as organizações (Page 

& Donohue, 2004), o objectivo deste estudo foi investigar a forma como o 

PsyCap dos indivíduos explica a sua criatividade no contexto organizacional. 

Um estudo deste teor revela-se, assim, a nosso ver, importante para 

compreender o modo como a criatividade dos colaboradores pode ser 

fomentada e assim, estimular a inovação e o desempenho das organizações. 

A análise efectuada sugere que o capital psicológico positivo dos 

indivíduos promove a sua criatividade no contexto organizacional. 

Ao analisarmos os dados obtidos, verificamos que de um modo geral, o 

capital psicológico positivo dos colaboradores se correlaciona positivamente 

com a sua criatividade. As dimensões do PsyCap com maior poder sobre a 

criatividade são a auto-eficácia e a esperança, o que significa que os 

colaboradores que se sentem mais confiantes e que apresentam níveis mais 

elevados de esperança são potencialmente mais criativos.  
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Conforme referido na parte teórica deste estudo, a auto-eficácia não 

está relacionada com as competências dos indivíduos em si, mas sim com os 

julgamentos que estes fazem acerca da sua capacidade para utilizar as 

competências que possuem (Maddlux, 2005). Isto significa que os 

colaboradores que se percebem a si próprios como muito eficazes, acreditam 

nas suas capacidades para atingir os resultados desejados, o que não só 

aumenta a probabilidade de desempenharem uma acção difícil, como o esforço 

e a persistência com que perseguem essa acção é superior. Contrariamente, 

os colaboradores com baixos níveis de autoconfiança, tendem a evitar desafios 

e a desistir rapidamente quando confrontados com obstáculos (Speier & Frese, 

1997). 

Colaboradores auto-eficazes canalizam assim os esforços necessários ao 

desempenho de acções difíceis e quando esses esforços são bem executados, 

estes colaboradores produzem resultados de sucesso (Stajkovic & Luthans, 

1998). Tal facto poderá justificar que estes colaboradores se sintam mais 

encorajados a enfrentar os problemas sob diferentes ângulos e a abordar as 

dificuldades de forma distinta, o que terá um significativo impacto na sua 

realização criativa. 

Dado que a criatividade envolve determinação para ultrapassar as 

inevitáveis adversidades resultantes do processo criativo, a motivação e a 

perseverança que caracterizam os indivíduos com elevados níveis de auto- 

-eficácia parecem, assim, explicar a importante relação encontrada entre estas 

variáveis. 

Por outro lado, a criatividade envolve soluções e ideias que desafiam o 

status quo e requerem vontade de experimentar e possivelmente falhar. 

Seguir por caminhos pouco familiares e que envolvem risco é muito pouco 

confortável para a maioria dos colaboradores que, normalmente preferem 

seguir as suas rotinas e caminhos usuais para lidar com os problemas que 

surgem no dia-a-dia (Bazerman, 1994; Shalley & Gilson, 2004). 

Colaboradores com níveis elevados de esperança parecem mais 

dispostos a enfrentar os desafios que a criatividade implica para ser bem 

sucedida. Considerando que a criatividade envolve correr riscos, trabalho 
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árduo e frustração (Staw, 1995; Zhou & George, 2003), a esperança parece 

assim enquadrar-se às exigências do processo criativo. 

Os colaboradores com elevada esperança percebem que têm facilidade 

em encontrar caminhos alternativos, o que adquire um significado especial 

quando surgem impedimentos ou obstáculos aos inicialmente definidos 

(Snyder, Rand & Sigmon, 2005). Isto torna-os perseverantes na perseguição 

dos seus objectivos e menos avessos ao risco (Snyder, 1994, 2002). 

Pelo contrário, os colaboradores com baixa esperança são menos 

flexíveis e menos propensos a produzir caminhos alternativos para a resolução 

de problemas (Snyder, 1994, 2002). Isto torna-os menos motivados para 

perseguir objectivos e menos energéticos na procura de formas criativas para 

os alcançar. Estes colaboradores são mais conformados com as regras 

organizacionais e obedientes aos seus superiores e assim, menos propensos a 

propor ideias criativas que vão contra o status quo e a opinião das chefias 

(Luthans, Youssef & Avolio, 2007). 

Indivíduos com elevada esperança têm habitualmente pensamentos 

positivos (“eu não vou desistir”), pensamentos estes que se revelam 

especialmente importantes na aplicação da motivação à procura e à 

identificação de caminhos alternativos, quando confrontados com 

impedimentos ou obstáculos (Lopez, Snyder & Pedrotti, 2003). 

Talvez por isto se explique que os colaboradores que apresentam níveis 

mais elevados de esperança tenham maior potencial para identificar e propor 

soluções criativas. 

No que respeita ao papel da resiliência, apesar da correlação encontrada 

entre a resiliência e a criatividade dos colaboradores não ser tão expressiva 

quanto a verificada entre a criatividade e a autoconfiança e a esperança, a 

resiliência demonstrou correlacionar-se de forma muito significativa com a 

criatividade global dos colaboradores.  

Colaboradores resilientes possuem maior capacidade de adaptação às 

adversidades, incertezas e falhas inerentes ao processo criativo. Estes 

colaboradores não só conseguem superar bem as vicissitudes do processo 

criativo, como possuem mecanismos de adaptação que lhes permitem ter 
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flexibilidade para improvisar em resposta a situações inesperadas (Coutu, 

2002).  

Também é possível que a resiliência torne os colaboradores mais 

tolerantes ao erro e à falha e isso se traduza numa maior vontade para 

ultrapassar obstáculos. É igualmente provável que estes colaboradores 

demonstrem maior propensão para “pensar fora da caixa6”, para olhar o 

mundo de um modo diferente, para agarrar as vantagens das oportunidades 

que surgem e para pensar os problemas e procurar resolvê-los de uma forma 

muito pessoal, o que favorece o espírito criativo. 

Note-se ainda que, perante os resultados obtidos, de todas as 

dimensões da criatividade, a dimensão dos “campeões de ideias” é a que se 

correlaciona de forma mais significativa com a resiliência dos colaboradores, o 

que nos leva a acreditar que o facto de se adaptarem bem às contingências do 

processo criativo, os colaboradores resilientes têm maior propensão para 

defender e lutar por uma ideia criativa em que acreditam. É ainda possível que 

a resiliência exerça influência na atitude dos indivíduos perante a autoridade e 

tenha impacto na sua habilidade para influenciar a gestão de topo, no sentido 

de apoiar a sua posição face às ideias criativas que defendem. 

Dos resultados obtidos, apurámos igualmente que, de todas as 

dimensões do PsyCap, o optimismo foi a que se revelou estar menos 

relacionada com a criatividade dos colaboradores.  

Conforme indicado na primeira parte deste estudo, tal como acontece 

com a definição de auto-eficácia e de esperança, também o optimismo é 

gerado, motivado e desenvolvido em estrita relação com a perseguição de 

objectivos pessoais. Contudo, a definição de optimismo, no âmbito do PsyCap, 

adiciona uma dimensão externa ao que a auto-eficácia e a esperança explicam 

através de uma perspectiva individual (Scheier & Carver, 2003). De acordo 

com esta definição, os colaboradores optimistas são aqueles que interpretam 

as causas de eventos desejáveis e positivos como algo que está sob o seu 

poder e controlo (Luthans, Youssef & Avolio, 2007). Isto significa que o 

optimismo está mais relacionado com a interpretação que os colaboradores 

                                            
 
6 No original: Think out of the box (Egan, 2005). 
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fazem dos eventos que ocorrem, do que com a sua capacidade para influenciar 

esses eventos. Talvez por isso se justifique que o optimismo não tenha tanto 

impacto na criatividade dos colaboradores como as restantes dimensões do 

PsyCap. Não quer isto dizer que o optimismo não possa influenciar a 

capacidade criativa dos colaboradores contudo, quando estes possuem um 

PsyCap elevado, o optimismo não é a capacidade psicológica positiva que mais 

contribui para elevar o seu potencial criativo. 

Ao atribuir a ocorrência de acontecimentos indesejáveis a causas 

externas, instáveis e específicas de uma situação ou contexto (Lopes, Cunha & 

Palma, 2006), é possível que os colaboradores optimistas se demonstrem mais 

facilmente motivados para pensar e encontrar soluções criativas para os 

problemas da organização. É também possível que esta forma de encarar as 

circunstâncias negativas influencie a determinação com que estes 

colaboradores enfrentam estas circunstâncias, auxiliando-os a prosseguir as 

suas ideias e pensamentos, mesmo quando o risco, o erro e a falha são 

evidentes.  

No entanto, talvez a força que a auto-eficácia e a esperança exercem na 

motivação e na perseverança dos colaboradores seja de tal forma elevada, 

que o impacto do optimismo no processo criativo fique reduzido a um 

contributo menos significativo, quando a autoconfiança e a esperança dos 

colaboradores é elevada. Talvez assim se explique que o optimismo seja das 

dimensões do PsyCap que se correlaciona de forma menos significativa com a 

criatividade dos colaboradores, face às demais dimensões do capital 

psicológico positivo. 

 

Para concluir, de uma forma geral, os resultados encontrados permitem- 

-nos afirmar que o PsyCap se correlaciona de forma muito significativa com a 

criatividade dos colaboradores. Talvez porque a conjugação de determinadas 

capacidades psicológicas positivas num indivíduo possam torná-lo mais 

motivado, mais perseverante, mais propenso a correr riscos e a ultrapassar 

obstáculos e, funcionar assim, como um indutor de criatividade, contribuindo 

para o estimular a perseguir as suas ideias, soluções e pensamentos criativos.  
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Em conformidade com os resultados alcançados, importa assinalar que 

se confirma a hipótese por nós formulada. 

 

 

4.4. Implicações Práticas 

 

A criatividade e o desenvolvimento criativo começaram a ganhar maior 

importância na nossa sociedade devido às constantes mudanças causadas pela 

globalização e pela crescente competição a que as organizações de hoje estão 

sujeitas. 

O conceito de criatividade adquiriu assim uma grande importância no 

quotidiano dos gestores. Está consolidada a noção de que as organizações 

criativas têm maior probabilidade de inovar e atingir metas de sucesso do que 

as menos criativas. 

Cada vez mais é importante que as organizações possuam um sistema 

de aproveitamento da criatividade, que poderá estar dependente de muitas 

variáveis (tais como a autonomia, a informação disponível, o sistema de 

recompensas, a formação, a coesão, etc.). No entanto, o ponto de partida 

para o aproveitamento da criatividade nas organizações é a criatividade dos 

indivíduos que as integram. 

Sabendo que a criatividade desempenha um papel importante para as 

organizações, torna-se assim imprescindível que se criem condições para o 

seu desenvolvimento. Se as organizações não aproveitarem o potencial 

criativo dos seus colaboradores, estarão a desperdiçar recursos 

imprescindíveis para a resolução de problemas, para enfrentar oportunidades, 

para reagir a desafios e para inovar (Rego, et al, 2007). 

Este estudo encontrou resultados promissores, embora preliminares, 

para o impacto positivo que o capital psicológico positivo pode ter na 

criatividade dos colaboradores, o que pode auxiliar as organizações e os 

investigadores a identificar novas formas de promover a criatividade dos seus 

colaboradores de forma a ganhar vantagem competitiva. 
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Os resultados encontrados sugerem que o capital psicológico positivo 

dos colaboradores promove a sua capacidade criativa, o que evidencia uma 

das implicações práticas do presente estudo para a gestão da criatividade nas 

organizações. 

A investigação realizada permite-nos sugerir que as organizações 

devem fazer um esforço para identificar, seleccionar e recrutar pessoas com 

capital psicológico positivo superior. 

Chamamos ainda a atenção para o facto de um investimento em 

recursos psicológicos positivos passar também por procurar implementar 

estratégias e programas de desenvolvimento do capital psicológico dos seus 

colaboradores. (Luthans, et al, 2006, 2006a). Estes devem ser encorajados a 

aperfeiçoar o seu capital psicológico e as organizações devem fornecer 

condições para melhorar a gestão das competências essenciais do PsyCap 

(Rego, et al, 2007), adoptando medidas para desenvolver este tipo de capital 

nos seus colaboradores. 

 

 

4.5. Limitações do estudo e sugestões de investigação 

futura 

 

Apesar de os resultados encontrados corroborarem a hipótese 

formulada, a investigação aqui descrita não é desprovida de limitações. 

Desde logo, uma primeira limitação do estudo resulta do facto de um 

dos critérios de inclusão de capacidades psicológicas positivas no modelo 

PsyCap ser a necessidade de se tratarem de estados e não traços de 

personalidade. Daqui resulta que podemos encontrar flutuações ao longo do 

tempo, ou seja, aumentos ou diminuições dos níveis de PsyCap dos indivíduos 

em função das condições e do contexto existente no momento da 

avaliação/medição. Um exemplo desta situação é o caso em que um 

colaborador recentemente promovido para uma posição com responsabilidades 

que lhe são ainda pouco familiares ou que lhe geram incerteza, poder exibir 
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durante um período de tempo inicial, uma quebra na sua autoconfiança ou 

auto-eficácia (Luthans, Youssef & Avolio, 2007). 

Para ultrapassar esta limitação ou confinar os possíveis erros que dela 

possam advir, sugerimos que em futuras investigações, haja um esforço para 

que a recolha dos níveis de PsyCap dos indivíduos seja efectuada em 

diferentes momentos. 

 Para além disto, sabemos que alguns colaboradores possuem maior 

potencial para produzir resultados criativos no trabalho que outros. Mas, para 

além das diferenças individuais potenciais, diversos estudos mostram que o 

contexto de trabalho, a forma como são tratados pelos seus líderes e o tipo de 

trabalho que realizam, também afectam a sua criatividade de forma 

significativa. Estudos demonstram que colaboradores com elevado potencial 

criativo apenas terão resultados criativos se o contexto estiver preparado para 

encorajar e motivar esse potencial (Cummings & Oldham, 1997). Daqui 

resulta uma segunda limitação deste estudo, dado que, na análise efectuada, 

apenas se teve em consideração a relação existente entre a criatividade e 

determinadas capacidades psicológicas dos indivíduos. 

Particularmente interessante em estudos futuros será analisar que 

características da cultura da organização reforçam ou inibem o papel do 

PsyCap na promoção da criatividade dos indivíduos. Podemos supor, por 

exemplo, que o PsyCap por si só, é insuficiente para estimular a criatividade 

dos colaboradores quando o contexto organizacional encoraja a acomodação 

dos colaboradores, ou quando a cultura da organização não inclui abertura à 

mudança, não incentiva os seus colaboradores a assumir riscos e novos 

desafios e os penaliza quando procuram novas abordagens ou sugerem novas 

perspectivas (West, 1990).  

O facto desta investigação não incluir variáveis mediadoras da relação 

entre o PsyCap e a criatividade dos colaboradores, pode igualmente ser 

entendida como uma limitação ao estudo. É importante saber se o PsyCap 

influencia a criatividade dos indivíduos no contexto organizacional, mas é 

igualmente importante perceber se existem outras variáveis e em que medida 

interferem nesta relação. Estudos futuros podem tentar identificar e 

compreender comportamentos e estratégias capazes de neutralizar ou 
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promover a relação entre o PsyCap e a criatividade. Por exemplo, talvez fosse 

interessante perceber em que medida o papel dos líderes e o estilo de 

liderança inibe ou promove esta relação. Ou podemos ainda supor que a 

motivação e o modo como os indivíduos se sentem no trabalho tem um efeito 

de alavancagem na relação entre o PsyCap e a criatividade dos indivíduos. 

Uma outra limitação advém do facto de o instrumento de medida do 

PsyCap ser bastante recente e necessitar ainda de ser melhorado. Apesar de a 

medida global do PsyCap revelar uma consistência interna aceitável (0.76), o 

Alpha de Cronbach encontrado para uma das dimensões do PsyCap - a 

esperança – embora se situe num patamar próximo, não chega a atingir os 

níveis geralmente aceitáveis de consistência interna (0.70), sugerindo 

necessidade de melhoria da escala de medida desta componente. Também o 

método utilizado na medição do PsyCap, ou seja, a autodescrição, pode 

introduzir algum enviesamento nas respostas obtidas, isto porque algumas 

pessoas têm tendência a descrever-se do modo como gostariam de ser e não 

do modo como realmente são.  

Por último, chamamos ainda a atenção para a dimensão da amostra. 

Teria sido recomendável colher uma amostra de maior dimensão. Por isso se 

sugere que outros investigadores apliquem os instrumentos de medida aqui 

indicados em amostras de maior dimensão. 

Em estudos futuros, seria igualmente interessante analisar a relação 

entre o PsyCap e a criatividade em organizações que operam em diferentes 

culturas. Isto permitiria testar se a relação encontrada neste estudo se replica 

em organizações com culturas diferentes. 

Apesar das limitações aqui descritas, pensamos que o presente estudo 

contribui para a crescente literatura sobre o capital psicológico positivo e 

fornece suporte para uma melhor gestão da criatividade nas organizações.  
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Anexo I 

Questionário de medida do Capital Psicológico Positivo  

 



 

 

A afirmação não se 
aplica rigorosamente 

nada a mim 

Em geral, a afirmação 
não se aplica a mim 

A afirmação aplica-se 
um pouco a mim 

A afirmação aplica-se 
a mim 

A afirmação aplica-se 
completamente a mim 

1 2 3 4 5 
 
 
 

Sinto-me confiante quando procuro uma solução para um problema de longo prazo.  

Se me encontro numa situação difícil no trabalho, consigo pensar em muitas formas de sair dela.  

Quando tenho uma contrariedade no trabalho, tenho dificuldade em recuperar e seguir em frente.  

Em tempos de incerteza no meu trabalho, habitualmente espero o melhor.  

Sentir-me-ia confiante se tivesse que representar a minha área de trabalho em reuniões com a gestão 
da organização. 

 

No momento presente, procuro alcançar os meus objectivos com toda a energia.  

De um ou de outro modo, ultrapasso bem as dificuldades no trabalho.  

Sei que, se algo de mal me pode acontecer no trabalho, isso acontecer-me-á.  

Sentir-me-ia confiante se participasse em discussões sobre a estratégia da organização.  

Considero que existem muitas formas de resolver um problema.  

No trabalho, se for necessário, sou capaz de ficar “por minha conta e risco”.  

No que respeita ao meu trabalho, olho sempre para o lado positivo das coisas.  

Sei que seria capaz de dar uma boa ajuda na definição dos objectivos para a minha área de trabalho.  

Neste momento, vejo-me como uma pessoa bem sucedida no trabalho.  

Normalmente, encaro com naturalidade as coisas mais stressantes no trabalho.  

Sou optimista acerca do que me acontecerá no futuro, no que diz respeito ao meu trabalho.  

Se tivesse que estabelecer contactos com pessoas fora da empresa (por exemplo, clientes e 
fornecedores) para discutir problemas, sentir-me-ia confiante. 

 

Consigo pensar em muitas formas de alcançar os meus objectivos no trabalho.  

Consigo lidar bem com momentos difíceis no trabalho, pois já passei anteriormente por dificuldades.  

No trabalho, as coisas nunca me correm como eu gostaria.  

Sei que sou capaz de fazer, com eficácia, apresentações em público a um grupo de colegas.  

Neste momento, estou a alcançar os objectivos profissionais que defini para mim próprio(a).  

Sinto que consigo lidar com muitas coisas ao mesmo tempo no trabalho.  

No trabalho, considero que “depois da tempestade vem sempre a bonança”.  



 

 

 

 

Anexo II 

Questionário de medida da Criatividade 

 

 
 
 



 

 

A afirmação não se 
aplica rigorosamente 

nada a esse 
colaborador 

Em geral, a afirmação 
não se aplica a esse 

colaborador 

A afirmação aplica-se 
um pouco a esse 

colaborador 

A afirmação aplica-
se a esse 

colaborador 

A afirmação aplica-se 
completamente a esse 

colaborador 

1 2 3 4 5 
 

 

  

Este colaborador sugere novas formas de alcançar metas e objectivos.  

Este colaborador apresenta ideias novas e práticas para melhorar a performance.  

Este colaborador procura novas tecnologias, processos, técnicas e/ou ideias para 
produtos. 

 

Este colaborador sugere novas formas de melhorar a qualidade.  

Este colaborador é uma boa fonte de ideias criativas.  

Este colaborador não tem medo de correr riscos.  

Este colaborador promove e apoia as ideias dos outros.  

Este colaborador exibe criatividade no trabalho quando lhe é dada oportunidade.  

Este colaborador desenvolve planos e programas adequados para implementação de 
novas ideias. 

 

Este colaborador tem ideias novas e inovadoras.  

Este colaborador surge com ideias novas e criativas.  

Este colaborador tem abordagens novas para os problemas.  

Este colaborador sugere novas formas de desempenhar as tarefas de trabalho.  
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