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resumo 
 

 

O Turismo é uma área económica onde a qualidade de desempenho dos 
recursos humanos assume uma importância preponderante. No caso 
específico dos estabelecimentos hoteleiros e das agências de viagens, estes 
possuem diversas características que se convertem em desafios à sua gestão 
e, em particular, à gestão dos seus colaboradores. Paralelamente, estas 
atividades, correspondem a áreas de serviços onde o relacionamento 
interpessoal é muito relevante e onde é elevada a exigência em relação ao 
trabalho e ao profissionalismo. Neste sentido, na presente investigação, 
desenvolvida no âmbito daquelas organizações turísticas, estudam-se 
constructos relacionados com os recursos humanos e que têm sido apontados 
como positivamente influenciadores dos resultados organizacionais, sendo 
eles: o PsyCap, a self-leadership e a satisfação no trabalho. 
O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as relações existentes 
entre o PsyCap, a self-leadership e a satisfação no trabalho, no setor do 
Turismo, sendo o estudo destas relações feito através da análise das ligações 
diretas existentes entre elas. Paralelamente, definiu-se como objetivo 
secundário explorar se alguns parâmetros sociodemográficos (área de 
trabalho, sexo, idade, formação académica, tempo de experiência de trabalho 
e localização geográfica) influenciam os níveis do PsyCap, da self-leadership e 
da satisfação no trabalho. 
Para concretização destes objetivos foi utilizado um modelo de análise que 
abrangeu as estatísticas descritiva, exploratória e inferencial, assim como 
diversas técnicas estatísticas (univariada, bivariada e multivariada). Em 
particular, aplicaram-se as técnicas de correlação, regressão linear, Teste T 
para Amostras Independentes e Análise de Variância (ANOVA). 
A recolha de dados primários foi concretizada através de um inquérito por 
questionário, aplicado a uma amostra de 390 trabalhadores na área do 
Turismo em Portugal, sendo 235 diretores de estabelecimentos hoteleiros e 
155 dirigentes de agências de viagens. 
Os resultados obtidos evidenciam que os valores médios das três variáveis em 
estudo são relativamente elevados. Mais ainda, foi possível verificar que o 
PsyCap e a self-leadership têm influência nos níveis de satisfação no trabalho. 
Para além disso, constatou-se a existência de um relacionamento positivo, 
bidirecional, entre o PsyCap e a self-leadership, havendo uma influência 
positiva do PsyCap em todas as dimensões da self-leadership. 
Por seu turno, a análise da influência de parâmetros sociodemográficos nos 
níveis do PsyCap, da self-leadership e da satisfação no trabalho, não 
identificou qualquer correlação estatisticamente significativa entre os 
parâmetros sociodemográficos e o PsyCap e a satisfação no trabalho. Já no 
domínio da self-leadership, os resultados obtidos indiciaram que, globalmente, 
esta não é influenciada pelas variáveis sociodemográficas. Contudo, em 
algumas subescalas e em relação a alguns parâmetros, identificaram-se 
diversas correlações (positivas e negativas) tendo sido encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre grupos. 
Uma ideia final a reter, como súmula deste trabalho, é que as três variáveis em 
estudo são fatores importantes para a gestão, uma vez que PsyCap, self- 
-leadership e satisfação no trabalho se influenciam positivamente entre si, 
favorecem comportamentos adequados, combatem efeitos indesejados e, por 
consequência, suscitam melhores resultados organizacionais. 
Esta investigação contribui com orientações práticas, do ponto de vista da 
gestão, que visam a melhoria da qualidade de desempenho das pessoas e das 
organizações. Enquadram-se neste âmbito, designadamente, a sugestão de 
inclusão das variáveis nos processos de recrutamento e de seleção, assim 
como em programas de formação e de manutenção dos recursos humanos, 
com vista ao reforço da organização com pessoas mais adequadas à sua 
missão, à sua visão e aos seus valores, assim como às exigências de uma 
nova dinâmica global. A montante destas contribuições, encontram-se outras 
de cariz teórico, que permitem colmatar lacunas de investigação e desenvolver 
o conhecimento no âmbito do Turismo e, em particular, no domínio da gestão 
de empresas turística.  
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abstract 

 

Tourism is an economic area where the quality of human resources 
performance is of great importance. In the specific case of hotels and travel 
agencies, they have several characteristics that become challenges to their 
management and, in particular, to the management of their employees. In 
parallel, these activities correspond to service areas where interpersonal 
relationships are very relevant and where there is a high demand for work and 
professionalism. In this regard, in the present investigation, developed within 
the scope of those tourist organizations, constructs related to human resources 
and which have been identified as positively influencing organizational results 
are studied, namely: PsyCap, self-leadership and job satisfaction . 
The main goal of the present work is to analyze the existing relationships 
between PsyCap, self-leadership and job satisfaction, in the Tourism area, and 
the study of these relationships is done through the analysis of the direct links 
between them. Concurrently, the secondary goal, that was defined, is to 
explore whether some sociodemographic parameters (work area, gender, age, 
academic background, length of work experience and geographic location) 
influence the levels of PsyCap, self-leadership and job satisfaction. 
To achieve these goals, an analysis model that covered descriptive, exploratory 
and inferential statistics was used, as well as several statistical techniques 
(univariate, bivariate and multivariate). In particular, techniques of correlation, 
linear regression, T Test for Independent Samples and Analysis of Variance 
(ANOVA) were applied. 
The collection of primary data was carried out through a questionnaire survey, 
applied to a sample of 390 workers in the Tourism area, in Portugal, with 235 
hotel managers and 155 travel agencies managers.  
The results obtained show that the mean values of the three variables under 
study are relatively high. Furthermore, it was possible to verify that PsyCap and 
self-leadership have an influence on job satisfaction levels. In addition, there 
was a positive, two-way relationship between PsyCap and self-leadership, with 
PsyCap having a positive influence on all dimensions of self-leadership. 
On the other hand, the analysis of the influence of sociodemographic 
parameters on PsyCap, self-leadership and job satisfaction levels, did not 
identify any statistically significant correlation between sociodemographic 
parameters and PsyCap and job satisfaction. In the self-leadership domain, the 
results obtained indicated that, globally, this is not influenced by 
sociodemographic variables. However, in some subscales and in relation to 
some parameters, several correlations (positive and negative) were identified 
and statistically significant differences between groups were found.  
A final idea to be retained, as a summary of this work, is that the three 
variables under study are important factors for management, since PsyCap, 
self-leadership and job satisfaction influence each other positively, favor 
appropriate behaviors, combat unwanted effects and, consequently, raise 
better organizational results. 
This investigation contributes with practical guidelines, from the point of view of 
management, which aim to improve the quality of people and organizations 
performance. Within this scope, namely, the suggestion of including variables 
in the recruitment and selection processes, as well as in training and 
maintenance programs for human resources, in order to strengthen the 
organization with people more suited to its mission, to its vision and values, as 
well as the demands of a new global dynamic. Upstream of these contributions, 
there are others of a theoretical nature, which make it possible to fill research 
gaps and develop knowledge in the Tourism area and, in particular, in the 
tourism management area. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

Neste primeiro capítulo preliminar começa-se por refletir sobre a relevância do tema. 

Esta reflexão serve de enquadramento à posterior definição do problema e dos objetivos 

propostos para a presente investigação. Após esta exposição, são relatadas a metodologia 

utilizada para alcançar esses objetivos e as potenciais contribuições teóricas e práticas 

deste estudo. Por fim, o capítulo é concluído com a descrição da estrutura da presente 

tese e com um sumário do conteúdo das suas diversas partes. 

 

 

1.1. RELEVÂNCIA DO TEMA 

Um dos pontos de partida que motivou esta investigação está relacionado com a 

perceção de que, atualmente, uma grande parte das organizações impõe aos seus 

colaboradores elevadas pressões em matéria do desempenho e do cumprimento de 

regras, bem como de outras obrigações. Assim sendo, parece ser legítimo acreditar que a 

grande maioria das pessoas (dos mais diversos setores de atividade) tem sentido, ao 

longo dos últimos anos, um significativo aumento de pressão relativamente ao seu 

emprego e às exigências que este lhe coloca nos planos profissionais e pessoais. Também 

por via deste facto, a linha divisória entre trabalho e a vida pessoal torna-se, assim, cada 

vez mais ténue, o que, muitas vezes, pode derivar em conflitos pessoais e familiares, em 

stress, e/ou outros “incrementos” que prejudicam a estrutura funcional do sujeito e, 

concomitantemente, a dos grupos (sociais e profissionais) em que este se insere. 

Neste contexto, é razoável pensar que esta situação acaba por influenciar não só a vida 

pessoal, nomeadamente na esfera do bem-estar, como também o desempenho no posto 

de trabalho. Podem ser diversos os motivos que conduzem a esta realidade, colocando 

desafios, tanto à gestão da organização como ao indivíduo. Deste modo, a procura de um 

equilíbrio saudável entre o trabalho e as restantes vertentes da vida das pessoas afigura- 



Sandra Teixeira I - Introdução 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 2 

-se como algo que certamente irá influenciar evoluções na área do trabalho, em 

particular no Turismo, ainda que esta seja uma temática de difícil previsão, como 

argumentado por Baum (2006).  

Mais ainda, é sabido que o Turismo é uma área económica onde a qualidade de 

desempenho dos recursos humanos assume uma importância preponderante para as 

organizações. Para além disso, a globalização e o impacte das tecnologias nesta área são 

inegáveis, assim como as mudanças nos gostos, nas expetativas, nas necessidades e nas 

exigências dos consumidores sobre os produtos e sobre os serviços turísticos. Estes são 

alguns dos aspetos que têm reflexos nas condições impostas sobre a forma de trabalho 

em todos os subsetores da indústria. 

As diversas áreas de negócio do Turismo são atividades económicas onde existe um 

elevado grau de rigor no âmbito do desempenho das pessoas, de modo a irem ao 

encontro de padrões de qualidade que satisfaçam os consumidores. Por outro lado, 

parece ser expectável que os consumidores, à medida que vão vendo satisfeitos os seus 

padrões de qualidade e vão aumentando o seu capital de experiência de consumo dos 

produtos turísticos, afinem não só os seus padrões de qualidade como, também, o modo 

de reclamarem o seu cumprimento o que, por sua vez, coloca uma nova pressão sobre as 

organizações e os seus trabalhadores. 

No caso específico, por exemplo, dos estabelecimentos hoteleiros e das agências de 

viagens, existem diversas características que se convertem nos mais diversos desafios à 

sua gestão e, em particular, à gestão dos seus colaboradores, influenciando o equilíbrio 

entre a vida profissional e a vida pessoal (e a satisfação com as mesmas). Para além disso, 

estas são áreas de serviços onde o relacionamento interpessoal é muito relevante e onde 

existe um elevado grau de exigência em relação ao trabalho. 

No seguimento desta ideia, ingressa-se no campo de investigação da satisfação no 

trabalho que é, há muito, considerada um elemento importante para o desempenho das 

organizações e, em particular, na indústria da hospitalidade. Geralmente, assume-se que 

os funcionários satisfeitos se tornam mais produtivos e prestam um melhor serviço aos 
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clientes, pelo que esta satisfação se pode vir a refletir no serviço prestado e na avaliação 

que o consumidor faz do serviço usufruído e da própria organização. 

A satisfação no trabalho é geralmente reconhecida como um constructo multifacetado 

que inclui os sentimentos dos funcionários sobre uma variedade de elementos intrínsecos 

e extrínsecos ao trabalho. Neste campo de investigação, existe um especial interesse em 

perceber o seu relacionamento com atitudes e comportamentos dos trabalhadores na 

organização, assim como a sua influência no domínio pessoal, visando a compreensão 

sobre como influenciar a satisfação no trabalho, por forma a favorecer a organização. 

Ainda no quadro das organizações turísticas, destaca-se a investigação de Baum (2006) 

que defende que a visibilidade do trabalho no Turismo, para o consumidor, torna este 

setor significativamente diferente da grande maioria dos serviços dos restantes setores 

da economia. Relativamente ao futuro, considera que é incerta a sua previsão. Contudo, 

este autor opina que é possível fazer uma análise razoável de que megatendências como 

a globalização, o de-skilling1 e o impacto da tecnologia, vão continuar a ter um papel 

importante na modelação do trabalho em Turismo. Acrescem a estes outros fatores 

importantes, mas menos previsíveis no que diz respeito ao impacto sobre o trabalho, que 

são as expectativas e os gostos dos consumidores relativamente aos produtos e aos 

serviços turísticos, que têm o potencial de influenciar grandemente a forma como o 

trabalho é realizado em todos os subsetores desta indústria. Um outro elemento, cuja 

previsão é igualmente arriscada, diz respeito à noção de balanço entre trabalho e vida 

pessoal, havendo evidências que apontam para o reconhecimento, tanto por 

empregadores como por empregados, nos países desenvolvidos, da importância da 

resposta às aspirações de vida dos trabalhadores do Turismo através da flexibilidade nas 

modalidades de emprego. No entanto, há poucas evidências destas abordagens num 

mundo em desenvolvimento onde, na força de trabalho do Turismo, continua a existir o 

grande desafio da exploração dos mais vulneráveis (como o trabalho infantil ou o 

 
1 É visto como uma consequência da crescente padronização e rotinização dos serviços. Corresponde a uma 
diminuição das habilitações e das competências em diversas tarefas, observável, em particular, no âmbito 
da restauração de fast-food e do alojamento económico. Em simultâneo, constata-se a aplicação de 
modelos de multitarefas, que se traduzem num acumular de atribuições complementares, mas que não 
representam um real enriquecer das habilitações e das competências dos trabalhadores. 



Sandra Teixeira I - Introdução 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 4 

trabalho sexual). Segundo este autor, existem evidências que os empregadores da área 

do Turismo, dos países desenvolvidos, procuram contornar as suas obrigações morais no 

que respeita ao equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, olhando para além do 

tradicional e dos grupos de trabalhadores locais, visando outras fontes de trabalho mais 

vulneráveis e menos exigentes, como os migrantes. Alerta ainda para que, a continuar a 

ser assim, o prognóstico para o trabalho no Turismo permanece relativamente 

desanimador e não indica um progresso real desde o tempo de Orwell na década de 

1930. 

Por outro lado, ainda no contexto do Turismo, as organizações e a sua gestão estão a 

passar por transformações radicais, sendo que as organizações turísticas serão 

influenciadas, em particular, por três tipos de mudanças (Hales, 2006). A primeira diz 

respeito à descentralização e desburocratização, com vista a processos e estruturas 

orientados para o desempenho. A segunda relaciona-se com a mudança de operações 

fragmentadas e padronizadas para sistemas de trabalho holísticos, onde existe uma maior 

integração de formas de trabalho e um maior envolvimento dos funcionários. Por fim, 

constata-se a mudança no papel dos gestores que deixam o papel de “comandar e 

controlar” para assumirem papéis mais flexíveis de liderança e coordenação, com limites 

não tão claramente definidos como anteriormente.  

No âmbito da liderança, considera-se relevante a argumentação de Pearce e Manz (2005), 

alertando para o facto de a liderança do século XXI enfrentar desafios que exigem uma 

mudança dos modelos tradicionais para novas perspetivas que possam contribuir para a 

superação desses desafios referindo, em particular, a self-leadership (autoliderança) e a 

liderança partilhada. Estes autores consideram que existem pressões top-down, que 

resultam de um ambiente mais competitivo e mais global. Neste contexto, as empresas 

são pressionadas a reduzir custos e a aumentar a eficiência, necessitando de uma força 

de trabalho mais dinâmica, flexível e em que as suas capacidades sejam totalmente 

utilizadas. A par das anteriores, existem, também, pressões bottom-up, que resultam das 

mudanças ao nível da composição da força de trabalho e dos concomitantes desejos dos 

funcionários verificando-se, por exemplo, que os empregados mais qualificados desejam 
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alcançar mais do que o mero receber de um salário. Por outro lado, a mudança em 

direção a uma força de trabalho mais habilitada leva ao questionamento sobre a 

adequação dos modelos convencionais e das abordagens de liderança, assim como sobre 

a necessidade da sua reformulação. Deste modo, os autores defendem que é necessária 

uma mudança de paradigma para um novo modelo de liderança que envolve a 

capacitação dos indivíduos em todos os níveis da organização, para assumirem uma maior 

responsabilidade pelos seus próprios comportamentos relacionados com o trabalho. Esta 

abordagem sugere que o líder tradicional, no topo da estrutura hierárquica, não possui 

todo o conhecimento e as capacidades necessárias para dirigir a totalidade dos aspetos 

do trabalho da organização. Os indivíduos que atualmente fazem parte da força de 

trabalho, altamente qualificados e motivados, são encorajados a liderarem-se a si 

mesmos e a compartilhar papéis de liderança, sendo que o líder tradicional recebe o 

poder através da estrutura da organização. 

Neste âmbito, são vários os autores que advogam uma mudança nos estilos de liderança. 

Não obstando o argumento de que existem situações em que o estilo de liderança 

tradicional (de comando e controlo, do topo para a base) é apropriado, considera-se, 

também, que as circunstâncias estão a ordenar uma mudança de enfoque para as 

capacidades de liderança interna, que podem ajudar os indivíduos a tomar decisões 

inteligentes na ausência de liderança externa tradicional (DiLiello & Houghton, 2006). 

Deste modo, pode dizer-se que conhecer-se e influenciar-se a si mesmo tornou-se um 

tema de liderança bastante comum nos últimos anos. Neste contexto enquadra-se o 

conceito de self-leadership, que sugere que um indivíduo que se empenha na 

autoavaliação, que substitui comportamentos ineficazes e processos de pensamento 

negativo por comportamentos mais eficazes e processos de pensamento positivos, pode 

melhorar a sua responsabilidade pessoal e o seu desempenho profissional. O que, por sua 

vez, pode conduzir a impactos positivos nos resultados das organizações. Isto é, uma 

força de trabalho com autolíderes fortes, e que trabalham em ambientes que suportam 

inovação e criatividade, pode sinergicamente ajudar organizações a manterem uma 

vantagem competitiva importante. O impacto dessas mudanças pode ser crítico na 

transformação das organizações face a uma ampla gama de desafios do século XXI. 
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Numa outra perspetiva, é defensável que as mudanças no contexto da força de trabalho 

possam exigir que algumas organizações redefinam o seu ambiente de trabalho, 

afastando-se do estilo de liderança e de controlo “de topo para baixo” e adotando uma 

liderança partilhada (Norris, 2008). Por conseguinte, estas organizações precisam de 

funcionários dispostos a liderarem-se a si mesmos. No âmbito das mudanças nas 

organizações, e nos seus ambientes, verificadas nos últimos anos, estas têm incitado cada 

vez mais os empregadores a encorajar os seus empregados a assumir uma maior 

responsabilidade sobre o seu trabalho (Mutalib, 2013). O empowerment dos recursos 

humanos é considerado um fator importante que contribui para os esforços das 

organizações, visando a concretização das suas estratégias. Nesta linha, também se 

defende que este empowerment assegura que o pessoal confia na sua própria 

capacidade, permite-lhe tomar a iniciativa e o controlo do seu próprio trabalho e lhe 

fornece as condições e ferramentas adequadas para cumprir o trabalho de forma mais 

adequada e significativa (Çuhadar, 2005, citado em Ay, Karakaya, e Yilmaz, 2015). 

Esta perceção da eficácia do autocontrolo já não é recente sendo que, já na década de 

1980, Manz (1986, citado em Ay et al. 2015) sugeria que os sistemas de controlo da 

organização não são suficientes para influenciar os comportamentos dos funcionários, 

parecendo ser mais eficiente o autocontrolo individual. Mais recentemente, Ay et al. 

(2015) indicam que, tanto para as organizações como para os empregados, se tornou 

muito importante esta capacidade de autocontrolo, ou seja, a capacidade de se 

autogerirem. Neste âmbito, defendem que a self-leadership é relevante para gestores e 

líderes pois é um sistema que permite controlar os funcionários com eficácia. Nesse 

sentido, defendem que é essencial que todos os membros da organização possuam 

capacidades de self-leadership e as melhorem. Esta aptidão é vista como uma parte 

central do fortalecimento e do empowerment pessoal na expansão de práticas de gestão. 

Argumentam, ainda, que, no futuro, será dada preferência a funcionários que são capazes 

de tomar decisões sozinhos através da self-leadership, que tenham autocontrolo, que 

consigam melhorar suas aptidões de pensamento criativo, que consigam interagir 

ativamente e que pensem de forma analítica e crítica. Uma vez que, atualmente, as 

organizações desempenham as suas tarefas e perseguem os seus objetivos num ambiente 
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altamente competitivo, torna-se necessário que possuam funcionários com espírito 

aberto relativamente a inovações, que sejam compatíveis com a mudança e o 

desenvolvimento, que sejam livres de preconceitos, que tenham aptidões de pensamento 

analítico e que consigam avaliar os eventos com uma visão ampla. 

Neste quadro, é frequentemente defendido que a melhoria do desenvolvimento e 

desempenho dos vários colaboradores de uma organização é um elemento fundamental 

para o sucesso das mesmas. Aliás, a pesquisa no campo da motivação e da liderança tem 

sido desencadeada pela procura da compreensão dos fatores que determinam a eficácia 

do capital humano e a produtividade no trabalho, com o objetivo de encontrar 

estratégias comportamentais e motivacionais que fomentem os desejados desempenho e 

comportamento organizacional (Mutalib, 2013). Neste quadro, o capital humano é 

referido como um bem que pode trazer resultados positivos para a organização, sendo 

por isso que algumas organizações investem nesse capital, particularmente no âmbito da 

formação e desenvolvimento. 

Estudos no campo do Comportamento Organizacional Positivo e do Capital Psicológico 

Positivo (PsyCap) apontam para o facto de que o aumento dos recursos internos dos 

funcionários e a promoção da sua aplicação no local de trabalho podem contribuir para o 

sucesso das organizações (por exemplo: F. Luthans, Avey, Avolio, e Peterson (2010); Paek, 

Schuckert, Kim, e Lee (2015); Zhang, Li, Ma, Hu, e Jiang (2014)). Defende-se que a gestão 

organizacional deve desenvolver e manter uma abordagem que valorize, primariamente, 

as pessoas e a gestão dos recursos humanos. Assim, as práticas de gestão de apoio que 

encorajem o talento e a criatividade dos empregados irão pavimentar o caminho para o 

pessoal que trabalha de forma eficaz e eficiente e cujos objetivos estão em maior 

concordância com os da organização em que trabalham (Ay et al., 2015). 

Em particular, o PsyCap é apontado como uma ferramenta para exercer influência no 

comportamento organizacional. Por via da pesquisa no domínio deste constructo, tem-se 

argumentado que ele está significativamente relacionado com o desempenho e com os 

comportamentos desejáveis dos trabalhadores, onde se enquadra a satisfação no 

trabalho. Se, por um lado, se verifica uma relação positiva com o desempenho, assim 
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como com as atitudes e com os comportamentos considerados desejáveis pelos gestores; 

por outro lado, a relação com as atitudes e comportamentos indesejáveis é negativa. 

Mais ainda, a investigação existente aponta para que o efeito desta influência seja ainda 

mais relevante em determinadas categorias de trabalho, com maior relevância na área de 

serviços. 

 

 

1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA, DOS OBJETIVOS E DAS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Uma ideia base que constituiu a força motriz da presente investigação, foi a perceção de 

que o Turismo é uma área económica onde os recursos humanos têm uma importância 

inegável para a qualidade do serviço prestado, ou seja, nas diversas áreas de negócio do 

Turismo encontram-se atividades onde existe um elevado grau de exigência no que toca 

ao desempenho dos recursos humanos, em particular pela necessidade de irem ao 

encontro de padrões de qualidade que satisfaçam os consumidores. Em vista disto, nesta 

investigação defende-se que a compreensão de como melhorar o desempenho destas 

pessoas e, em paralelo, a sua satisfação, pode contribuir para um melhor desempenho 

das empresas turísticas. Por outro lado, uma vez que o conforto pessoal é um fator 

influenciador do desempenho profissional, assume-se ser pertinente refletir sobre a 

importância para a gestão, e em particular no Turismo, de constructos do âmbito 

psicológico, como o PsyCap, a self-leadership e a satisfação no trabalho. 

Reconhecendo como verdadeiro que as áreas da hotelaria e das agências de viagens são 

muito exigentes para quem nela trabalha, conseguir perceber como melhorar o seu 

desempenho profissional e contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas – tanto na 

vertente profissional como na vertente pessoal – pode ser uma mais-valia para as 

organizações. Assim, revela-se imprescindível compreender as diversas variáveis que 

podem influenciar as pessoas que trabalham nestas áreas de serviços onde, como visto 

anteriormente, está presente um contexto de mudança de paradigmas, de globalização e 
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de competitividade, e onde os recursos humanos têm um papel central no desempenho 

das organizações. 

Neste sentido, a presente investigação aborda constructos que têm sido apontados como 

positivamente influenciadores dos resultados das organizações de vários setores 

económicos, mas que ainda estão pouco estudados no Turismo. Admite-se aqui que o 

nível de capital psicológico e a capacidade de autoliderança dos diretores hoteleiros e dos 

dirigentes das agências de viagens são fatores que podem ter influência no seu 

desempenho profissional e na sua satisfação no trabalho (assim como, também, na sua 

vida pessoal). 

Deste modo, constitui-se como objetivo geral desta investigação explorar as relações 

existentes entre o PsyCap, a self-leadership e a satisfação no trabalho, no setor do 

Turismo, sendo o estudo destas relações feito através da análise das ligações diretas 

existentes entre elas. Como objetivo secundário, pretende-se explorar se algumas 

variáveis sociodemográficas (área de trabalho, sexo, idade, formação académica, tempo 

de experiência de trabalho e localização geográfica) podem ser variáveis influenciadoras 

dos níveis do PsyCap, da self-leadership e da satisfação no trabalho. 

Como forma de alcançar o objetivo geral foram elaboradas quatro questões de 

investigação que, por sua vez, sustentam as quatro hipóteses que servem de base à 

análise estatística. As quatro questões de investigação são: 

Q1 - O PsyCap está positivamente relacionado com a self-leadership? 

Q2 - O PsyCap está positivamente relacionado com a satisfação no trabalho? 

Q3 - A self-leadership está positivamente relacionada a satisfação no trabalho? 

Q4 - A self-leadership está positivamente relacionada com o PsyCap? 
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1.3. METODOLOGIA 

Tendo em consideração as características desta investigação, a opção metodológica para 

a recolha de dados foi tomada com base nos princípios da pesquisa analítica ou 

exploratória. A recolha de dados primários foi concretizada através de um inquérito por 

questionário, aplicado a uma amostra de 390 trabalhadores na área do Turismo, sendo 

235 diretores de estabelecimentos hoteleiros e 155 dirigentes de agências de viagens. 

Esta amostra foi obtida através da amostragem não probabilística de conveniência. No 

que concerne à análise estatística dos dados, para além das estatísticas descritiva, 

exploratória e inferencial, foram utilizadas, em particular, as técnicas de correlação, 

regressão linear, Teste T para Amostras Independentes e Análise de Variância (ANOVA). 

 

 

1.4. POTENCIAIS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

Ainda que já seja relevante o número de publicações no âmbito do PsyCap, são diversas 

as necessidades de investigação apontadas por vários autores. Uma delas é facto do 

número de pesquisas que analisam a validade e fundamentação do corpo teórico já 

existente ser ainda escasso e ainda faltam modelos sobre os antecedes e testar 

moderadores (Ardichvili, 2011; B. C. Luthans, Luthans, & Avey, 2014; F. Luthans et al., 

2010; Avey, 2014; Avey, Reichard, Luthans, & Mhatre, 2011; Newman, Ucbasaran, Zhu, & 

Hirst, 2014; Virga, 2015). Além disso, também a necessidade de investigar a relação do 

PsyCap com a liderança e com variáveis associadas ao desempenho e aos resultados 

organizacionais foi salientada (B. C. Luthans et al., 2014; F. Luthans et al., 2010; Kose, 

Kose, & Ugurluoglu, 2018; Olaniyan & Hystad, 2016; Paek et al., 2015; Stratman & 

Youssef-Morgan, 2019). Por outro lado admite-se, também, que este é um campo de 

investigação pouco conhecido pelos responsáveis organizacionais e pelos investigadores 

da área de recursos humanos (Ardichvili, 2011). Assim, torna-se necessário demonstrar 

aos gestores que o investimento nos recursos humanos, e em particular no PsyCap, pode 
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ser compensador (F. Luthans & Youssef, 2004; Youssef-Morgan, 2014) e contribuir com 

orientações práticas no domínio da gestão (Ardichvili, 2011; B. C. Luthans et al., 2014; F. 

Luthans, Avey, Avolio, Norman, & Combs, 2006; Virga, 2015). 

Por conseguinte, a presente investigação visa contribuir para colmatar algumas destas 

necessidades, assim como procura obter informação sobre os impactes do PsyCap 

relativamente a atitudes e comportamentos, em particular relacionados com a self- 

-leadership (autoliderança) e com a satisfação no trabalho.  

Por outro lado, a self-leadership já ganhou o respeito de académicos e executivos sendo 

um conceito normativo em que a aplicação das estratégias tem resultados previstos no 

âmbito do desempenho como, por exemplo, o comprometimento, a independência, a 

criatividade, a inovação, a confiança, a satisfação no trabalho e a self-efficacy (Neck & 

Houghton, 2006). No entanto, é frequentemente argumentado que, apesar dos estudos 

já existentes, este é um campo relativamente novo e que ainda carece de mais 

investigação para consolidação do questionário e aumento da análise empírica desta 

área. A utilização do referido questionário nesta investigação contribui para o aumento 

da análise empírica e a aplicação em áreas onde estudos são raros: o Turismo e, em 

particular, a hotelaria e as agências de viagens. Para além disso, a sua aplicação em 

cenários organizacionais ajuda a colmatar a lacuna apontada por Anderson e Prussia 

(1997) e por Andressen, Konradt, e Neck (2011), que indicam que apesar da teoria de self- 

-leadership ter um forte apelo intuitivo e da evidência dos seus efeitos positivos, a 

maioria da investigação neste campo tem sido conceptual e pouquíssima pesquisa 

empírica examinou a aplicação da teoria da self-leadership em cenários organizacionais.  

As variáveis presentes nesta investigação - o PsyCap, a self-leadership e a satisfação no 

trabalho - foram já, individualmente, associadas com o desempenho dos indivíduos e com 

algumas outras variáveis no âmbito da gestão das organizações. Contudo, não obstante a 

existência de investigação sobre estas variáveis em diferentes âmbitos e contextos, não 

foi encontrada qualquer investigação acerca das relações existentes entre as três. Assim, 

até agora, não há indicadores sobre o modo como elas se relacionam entre si e como se 

interinfluenciam. Deste modo, a atual proposta de um modelo de relacionamento 
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contribui para colmatar esta lacuna. Para além disso, o modelo proposto nesta 

investigação apresenta, ainda, como aspeto inovador o facto de se fazer o estudo das 

estratégias de self-leadership, situação pouco frequente. Deste modo, existe um 

contributo com um modelo concetual inovador e com resultados empíricos que 

enriquecem os campos de análise em causa. Para além disso, um outro elemento 

diferenciador desta investigação é o facto de, ainda que como objetivo secundário, se 

explorar a possibilidade de variáveis sociodemográficas, como sejam a formação 

académica e o tempo de experiência de trabalho, poderem ser variáveis influenciadoras 

dos níveis do PsyCap, da self-leadership e da satisfação no trabalho. 

Noutra perspetiva, a presente investigação enquadra-se na área da Gestão onde se têm 

realizado grande parte das investigações académicas no Turismo2. De acordo com a 

pesquisa agora realizada, e na sequência do acima mencionado, constatou-se que 

existem, em vários campos, alguns estudos que relacionam, individualmente, o PsyCap e 

a self-leadership com a satisfação no trabalho. Contudo, os estudos sobre o 

relacionamento do PsyCap com a self-leadership (capacidade de autoliderança) são 

praticamente inexistentes. Todavia, também se percebeu que a temática e o contexto da 

presente investigação não foram ainda estudados no Turismo. Ainda que existam alguns 

(poucos) estudos no âmbito do PsyCap, da self-leadership e da satisfação no trabalho, 

nenhum apresenta o objetivo agora visado. Assim, esta investigação enquadra-se num 

campo de conhecimento em desenvolvimento, colaborando para o seu alargamento. 

Mais ainda, o presente estudo das relações existentes entre estas variáveis revela-se, 

também, como um esforço de contribuição com informação para uma futura reflexão 

sobre teorias e modelos de gestão existentes, assim como para o futuro desenvolvimento 

de novos modelos teóricos, em particular na área do Turismo e no âmbito das pessoas e 

dos recursos humanos, com vista ao desenvolvimento e ao sucesso das organizações. 

Sendo o Turismo uma área interdisciplinar, não é raro haver uma ligação das 

investigações sobre o Turismo a outros diversos campos de conhecimento. Um dos 

 
2 A análise das áreas disciplinares onde têm sido concedidos os graus académicos de formação superior no 
Turismo, mostra que há uma prevalência das investigações na área da Economia e Gestão, seguindo-se a 
Geografia Económica e Social e outras ciências sociais (Santos & Costa, 2010). 
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pontos de partida desta investigação foram publicações, paradigmas e modelos que, nos 

últimos anos, surgiram no campo do Comportamento Organizacional e, em particular, no 

âmbito do Comportamento Organizacional Positivo; apontando para a relevância do 

PsyCap no âmbito do desempenho dos recursos humanos e das próprias organizações. 

Esta é uma área emergente onde já existem estudos cientificamente relevantes (como se 

pode constatar na revisão de literatura) mas que ainda necessita de se consolidar, tanto 

teoricamente como no desenvolvimento de modelos de análise e validação de 

constructos. Acredita-se que, com esta investigação, há um contributo para um aumento 

da análise empírica e um alargamento do âmbito dos estudos do PsyCap e da self- 

-leadership, através da aplicação em áreas onde estes estudos são escassos: o Turismo e, 

em particular, a hotelaria e as agências de viagens. Para além disso, visa-se o 

conhecimento científico sobre constructos para os quais tem havido uma tendência fácil 

de enquadramento em livros populares, normativos e de autodesenvolvimento.  

Uma vez que a presente investigação tem por base estudos enquadrados no 

Comportamento Organizacional Positivo, é possível dizer que ela contribui com novos 

dados para esta área e para o campo de estudo das organizações positivas. As teorias 

desenvolvidas neste campo indicam que este tipo de organizações é vantajoso para os 

lucros e para as pessoas que os geram e pretendem promover novas práticas de gestão 

(que visem não só o desenvolvimento das organizações mas, também, o desenvolvimento 

dos recursos humanos e o seu bem-estar). Estas forças orientadas para o positivo focam- 

-se no desenvolvimento dos capitais humano, social e psicológico para o atingir do 

potencial dos recursos humanos e da organização. Ao abordar o campo teórico do Capital 

Psicológico Positivo (PsyCap) - um constructo desenvolvido no âmbito do Comportamento 

Organizacional Positivo - e ao transpô-lo para a área do Turismo, há uma contribuição 

para a consolidação da área de investigação no âmbito do PsyCap, que tem sido 

desenvolvida, sobretudo, na última década e que aponta para a necessidade de 

mudanças no plano da gestão, com vista ao sucesso das organizações. Espera-se, ainda, 

que o produto desta tese possa constituir uma fonte de informação para uma futura 

reflexão sobre as atuais políticas e práticas de gestão e sobre a necessidade de 

emergência de novas.  
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Acredita-se, igualmente, que a presente investigação contribui para o alargamento e a 

consolidação do campo teórico do Turismo e que as informações obtidas sobre o 

relacionamento existente entre as três variáveis em estudo, para além de poderem 

auxiliar a reflexão sobre teorias e métodos de gestão, abrem novas perspetivas de gestão 

e de investigação no Turismo, assim como no âmbito do Comportamento Organizacional 

e da Gestão de Recursos Humanos – aspetos fundamentais na e para a indústria turística. 

De um modo geral, visa-se o alargamento e a consolidação do campo teórico já existente, 

através do estudo de constructos com origem mais recente e ainda pouco estudados na 

área do Turismo (PsyCap e self-leadership) em conjunto com outro mais frequentemente 

abordado (satisfação no trabalho). 

 

 

1.5. ESTRUTURA DA TESE 

Como foi observado, no capítulo introdutório procedeu-se ao enquadramento e à 

caracterização geral da investigação. Por conseguinte, já foram explicitados o 

enquadramento e a relevância do tema, assim como a definição do objetivo geral e as 

potenciais contribuições teóricas e práticas esperadas. Portanto, nos próximos capítulos é 

feito o enquadramento teórico que serve de base à investigação. Assim, no Capítulo 2 é 

apresentada a revisão da literatura, que se encontra dividida em cinco partes. As três 

primeiras partes versam sobre cada uma das três variáveis subjacentes à investigação, ou 

seja: o capital psicológico positivo (PsyCap), a self-leadership e a satisfação no trabalho. 

Após esta apreciação, é sintetizada a pesquisa onde, de algum modo, se verifica a 

interligação entre as referidas variáveis. Numa quinta e última parte, são reiterados os 

objetivos geral e secundário da investigação, são enunciadas as questões de investigação 

e as hipóteses de pesquisa que delas derivam, assim como também é apresentado o 

modelo conceitual inerente a esta investigação. 

O terceiro capítulo da tese corresponde à descrição da metodologia. Neste âmbito é feita 

a caracterização do tipo de estudo, da população e da amostra. A descrição dos 
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procedimentos metodológicos continua com informações sobre o processo da recolha e 

da análise de dados, seguindo-se a explicitação das variáveis e do instrumento de 

pesquisa. Este capítulo é encerrado com a descrição dos procedimentos estatísticos 

aplicados no tratamento dos dados. 

No capítulo seguinte, é feita a apresentação dos resultados obtidos através da aplicação 

do inquérito por questionário. Este capítulo começa com a apresentação dos valores de 

confiabilidade das escalas, seguida pela descrição dos resultados obtidos para cada uma 

das variáveis (PsyCap, self-leadership e satisfação no trabalho) em função dos parâmetros 

sociodemográficos. A terceira, e última, parte deste capítulo corresponde à exposição dos 

resultados das análises estatísticas realizadas em função das quatro hipóteses de 

pesquisa. 

A discussão, a interpretação e a análise dos resultados surgem no quinto capítulo. Numa 

primeira fase é feito o debate concernente às quatro questões de investigação, 

prosseguindo-se com a discussão dos resultados obtidos em função das variáveis 

sociodemográficas. Por fim, é concretizada uma discussão geral, que visa a integração das 

análises anteriores, apresentando um debate mais amplo e global, com base nos 

resultados obtidos e na revisão de literatura apresentados anteriormente. 

O último capítulo desta tese corresponde à Conclusão e nele são sintetizadas as respostas 

às questões de investigação, particularmente através do sumario dos principais 

resultados obtidos e das ilações debatidas nos capítulos anteriores. Para além disso, são 

evidenciadas as principais contribuições práticas e teóricas desta investigação, seguindo- 

-se a descrição das suas limitações e sugestões para futuras pesquisas. Para finalizar, são 

tecidas algumas considerações finais. 
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CAPÍTULO 2 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

No presente capítulo, pretende-se, ao longo do mesmo, fazer a apresentação do contexto 

bibliográfico que serviu de base à presente investigação. Através desta revisão de 

literatura, sobre as variáveis em análise, é possível conhecer o enquadramento da 

temática, assim como compreender o posicionamento e fundamentação do trabalho. 

A revisão de literatura inicia-se pelo capital psicológico positivo (PsyCap), sendo, neste 

contexto, feitas considerações sobre o comportamento organizacional positivo, assim 

como sobre alguns paradigmas de investigação subjacentes ao mesmo e que se 

relacionam com a investigação a ser desenvolvida. Os pontos seguintes dizem respeito à 

literatura existente sobre a self-leadership e sobre a satisfação no trabalho. Para além do 

versar sobre o corpo teórico já existente sobre as três variáveis desta investigação é, 

também, estudada a literatura onde o seu relacionamento é objeto de estudo. Uma vez 

que esta revisão de literatura constitui a base para a identificação dos objetivos deste 

estudo, no final deste capítulo, são apresentados os objetivos geral e secundário, as 

questões e as hipóteses de investigação.  

 

 

2.1. CAPITAL PSICOLÓGICO POSITIVO (PSYCAP) 

O conceito de capital psicológico positivo, também denominado por PsyCap, deriva da 

investigação na área da Psicologia Positiva e, em particular, do Comportamento 

Organizacional Positivo (F. Luthans e Youssef, 2004; F. Luthans, Norman, Avolio, e Avey, 

2008; F. Luthans et al., 2006; Newman et al., 2014). De uma forma breve, o PsyCap pode 

ser descrito como o estado de desenvolvimento psicológico de um indivíduo, 

caracterizado pelos recursos psicológicos de autoeficácia, esperança, otimismo e 

resiliência (Dawkins, 2014; Dawkins, Martin, Scott, & Sanderson, 2013).  
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Considerando que o entendimento do contexto de origem deste constructo é relevante 

para a sua compreensão, parece pertinente que, antes de avançar para a análise do 

constructo de um modo particular, se faça uma abordagem geral sobre esta temática 

visando, desta forma, um melhor enquadramento não só desta variável como, também, 

do objetivo geral da investigação. Assim, este capítulo inicia-se com a temática do 

Comportamento Organizacional Positivo, seguindo-se o capital psicológico positivo, as 

suas componentes e características, e a sua gestão e desenvolvimento. O capítulo 

termina com o estudo da investigação já existente sobre o relacionamento do PsyCap 

com outras variáveis, em particular com diversas variáveis organizacionais e com os seus 

antecedentes, analisando-se, também, a sua posição de mediação e moderação e 

algumas implicações para a gestão. 

 

 

2.1.1. COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL POSITIVO 

O Comportamento Organizacional Positivo emergiu como uma extensão da Psicologia 

Positiva para o ambiente de trabalho (Youssef-Morgan, 2014). Seligman tem sido 

reconhecido como o principal impulsionador do movimento da Psicologia Positiva, tendo- 

-se apercebido que mais importante do que corrigir problemas, era identificar e ajudar a 

desenvolver as qualidades mais fortes que as pessoas possuem, nas quais são melhores, e 

ajudá-las a encontrar os nichos onde podem viver estas forças de forma mais 

enriquecedora (F. Luthans, 2002a). O surgimento da literatura de Psicologia Positiva 

reforçou a noção de que os recursos e as forças psicológicas podem moldar atitudes, e 

levar a resultados desejáveis em diversos de domínios da vida, incluindo os 

relacionamentos, o bem-estar, os sucessos atlético e académico, assim como os 

resultados no local de trabalho (B. C. Luthans et al., 2014). Assim, o foco da Psicologia 

Positiva tem sido usar a metodologia científica para analisar e promover fatores que se 

concentram na saúde e vitalidade, em melhorar a vida das pessoas e em desenvolver os 

pontos fortes das pessoas, em vez da preocupação com suas fraquezas. A Psicologia 
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Positiva visa mudar o foco de “o que está mal nas pessoas” para “o que está bem”, ou 

seja, há uma concentração nas forças (em oposição às fraquezas), um interesse na 

resiliência (em oposição à vulnerabilidade) e uma preocupação com a melhoraria e o 

desenvolvimento do bem-estar, da prosperidade e da boa vida (em oposição à correção 

de patologias) (F. Luthans, 2002a). Dito de outro modo, o trabalho nesta área tem 

procurado afastar o foco predominante de pesquisa no campo da Psicologia de “o que 

está errado" com as pessoas para o direcionar para as qualidades positivas e traços dos 

indivíduos, ou seja, “o que está certo" com as pessoas (B. C. Luthans et al., 2014). 

Inicialmente, a maior parte dos trabalhos da Psicologia Positiva abarcavam a investigação 

e a teorização no âmbito de experiências emocionais e de características positivas 

individuais. Posteriormente, alargou-se o âmbito do interesse da sua aplicação para a vida 

das organizações e para estudos com enquadramentos comunitários, culturais e sociais 

(Marujo, Neto, Caetano, & Rivero, 2007). De acordo com Marujo et al. (2007), o 

crescimento do movimento da Psicologia Positiva é exponencial e o valor de uma 

abordagem positiva nas organizações tem vindo a ser reconhecido cada vez com mais 

vigor, existindo um aprofundar de novas teorias e investigações, e o surgimento de uma 

nova linguagem e novos conceitos, como o Positive Organizational Scholarship, o 

Comportamento Organizacional Positivo e a Gestão Positiva de Capital Psicológico. Neste 

contexto, a Psicologia Positiva vai para além da abordagem centrada nos problemas e nas 

patologias, centrando-se, teórica e empiricamente, na construção de melhor qualidade de 

vida, no âmbito subjetivo, individual e grupal. Deste modo, existe um debruçar sobre 

experiências positivas (emoções positivas, felicidade, esperança, etc.), características 

positivas individuais (carácter, virtudes, etc.) e instituições positivas (baseadas no sucesso 

e potencial humano, quer sejam locais de trabalho, escolas, famílias, comunidades, etc.). 

Esta evolução da Psicologia Positiva pode, de uma forma holística, ser compreendida 

pelas palavras destes autores quando afirmam que “as virtudes de indivíduos e 

organizações, aquilo que faz florescer pessoas e sistemas e, portanto, os fenómenos, 

processos e dinâmicas positivas, merecem uma atenção profunda de académicos e 

interventores” (Marujo et al., 2007, p. 131). 
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Para F. Luthans e Youssef (2004) a Psicologia Positiva incentivou dois movimentos 

associados à aplicação da positividade no local de trabalho. Um deles é o Positive 

Organizational Scholarship, que enfatiza as características organizacionais positivas que 

podem melhorar a sobrevivência e eficácia das organizações em tempos de crise e 

condições adversas. O outro é o Comportamento Organizacional Positivo que aplica as 

forças positivamente orientadas dos recursos humanos e as capacidades psicológicas, que 

podem ser medidas, desenvolvidas e geridas com vista à melhoria do desempenho nos 

locais de trabalho. 

Deste modo, das implicações da Psicologia Positiva para o Comportamento 

Organizacional e para a liderança salientam-se, a um nível micro, o estudo das 

características de personalidade positivas e o foco nas capacidades que podem ser 

desenvolvidas e geridas com vista à melhoria de desempenho profissional (capacidades 

positivas e forças state-like). A um nível macro salienta-se o movimento do Positive 

Organizational Scholarship que se foca em elementos que permitem desenvolver forças 

dentro das organizações, como a compaixão, o perdão, a dignidade, a integridade e a 

virtude (F. Luthans, 2002a). 

Com base na investigação desta área, F. Luthans (2002a)3 sugere a necessidade de 

pesquisas que demonstrem a eficácia e a aplicabilidade dos recursos psicológicos 

positivos no local de trabalho. E é neste contexto que o Comportamento Organizacional 

Positivo é definido como sendo “o estudo e a aplicação das forças de recursos humanos 

orientadas positivamente e das capacidades psicológicas que podem ser medidas, 

desenvolvidas e geridas eficazmente para melhorar o desempenho no local de trabalho 

da atualidade” (F. Luthans, 2002b, p. 59; 2011, p. 199).  

Ou seja, já em 2002, F. Luthans (2002a, 2002b) defende que o campo do Comportamento 

Organizacional necessita de abordagens proactivas e positivas, que enfatizem as forças e 

pontos fortes que invertam a espiral de negatividade e de tentativas de resolução de 

deficiências. Acrescenta ainda o autor que, apesar da importância de os sentimentos 

positivos ter sido reconhecida ao longo dos anos, tanto na esfera da investigação 

 
3 Um dos principais impulsionadores do conceito do Capital Psicológico Positivo (PsyCap). 
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académica como da literatura popular, os académicos e os gestores têm 

indiscutivelmente assumido uma perspetiva negativa, ou seja, tentando corrigir o que 

está errado, concentrando-se nas deficiências. Neste âmbito, seguindo os 

desenvolvimentos na área da Psicologia Positiva, que orientam a teoria para um foco nas 

forças e capacidades psicológicas, surge o Comportamento Organizacional Positivo. Este 

autor sugere que “(…) no futuro, o valor real da abordagem do Comportamento 

Organizacional Positivo será a sua aplicação ao desenvolvimento e melhoria de 

desempenho, dos gestores e dos funcionários”, sendo esta orientação, para o 

desenvolvimento e desempenho, o que distingue o Comportamento Organizacional 

Positivo da Psicologia Positiva e de livros populares normativos de autodesenvolvimento 

(F. Luthans, 2002b, p. 70). 

Outro autor que afirma que este domínio é um tópico que deve ser investigado é Wright 

que, em 2003, diz: “Quero ecoar o sentimento de que o Comportamento Organizacional 

Positivo (e a Psicologia Positiva) é um tema na pesquisa aplicada cujo tempo 

verdadeiramente chegou” (Wright, 2003, p. 437). 

Deste modo, defende-se que deve haver uma abordagem mais proactiva, positiva, tanto 

por parte dos académicos do Comportamento Organizacional, como por parte dos que 

exercem funções de gestão. F. Luthans (2002b) argumenta que o campo do 

Comportamento Organizacional se tem focado nas disfunções e problemas nos locais de 

trabalho enquanto, por outro lado, na literatura mais popular da gestão, surgem best- 

-sellers motivacionais, sendo uma área mais positiva. Assim, propõe a criação de pontes 

entre o mundo académico do Comportamento Organizacional e os populares best-sellers 

da literatura de gestão. Contudo, existe o risco de que o Comportamento Organizacional 

Positivo seja confundido com o campo da positividade representada em alguns best- 

-sellers literários, risco este que deve ser eliminado. Nesse sentido, defende que o 

Comportamento Organizacional Positivo tem de ter por base as forças do campo do 

Comportamento Organizacional, nomeadamente pelo facto de este ser um campo guiado 

pela teoria e pesquisa científica. Para além disso, advoga outros critérios como seja o 

facto de não só a positividade ter de estar associada com o conceito como, também, o de 
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que este terá que ser relativamente único para o campo do Comportamento 

Organizacional, ter unidades de medidas válidas e ser ajustável para o treino e 

desenvolvimento dos gestores e dos recursos humanos. Uma última característica, 

apontada como a mais importante, é a capacidade de contribuição para a melhoria do 

desempenho nos locais de trabalho. 

Neste contexto, o rigor de medição distingue Comportamento Organizacional Positivo de 

outros discursos legítimos, mas qualitativos. O potencial de desenvolvimento caracteriza 

o Comportamento Organizacional Positivo como sendo state-like e, portanto, diferente 

de outros constructos positivos trait-based4. O impacto no desempenho restringe o 

âmbito desta área para constructos relacionadas ao trabalho, e enquadra-o num 

paradigma positivista e funcionalista, com ênfase em resultados tangíveis e resultados de 

desempenho quantificáveis (Youssef-Morgan, 2014). Como exemplos de conceitos que 

cumprem os critérios identificados por F. Luthans (2002b), e que o Comportamento 

Organizacional Positivo pode abordar, sugerem-se a confiança, a esperança, o otimismo, 

felicidade (bem estar subjetivo) e a inteligência emocional. Ou seja, estes conceitos 

cumprem os critérios, sendo positivos, únicos (singulares), mensuráveis, com capacidade 

de serem apreendidos e desenvolvidos, e maneáveis para a melhoria do desempenho. 

Esta abordagem ao Comportamento Organizacional Positivo leva ao campo das 

organizações positivas que são aquelas que se focam “no que funciona e em práticas 

humanizadas que elevem a experiência das pessoas, as enalteçam e as mobilizem para 

dar o melhor” (Marujo, 2011, p. 8). Para além disso, uma organização positiva suporta-se 

igualmente “na qualidade construtiva, informalidade e proximidade das relações, 

convidando a poderes colaborativos e horizontalidade, associados a um sentido de 

pertença, de reconhecimento de valor, e a experiências emocionais positivas. Suporta-se 

numa forma de comunicar que facilita essas vivências: linguagem apreciativa, 

esperançada, afirmativa e escuta capacitadora e estimulante de soluções” (Marujo, 2011, 

p. 8).  

 
4 O debate existente sobre “estados” e “traços” aponta para a indicação que estes caem num continuum, 
sendo que as características trait-like são bastante fixas e difíceis de mudar e as características state-like são 
maleáveis e abertas à mudança e ao desenvolvimento. 
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São diversos os autores que defendem o desenvolvimento deste tipo de organizações. 

Por exemplo, Rego e Cunha (2011) afirmam que vale a pena promover organizações 

positivas e virtuosas pois estas são vantajosas para os lucros e para as pessoas que os 

geram. Por outro lado, Cunha, Rego, e Cunha (2006) sublinham o binómio de que “as 

organizações podem ser sadias, positivas, respeitadoras da dignidade dos colaboradores 

e, simultaneamente, produtivas e bem-sucedidas. Positividade, elevados desempenhos e 

bem-estar individual são três lados de um mesmo triângulo” (p.23). Na sua publicação, 

estes autores dizem estar conscientes de que alguns argumentos expendidos ao longo da 

sua obra podem ser considerados como “politicamente incorretos”. Contudo, desejam 

contribuir para organizações mais positivas e indivíduos mais felizes. Assim sendo, deixam 

uma tese e uma interrogação. Os autores defendem a tese que, para serem bem- 

-sucedidas, as organizações não têm de “escravizar” os seus colaboradores. A 

interrogação formulada prende-se com a legitimidade de algumas condutas. Ou seja, os 

autores questionam se “Será legítimo e sábio manter negócios que traumatizam 

existências humanas, que prejudicam a saúde dos clientes e dos colaboradores, que são 

indubitavelmente fontes de drama e de infelicidade?” (Cunha et al., 2006, p. 23). 

Neste quadro, parece relevante salientar a investigação de Marujo et al. (2007) que 

evidencia o trabalho de autores eminentes da área das dinâmicas organizacionais (como 

Fred Luthans, Kim Cameron, Robert Quinn ou Thomas Wright), que se têm dedicado a 

teorizar e a testar a aplicação dos conceitos da Psicologia Positiva em contexto 

organizacional (estudos do capital humano e das suas capacidades psicológicas e sociais). 

Assim, afirma-se que estes autores têm defendido “o estudo do bom desempenho nas 

organizações, propondo intencionalmente um olhar enviesado positivo, já que baseado 

nas forças, talentos e excelências, e em formas energizantes e generativas para 

desenvolver o potencial total de indivíduos e sistemas” (Marujo et al., 2007, p. 118). 

Ou seja, são já várias as investigações relacionadas com Comportamento Organizacional 

Positivo e com as diversas variáveis que se enquadram neste campo. A título de exemplo, 

no domínio nacional, são aqui salientadas as investigações de Palma, Cunha, e Lopes 

(2007), Rego (2009), Rego, Cunha, e Souto (2007). A investigação de Palma et al. (2007) 
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procura estabelecer sinergias entre o comportamento organizacional positivo e o 

empreendedorismo, de modo a contribuir para um desenvolvimento mais sustentado de 

ambos os campos de estudo. Rego (2009) mostra como as cinco dimensões do bem-estar 

afetivo no trabalho (conforto, prazer, entusiasmo, vigor e serenidade) explicam a 

variância de uma medida de desempenho individual autorreportado, sendo que o 

entusiasmo e o vigor se mostraram como os antecedentes com maior poder explicativo. 

Rego, Souto, e Cunha (2007) apresentam um estudo que mostra como as perceções dos 

indivíduos em torno de cinco dimensões de espiritualidade (uma das vertentes da 

Psicologia Positiva e do Comportamento Organizacional Positivo) explicam o seu 

empenhamento organizacional e a sua produtividade. Os seus resultados sugerem que os 

indivíduos denotam maior empenho afetivo e normativo, maior produtividade e menor 

empenho instrumental quando experimentam um sentido de comunidade de trabalho, 

sentem que os seus valores e os da organização estão alinhados, consideram que 

realizam trabalho útil para a comunidade e sentem alegria no trabalho. Estes autores 

apresentam dois argumentos para a evidência dos resultados. Um deles é o de que “a 

espiritualidade nas organizações pode resultar de forças positivas (…) dos membros 

organizacionais, nomeadamente as detidas pelos líderes” (Rego, Souto, et al., 2007, p. 7). 

O outro argumento é o de que “os climas ricos em espiritualidade organizacional 

promovem o empenhamento e a produtividade porque libertam as forças positivas dos 

indivíduos e induzem-nos a canalizar o seu potencial para o benefício da organização e da 

sua realização pessoal” (Rego, Souto, et al., 2007, p. 7). 

 

 

2.1.2. PSYCAP – CONCETUALIZAÇÃO E COMPONENTES 

Antes de mais, afigura-se pertinente esclarecer que o conceito de PsyCap tem a sua 

origem associada a um âmbito de análise individual, sendo esse o enfoque do presente 

estudo e da maioria das investigações existentes. No entanto, há investigadores como, 

por exemplo, Dawkins (2014), Walumbwa, Luthans, Avey, e Oke (2011) e Vanno, 
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Kaemkate, e Wongwanich (2014), que abordam o PsyCap ao nível de grupo: PsyCap 

Coletivo. Não obstante a existência do conceito de PsyCap coletivo (de 

equipa/organizacional), as investigações sobre esta temática revelam-se ainda escassas. 

Na presente investigação a atenção é para a esfera do indivíduo, pelo que as referências 

ao PsyCap Coletivo serão pontuais, em particular na revisão de literatura, devendo-se 

esta situação apenas uma questão de enfoque e orientação de objetivos de trabalho. 

O PsyCap foi conceptualmente identificado por Luthans e seus colegas5 e as palavras de 

Luthans e Youssef, no âmbito da gestão das organizações, parecem ser esclarecedoras 

sobre as motivações que levaram à origem deste constructo. Assim, estes autores 

defendem que a tomada de decisão organizacional e da gestão de recursos humanos se 

devem transformar e sugerem que: “As teorias predominantemente negativas que 

possuímos sobre comportamento humano e sobre a motivação nas organizações 

precisam dar lugar a uma gestão baseada nas forças orientadas para o positivo, que se 

focam no desenvolvimento dos capitais humano, social e psicológico, para atingir o seu 

pleno potencial. Propomos que a gestão do capital psicológico positivo, em particular, 

possa efetivamente canalizar os talentos, forças e capacidades psicológicas das pessoas, 

com vista à obtenção de resultados produtivos compensadores, éticos e sustentáveis, e 

que derivem em vantagem competitiva.” (F. Luthans & Youssef, 2004, pp. 157-158). 

É neste enquadramento que surge o PsyCap, como sendo um constructo composto por 

quatro recursos psicológicos positivos - esperança, otimismo, eficácia e resiliência – que, 

quando combinados, determinam um constructo de segunda ordem, que consiste na 

variância partilhada entre os quatro constructos de primeira ordem: esperança (hope), 

otimismo (optimism), eficácia (efficacy6) e resiliência (resiliency) (Avey et al., 2011). De um 

modo mais detalhado, pode-se dizer que o PsyCap é definido como um estado de 

desenvolvimento psicológico positivo de um indivíduo sendo caracterizado por: (1) 

 
5 Aqueles que têm sido apontados como os principais autores e impulsionadores são: Luthans, Avey, Avolio, 
Norman e Youssef. 
6 Neste contexto é pertinente referir que, nas primeiras publicações sobre o PsyCap o termo mais utilizado 

é “self-efficacy”. Posteriormente, é mais frequente a utilização da palavra “efficacy”. Em algumas 

publicações também aparece “confiança/autoeficácia” ou “confidence”. Nesta investigação optou-se por 

usar o termo efficacy traduzido para eficácia. 
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apresentar confiança para assumir e despender o esforço necessário para ter sucesso em 

tarefas desafiadoras (self-efficacy); (2) fazer atribuições positivas sobre ter sucesso no 

presente e no futuro (optimism); (3) ser perseverante em relação aos objetivos e, quando 

necessário, ser capaz de redirecionar os caminhos para os objetivos de modo a ter 

sucesso (hope); (4) quando confrontado com problemas e adversidades, ter capacidade 

para se suster, recuperar e superar, de modo a atingir o sucesso (resilience) (F. Luthans, 

Youssef, & Avolio, 2007). 

O PsyCap foi legitimado por F. Luthans, Avolio, Avey, e Norman (2007) como um fator de 

ordem superior que inclui 4 variáveis reconhecidas: confiança/autoeficácia, esperança, 

otimismo e resiliência. Neste âmbito, propõe-se que as variáveis constantes do PsyCap 

(confidence, optimism, hope, resiliency) são conceptualmente independentes e com 

validade discriminante de base empírica. Assim, estas variáveis podem contribuir, de 

forma teórica e mensurável, para o constructo PsyCap que representa “uma avaliação 

positiva de circunstâncias e de probabilidade de sucesso baseado no esforço motivado e 

na perseverança” (F. Luthans, Avolio, et al., 2007, p. 550). Estes autores pontam a 

existência de estudos que demonstram que as diversas variáveis têm validade 

discriminante, em várias amostras, quando comparadas entre si. Para além disso, 

defendem, ainda, a existência de evidências que suportam um constructo central (core 

construct). Nesta sua investigação, sobre a influência no desempenho e na satisfação no 

trabalho, confirma-se que o efeito das quatro variáveis na sua forma composta (PsyCap) é 

superior ao efeito de cada uma de forma isolada. Assim, na opinião dos autores, este 

estudo fornece evidências iniciais de que constructos positivos, como esperança, 

resiliência, eficácia e otimismo, podem ter um núcleo comum, rotulado de capital 

psicológico e que pode ser medido e relacionado com o desempenho e com a satisfação. 

Para além do acima exposto, esta estrutura de quatro fatores do PsyCap foi entretanto 

também confirmada por outros autores, entre eles Dhiman e Arora (2018). 

A pesquisa existente apoia a sua validade convergente e discriminante, semelhante a 

outros constructos positivos como, por exemplo, os traços de personalidade relevantes 

(como a conscienciosidade) (F. Luthans et al., 2010). Inclusivamente, a detalhada revisão 
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de literatura conduzida por Newman et al. (2014), evidencia a validade convergente e 

discriminante da escala de PsyCap relativamente a outras “diferenças individuais” ou 

“constructos core positivos” (como autoavaliações core e as características de 

personalidade “Big 5”). Para além disso há evidências que sugerem que o PsyCap tem 

natureza state-like e está aberto ao desenvolvimento, o que o posiciona num continuum 

entre estados transitórios (entre estados momentâneos e que são muito mutáveis) e 

traços estáveis e difíceis de mudar (hard wired). Trabalhos recentes, que demonstram 

que o PsyCap pode ser desenvolvido através de intervenções, suportam a sua 

conceptualização como um estado de desenvolvimento. 

Um outro elemento importante na conceptualização do PsyCap é o cumprimento dos 

critérios de validação científica apontados por F. Luthans (2002a), no âmbito do 

Comportamento Organizacional Positivo. Deste modo, para além dos constructos serem 

positivos, devem cumprir, ainda, outros critérios, nomeadamente: a singularidade, a 

mensurabilidade, a abertura ao desenvolvimento, e a aplicação para melhorar a eficácia 

dos líderes e o desempenho dos funcionários (F. Luthans, 2002a). Ora, na opinião de 

autores, tais como, F. Luthans, Luthans, e Luthans (2004); F. Luthans e Youssef (2004); F. 

Luthans, Youssef, et al. (2007) e F. Luthans et al. (2010), o conceito de PsyCap cumpre 

estes requisitos, mais especificamente, a confiança/self-efficacy, o otimismo, a esperança 

e a resiliência foram determinados como sendo os constructos que melhor vão de 

encontro à definição operacional do PsyCap e aos critérios de inclusão (F. Luthans, 2002a; 

F. Luthans, Avolio, et al., 2007; F. Luthans et al., 2006), sendo estes componentes 

conceptualmente e psicometricamente distintos (F. Luthans et al., 2008). 

Para além do entendimento sobre a concetualização do PsyCap, foram identificadas 

algumas condições e características que se revelam pertinentes para facilitar a sua 

compreensão operacional. Neste sentido, torna-se pertinente abordar as sete 

características deste constructo evidenciadas por Avey (2014). A primeira é este ser um 

constructo multidimensional, que não tem uma só dimensão, mas sim uma variância 

partilhada das suas quatro componentes (esperança, eficácia, otimismo, resiliência)7. A 

 
7 Neste caso as quatro dimensões fazem parte de um constructo mais amplo: o PsyCap. 
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segunda é que tem um domínio específico, sendo habitualmente operacionalizado no 

domínio do trabalho8. A terceira diz respeito à estabilidade do constructo, sendo que este 

é um constructo mais estável do que as emoções e mais aberto à mudança do que a 

personalidade (característica state-like)9. Uma quarta característica é a operacionalização 

através da autoavaliação, ou seja a opinião sobre si próprio10. A quinta característica 

corresponde ao facto deste ser mensurável11. A sexta é que ele é preditor do 

desempenho12. Por último, a sétima característica diz respeito ao nível de análise. Ainda 

que haja investigações recentes que consideram o papel de múltiplos níveis de análise 

(como o papel do PsyCap da equipa), a quase totalidade dos estudos existentes utiliza o 

nível de análise individual, que é o proposto na sua conceptualização original. 

Uma outra perspetiva de análise do PsyCap prende-se com o seu enquadramento nas 

teorias sobre o capital humano e capital social. Neste contexto, F. Luthans, Youssef, et al. 

(2007) admitem que o PsyCap reconhece, e é construído sobre as teorias e pesquisas do 

capital humano e do capital social. Contudo, ele vai além do capital humano (o que a 

pessoa sabe) e social (quem a pessoa conhece). Ele está mais diretamente relacionado 

com "quem a pessoa é" e, mais importante, "quem a pessoa está a tornar-se". É 

reconhecido o movimento (desenvolvimento) do “eu atual” (humano, social, e capital 

psicológico) para o “eu possível”, para o “melhor eu”. O PsyCap pode incluir 

conhecimentos, aptidões, competências técnicas e experiências - que fazem parte de “o 

que a pessoa é”. Também inclui metaconstructos de nível de grupo, como o suporte 

social e a rede de relacionamentos, que também fazem parte de “o que a pessoa é”. No 

entanto, o argumento de que o PsyCap vai para além disso, encontra-se nas capacidades 

psicológicas, que geralmente têm sido ignoradas no capital humano e no capital social, e 

 
8 Há que ter em consideração o PsyCap do indivíduo pode variar em função do campo de atuação. Por 
exemplo, um indivíduo pode ter um PsyCap elevado no campo do trabalho, mas este ser mais reduzido no 
âmbito da família. 
9 Havendo investigações que apontam no sentido do PsyCap poder ser desenvolvido. 
10 Ainda que haja estudos que consideram a avaliação de outros (por exemplo, o líder), este tipo de 
avaliação tem sido menos frequente. 
11 O autor aponta a existência de 3 instrumentos de pesquisa: 1) PCQ - com 24 itens – de F. Luthans, Avolio, 
et al. (2007); 2) Versão reduzida do PCQ - com 12 itens de Avey, Avolio, e Luthans (2010); 3) Medição 
implícita do PsyCap, de Harms e Luthans (2012). 
12 Considerando que o PsyCap é um constructo que deve ser aumentado nos funcionários, é importante 
perceber o que as empresas podem fazer para aumentar o PsyCap dos seus funcionários. 
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sobretudo na parte do desenvolvimento do PsyCap, que diz respeito a "quem a pessoa 

está a tornar-se". 

Para além do já exposto, é possível afirmar que, com o intuído de darem mais apoio de 

suporte ao constructo PsyCap, F. Luthans et al. (2010) baseiam-se em várias teorias, entre 

elas a dos recursos psicológicos e a da positividade. Assim, recorrem à teoria dos recursos 

psicológicos, e argumentam que estes recursos (e em particular os quatro que compõem 

o PsyCap) podem ser melhor compreendidos e tratados sendo considerados como 

manifestações de um fenómeno subjacente de maior âmbito. Outra teoria de suporte é a 

teoria da positividade, que defende que os estados emocionais positivos podem 

fortalecer os recursos intelectuais, físicos e sociais, assim como os recursos psicológicos 

combinados. Neste contexto, os quatro recursos (eficácia, esperança, otimismo, 

resiliência), ao interagirem em conjunto e sinergeticamente para a construção do PsyCap, 

podem potenciar-se mutuamente e levar a um melhor desempenho com base no reforço 

do esforço dos indivíduos, promovendo a criação de múltiplas soluções para os 

problemas, fomentando expetativas positivas em relação aos resultados, conduzindo a 

maiores níveis de motivação e a respostas positivas aos contratempos. Estes autores 

defendem que poderá haver uma propensão motivacional no PsyCap para a conquista de 

objetivos e para o sucesso. 

 

 

2.1.3. PSYCAP – POPULARIDADE E EVOLUÇÃO DA PESQUISA EM CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL 

Pode dizer-se que a base teórica assente nos recursos das empresas é extremamente 

popular para muitos estudos que procuram explicar as fontes das vantagens competitivas 

sustentáveis, sendo esta popularidade justificada quando se veem as evidências que 

apontam para a relação positiva entre os recursos estratégicos e o desempenho das 

organizações (Newman et al., 2014). Neste contexto, o PsyCap é uma forma de recurso 
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estratégico que tem ganho uma crescente atenção na literatura pela influência que tem 

no desempenho humano (Ardichvili, 2011). Embora cada um dos componentes 

individuais do PsyCap tenha demonstrado validade convergente e discriminante, 

pesquisas estabeleceram que o PsyCap é um constructo de ordem superior que prediz 

melhor o desempenho e a satisfação dos funcionários do que qualquer um dos seus 

componentes individuais (B. C. Luthans et al., 2014). Deste modo, o PsyCap é considerado 

um importante constructo emergente que está ligado a resultados positivos nos planos 

individual e organizacional (F. Luthans et al., 2010; Olaniyan & Hystad, 2016; Toor & Ofori, 

2010). Mais ainda, este constructo tem gerado uma atenção considerável nos domínios 

da gestão de recursos humanos, do comportamento organizacional e, mais 

recentemente, na educação empresarial (B. C. Luthans et al., 2014). Assim, este conceito 

atraiu um grande interesse, tanto dos académicos como dos profissionais, e tem sido 

associado às atitudes, comportamento e desempenho dos funcionários em diferentes 

níveis de análise (Newman et al., 2014). 

No que respeita à progressão da pesquisa sobre o PsyCap, pode-se dizer que esta foi 

relativamente rápida devido ao forte quadro teórico, à medição rigorosa e à ênfase no 

desenvolvimento e no impacto no desempenho (Youssef-Morgan, 2014). Neste âmbito, 

Youssef-Morgan (2014) sugere que foi natural que, quando o Comportamento 

Organizacional Positivo e, subsequentemente, o PsyCap foram vislumbrados, por F. 

Luthans e pela sua equipa, essa corrente de pesquisa, relativamente única, encontrasse 

uma saudável dose de ceticismo. Contudo, à medida que as evidências de suporte ao 

PsyCap cresceram, este ganhou aceitação e popularidade, promovendo mais pesquisas e 

aplicações práticas. Esta autora considera que, atualmente, o PsyCap está a tornar-se 

num tópico mainstream no comportamento organizacional e é regularmente apresentado 

em revistas de topo, em livros didáticos e em conferências académicas e profissionais. 

Para além disso apontam-se duas direções no estado atual de pesquisa da PsyCap: (1) a 

progressão, o desenvolvimento, a mudança e o impacto do PsyCap ao longo do tempo; 

(2) outros fatores individuais e/ou contextuais que podem acelerar, retardar ou moldar as 

contribuições de PsyCap aos resultados desejados. 
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As pesquisas existentes fornecem um forte apoio empírico para a ideia de que os 

indivíduos que possuem os recursos psicológicos que compõem PsyCap são geralmente 

mais esperançosos, no que diz respeito à vontade e à forma de atingir as suas metas, são 

realisticamente otimistas sobre a obtenção de resultados positivos, têm crenças de 

eficácia para, com confiança, perseguir novos objetivos e, com resiliência, voltarem atrás 

e ultrapassarem os contratempos (B. C. Luthans et al., 2014). No domínio organizacional, 

o número de estudos que investigou a relação entre o PsyCap e as atitudes, o 

comportamento e o desempenho dos funcionários ao nível individual é já elevado 

(Newman et al., 2014), havendo ainda a notar que, para além destas vertentes de 

investigação, mais recentemente, também se começou a analisar a sua influência aos 

níveis das equipas e das organizações. 

Neste contexto destaca-se a meta-análise levada a cabo por Avey et al. (2011), onde se 

mostra que o fluxo de pesquisa sobre PsyCap cresceu ao ponto de ser necessária uma 

análise quantitativa e sumária dos seus impactes nas atitudes, nos comportamentos e no 

desempenho dos funcionários. Os resultados desta investigação dão suporte a 

proposições iniciais sobre o mérito das atitudes, dos comportamentos e do desempenho 

dos recursos psicológicos positivos, e sobre o impacto positivo quando combinados em 

capital psicológico. Contudo, os autores sugerem que existem três principais omissões no 

âmbito das investigações sobre o PsyCap. Assim, a primeira diz respeito à pouca literatura 

sobre a formação do PsyCap, ou seja, falta de modelos teóricos sobre os seus 

antecedentes. O segundo aspeto mencionado é a falta de testes de moderadores que 

ajudem a realçar as situações em que o PsyCap pode ser mais, ou menos, importante nos 

locais de trabalho. O terceiro, e último, aspeto é a inexistência de métodos alternativos 

(qualitativos ou mistos) e de teoria sistemática que faça a ligação entre os antecedentes 

primários do PsyCap e os resultados próximos e distantes. Ou seja, a teoria já confirmou 

em que é que consiste o PsyCap e como e porquê este se manifesta no local de trabalho. 

Contudo, o mesmo ainda não foi ligado de forma consistente a uma estrutura teórica com 

outras variáveis (por exemplo, relacionamentos e saúde), nem foram realçados os 

mecanismos e os processos subjacentes. Os autores sugerem, ainda, que sejam 

desenvolvidas investigações que contribuam para a criação de orientações práticas na 
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perspetiva da gestão e de formas de desenvolvimento do PsyCap nos funcionários das 

organizações. 

Inobstante a progressão e o desenvolvimento de investigações sobre o PsyCap, 

argumenta-se que é improvável que o constructo PsyCap seja conhecido pela maioria dos 

investigadores da área de desenvolvimento de recursos humanos (Ardichvili, 2011). No 

enquadramento organizacional e, especificamente na vertente dos recursos humanos, F. 

Luthans e Youssef (2004), afirmam que existe uma evidência incontestável de que as 

pessoas são essenciais para o sucesso das organizações e podem ser um bom retorno de 

investimento e uma vantagem competitiva. Contudo, grande parte das organizações não 

coloca em prática esta política, ainda que nos discursos organizacionais esta seja, 

aparentemente, defendida. Essa situação é atribuída à dificuldade em medir os impactes 

diretos das iniciativas orientadas para os recursos humanos, assim como em avaliar os 

resultados no desempenho a longo prazo e na esfera das vantagens competitivas. Deste 

modo, considera-se relevante que seja mostrado aos gestores, de forma objetiva, que o 

investimento em recursos humanos é compensador, ou seja, é necessário demonstrar 

como esse investimento pode ser medido, desenvolvido e influenciado para a obtenção 

de resultados desejados. Estes autores consideram que é necessário provar como o 

investimento alternativo em recursos humanos pode ser capitalizado como fonte de 

vantagem competitiva com impacto nos resultados finais, não só no que diz respeito à 

rentabilidade a curto prazo mas, também, à sobrevivência e ao crescimento a longo 

prazo. Nesta conjuntura, fazem um reconhecimento das fontes de vantagens 

competitivas que são tradicionalmente identificadas13 e uma análise dos recursos 

humanos como um investimento para a criação de vantagens competitivas, em particular 

através do capital humano, do capital social e do PsyCap. Assim, apresenta-se o PsyCap 

como um elemento importante - que é único, cumulativo, interligado, renovável e de 

longo prazo - e que pode ser uma considerável vantagem competitiva no 

desenvolvimento organizacional. 

 
13 Capital tradicional (financeiro, estruturas físicas, tecnologia); capital humano (conhecimento explícito e 
tácito); capital social (redes, normas e valores, confiança). 
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Ainda neste âmbito organizacional, afigura-se pertinente a opinião de Toor e Ofori (2010) 

que defendem que, para além de ter capital humano e capital social, uma organização 

precisa ser psicologicamente saudável para ser competitiva. Assim, o PsyCap apresenta 

várias vantagens nos níveis existentes numa organização, incluindo funcionários, líderes e 

organizações em geral. A gestão do PsyCap possui a capacidade de canalizar de forma 

eficaz, e de aumentar, os talentos, os pontos fortes e o potencial dos funcionários, assim 

como ajudar a organização a atingir uma vantagem competitiva de longo prazo. Para 

estes autores, não é suposto o PsyCap concorrer ou substituir a necessidade amplamente 

estabelecida de capital humano e de capital social. O PsyCap deve ser visto como uma 

nova dimensão que constrói capacidades psicológicas positivas e que eleva a cultura de 

toda a organização a novos patamares, onde o potencial humano é mais valorizado. 

Um outro ponto de vista a considerar tem a ver com a medição do sucesso 

organizacional. Neste contexto, Paek et al. (2015), advogam que medir o sucesso 

organizacional é um desafio contínuo, exigindo o uso de diferentes abordagens de 

avaliação que levam em conta critérios monetários e não monetários. Para serem bem- 

-sucedidas e sustentáveis, as empresas necessitam avaliar diferentes formas de capital, 

nomeadamente os capitais humano, cultural, social ou de reputação. Contudo, para além 

de medir estes capitais, é necessário medir outro aspeto crucial: as forças psicológicas e 

as atitudes dos indivíduos. Estas podem ser identificadas através de diversas 

componentes, tais como: a motivação, o engagement, a satisfação no trabalho, o 

comprometimento organizacional, etc.. Neste enquadramento, “o conceito de PsyCap 

designa e mede os diferentes estados comportamentais que são, em última análise, 

relevantes para o desempenho de um funcionário dentro de uma organização” (Paek et 

al., 2015, p. 9).  

É facilmente defensável que o desempenho excelente dos funcionários é um elemento 

importante e desejável em qualquer área e que na área dos serviços, em particular, essa 

importância torna-se mais relevante, uma vez que os funcionários fazem parte do 

produto e formam o cerne da experiência do serviço prestado. Na área da hospitalidade, 

Paek et al. (2015) defendem que, os funcionários (hospitality staff) podem trazer 

vantagens competitivas no que diz respeito à criação e manutenção do relacionamento 
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anfitrião/hóspede e à fidelização do cliente. O estado mental, o humor e os 

comportamentos dos funcionários são muito importantes, uma vez que exercem uma 

influência crítica sobre o desempenho, os resultados e a satisfação do cliente; sendo 

também afetados o clima de serviço, o sucesso dos funcionários e a fidelização do cliente. 

Assim, apresentam-se duas sugestões para os gestores hoteleiros que desejam planear e 

aplicar ferramentas eficazes para ajudar os funcionários a desenvolverem atitudes e 

comportamentos organizacionais positivos, através do desenvolvimento dos seus 

recursos psicológicos (em particular para melhorar a satisfação no trabalho e o 

comprometimento organizacional afetivo). Em primeiro lugar, consideram ser imperativo 

que as organizações de serviços reconheçam a importância primordial do PsyCap e 

implementem programas de formação que ajudem os funcionários a desenvolvê-lo e a 

mantê-lo em níveis elevados. Em segundo lugar, sugerem que os gestores devem 

considerar, no processo de recrutamento e seleção, o impacto benéfico do PsyCap sobre 

os comportamentos e atitudes organizacionais positivos dos funcionários. Defendem, 

ainda, que as organizações podem ganhar uma vantagem competitiva ao usar processos 

de recrutamento e seleção mais minuciosos que visem contratar funcionários com 

elevados níveis de PsyCap. 

Numa reação à meta-análise de Avey et al. (2011), Ardichvili (2011) defende a 

importância do PsyCap para o desenvolvimento dos recursos humanos e aponta direções 

de investigação neste âmbito. Neste contexto, fornece inúmeras ideias de pesquisa que 

podem ter implicações tanto para os investigadores como para os profissionais desta 

área, entre elas indicam-se pesquisas que contribuam para a compreensão: dos 

antecedentes de elementos importantes para o sucesso organizacional, atitudes e 

comportamentos; do constructo do capital humano no plano organizacional 

(organization-level human capital); da importância do PsyCap no âmbito do 

desenvolvimento de recursos humanos transculturais. Para além disso, sugere-se ainda 

que se verifique se o PsyCap depende de fatores situacionais (como o tipo de organização 

ou de trabalho); se os níveis de PsyCap diferem em função do papel desempenhado na 

organização e se o PsyCap deve ser tido em conta no desenvolvimento de medidas de 

avaliação de competência profissional. 
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2.1.4. OS COMPONENTES DO PSYCAP 

Como já foi referido, o PsyCap apresenta-se como um constructo de segunda ordem que 

tem por base quatro constructos de primeira ordem: eficácia (efficacy), otimismo 

(optimism), esperança (hope) e resiliência (resiliency). Assim, importa fazer uma descrição 

sumária de cada uma destas variáveis. Para além disso, considerando que cada uma 

destas quatro variáveis foi já associada a uma série de resultados organizacionais, 

apresenta-se uma breve síntese destas associações. 

 

2.1.4.1. EFICÁCIA (EFFICACY) 

A self-efficacy deriva da extensa pesquisa e teoria de Albert Bandura (F. Luthans & 

Youssef, 2004) e foi definida por “as convicções (ou confiança) de um indivíduo sobre 

suas capacidades para mobilizar a motivação, os recursos cognitivos e os cursos de ação 

necessários para executar com êxito uma tarefa específica dentro de um determinado 

contexto” (Stajkovic & Luthans, 1998, p. 66) como. Por outras palavras, quando a 

autoeficácia dos indivíduos é elevada, eles estão mais dispostos e mais capazes para 

assumirem tarefas desafiadoras e a estenderem a sua motivação e o seu esforço para 

atingirem objetivos com sucesso e persistirem diante das adversidades (Dawkins, 2014). 

Portanto, a eficácia é a crença, ou a confiança, nas suas próprias capacidades para 

executar e completar com êxito as tarefas (Harms & Luthans, 2012, p. 590). 

Dito de outro modo, a eficácia é considerada uma convicção, inerente a uma pessoa, 

sobre as suas capacidades para mobilizar recursos cognitivos, percursos e motivação que 

são necessários para executar uma tarefa predeterminada, dentro de determinados 

contextos (Kong, Tsai, Tsai, Huang, & De la Cruz, 2018).  

Bandura identificou quatro fontes de eficácia (F. Luthans et al., 2010). Em primeiro lugar 

salienta-se o domínio da tarefa que permite a eficácia pessoal sobre uma tarefa 

específica. Ou seja, quando os indivíduos realizam com êxito uma tarefa desafiadora, 

geralmente ficam mais confiantes nas suas capacidades para realizar novamente essa 
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tarefa. Uma segunda fonte de eficácia é o uso da aprendizagem através da observação de 

outras pessoas (ou seja, um modelo). Deste modo, se a outra pessoa (considerada 

importante) é bem-sucedida numa determinada tarefa, aumenta a eficácia pessoal para 

seguir esse exemplo. Neste caso, o impacto deste processo depende do quão semelhante 

o indivíduo se vê em relação ao modelo que realizou a tarefa com sucesso. Quanto mais 

semelhante/relevante for o modelo, mais eficaz será o processo de desenvolvimento da 

eficácia. Outra forma de aumentar a eficácia é através da persuasão de outras pessoas 

que são tidas como importantes e/ou respeitadas. Por exemplo, através do líder que 

comunica ao seu funcionário que acredita que ele tem a capacidade para realizar 

determinada tarefa. É expectável que essa comunicação, juntamente com o feedback 

sobre os progressos do funcionário, aumente a eficácia. Contudo, o sucesso deste 

método depende do grau em que o persuasor tenha credibilidade perante o funcionário. 

Por fim, os níveis de eficácia pessoal podem ser influenciados através da excitação 

psicológica, fisiológica ou emocional e/ou do bem-estar. Um exemplo clássico é o líder 

que fornece apoio emocional aos funcionários para evitar o burnout e ajudar a manter os 

funcionários em forma, mental e fisicamente. Esse processo e o desenvolvimento destas 

quatro fontes de eficácia ajudam a explicar o impacto significativo que a eficácia tem nos 

resultados de desempenho no local de trabalho. 

Os indivíduos com elevada autoeficácia podem distinguir-se através de cinco 

características importantes: (1) estabelecem objetivos fortes para si e autosselecionam-se 

para tarefas difíceis; (2) acolhem e prosperam com o desafio; (3) são altamente 

automotivados; (4) investem o esforço necessário para atingir seus objetivos; e (5) 

perseveram quando são confrontados com obstáculos (F. Luthans, Youssef, et al., 2007),  

A autoeficácia possui um suporte substancial de pesquisas sobre o seu impacto positivo 

nas organizações (F. Luthans & Youssef, 2004). No que diz respeito à associação desta 

variável com resultados organizacionais pode-se dizer que já foi demonstrado o 

relacionamento positivo da self-efficacy com o desempenho profissional e com o 

engagement (Dawkins et al., 2013, p. 350; F. Luthans & Youssef, 2004; F. Luthans et al., 

2004), tendo sido também identificada como um antecedente do work engagement 
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(Kotzé, 2018). Para além disso, já foi demonstrado o relacionamento positivo da 

autoeficácia com a satisfação no trabalho (F. Luthans & Youssef, 2004; Mello, 2013) e com 

outras atitudes desejáveis, como o comprometimento e a perceção de eficácia 

organizacional (F. Luthans & Youssef, 2004). 

Numa investigação abrangendo “funcionários da linha de frente” de hotéis (ligados às 

vendas) verificou-se que a autoeficácia está positivamente associada ao esforço e ao 

desempenho, sendo (assim como a competitividade e o esforço) um preditor significativo 

do desempenho e da satisfação no trabalho Para além disso, também se constatou que a 

autoeficácia é um preditor do esforço, pelo que a sua influência no desempenho é direta 

e indireta (Karatepe, Uludag, Menevis, Hadzimehmedagic, & Baddar, 2006),  

A análise do relacionamento entre a autoeficácia e o desempenho também foi analisada 

por Panagopoulos e Ogilvie (2015), que constataram que existe um relacionamento 

positivo entre estas duas variáveis e que a autoeficácia faz a mediação do relacionamento 

entre as estratégias de padrão de pensamento construtivo (self-leadership) e o 

desempenho. 

 

2.1.4.2. OTIMISMO (OPTIMISM) 

De uma forma simples, pode dizer-se que o otimismo está associado com a capacidade de 

fazer atribuições positivas e ter expectativas positivas sobre eventos futuros (Harms & 

Luthans, 2012). Este é um constructo que Seligman, e outros no movimento da Psicologia 

Positiva, têm pesquisado e aplicado (F. Luthans & Youssef, 2004). Tradicionalmente, na 

Psicologia, o otimismo foi conceituado como um constructo baseado em objetivos e que 

ocorre quando um resultado tem valor importante podendo ser descrito como "Um 

estado de espírito ou atitude associado a uma interpretação sobre o social ou material – 

um que o avaliador considera socialmente desejável para seu benefício ou para o seu 

prazer" (F. Luthans, Avolio, Walumbwa, & Li, 2005, p. 255). Apesar de os indivíduos 

poderem ser mais ou menos otimistas, existe o potencial para desenvolver o otimismo (F. 

Luthans et al., 2010). 
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Ao conceptualizar o PsyCap14, Dawkins (2014) indica que o mesmo tem por base dois 

constructos bidimensionais: (1) o grau de permanência (isto é, quando os eventos 

positivos são vistos como permanentes e os negativos são vistos como temporários) e  

(2) a dominância (quando as causas positivas são percebidas como aplicáveis a todos 

eventos e as causas negativas são vistas como aplicáveis a alguns eventos). Deste modo, o 

otimismo incorpora um estilo explicativo positivo pelo qual os indivíduos atribuem 

eventos positivos diretamente a causas internas, permanentes e generalizadas; enquanto 

atribuem eventos negativos a fatores temporários, externos e situacionais. 

Neste contexto, o otimismo é considerado, particularmente na Psicologia Positiva, como 

um comportamento explanatório da interpretação de eventos desagradáveis como sendo 

temporalmente limitados, externos e específicos da situação, bem como uma expectativa 

futura positiva que está aberta ao desenvolvimento (F. Luthans & Youssef, 2004; 

Seligman, 1998). Este facto permite que os indivíduos tomem crédito pelos eventos 

favoráveis que ocorrem nas suas vidas (aumentando sua autoestima e moral) e se 

distanciem de acontecimentos desfavoráveis da vida (protegendo-os da depressão, da 

culpa e desespero) (F. Luthans & Youssef, 2004). 

Para F. Luthans et al. (2010) existem duas grandes correntes teóricas complementares 

pelas quais o otimismo é explicado na Psicologia Positiva. Por um lado, Seligman usa uma 

estrutura de atribuição (isto é, estilo explicativo) em que os otimistas fazem atribuições 

causais internas, estáveis e globais para eventos positivos e externas, instáveis e 

específicas para eventos negativos. Por outro lado, Carver e Scheier adotam na sua teoria 

a perspetiva de expectativa. Neste caso, consideram que um mecanismo primário que 

constitui o processo otimista é a expectativa de que um resultado desejável resulte de um 

maior esforço. Assim, quando as pessoas têm essa expectativa positiva, elas continuam a 

esforçar-se, mesmo perante adversidades crescentes. Por oposição, aos pessimistas 

geralmente falta-lhes a expectativa positiva de um resultado desejável para iniciarem 

uma ação com vista ao resultado desejado. Assim, o aumento do esforço geralmente 

levaria os otimistas a ter um desempenho melhor que os pessimistas. 

 
14 Com base com Psicologia Positiva e no trabalho de Seligman. 
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No que diz respeito ao contexto organizacional, F. Luthans et al. (2005) argumentam que 

existe pesquisa científica que prova que o otimismo está diretamente relacionado com o 

desempenho profissional. Nesse sentido, o PsyCap propõe que as pessoas que têm um 

otimismo “realista”, provavelmente, permanecerão comprometidas, o que conduz a um 

desempenho mais elevado. Isso ocorre porque os indivíduos tendem a usar vários estilos 

explicativos de atribuição como uma forma de se adaptar à situação em questão. Assim, 

para os otimistas, os retrocessos não são necessariamente vistos como falhas, mas como 

desafios e oportunidades que podem ser melhoradas para alcançar o sucesso. 

Também Dawkins et al. (2013) argumentam que existe uma relação do otimismo com o 

desempenho no trabalho, sendo que o contexto teórico desta variável indica que o 

otimismo fornece uma propensão motivacional que influencia a quantidade de esforço 

despendido, pelo que melhora o desempenho no trabalho. Por outro lado, já foi 

demonstrado o relacionamento positivo do otimismo com a satisfação no trabalho 

(Mello, 2013) e este também foi identificado como um antecedente do work engagement 

(Kotzé, 2018). 

 

2.1.4.3. ESPERANÇA (HOPE) 

De um modo simples, pode dizer-se que a esperança é a crença de que os indivíduos 

podem alcançar objetivos (Harms & Luthans, 2012). De acordo com F. Luthans et al. 

(2005), na Psicologia Positiva, a esperança é geralmente definida como a capacidade 

percebida de obter caminhos para os objetivos desejados e motivar-se através do 

pensamento para usar esses caminhos. Ela também foi considerada uma emoção e um 

processo cognitivo disposicional e/ou state-like. No entanto, como usado no 

Comportamento Organizacional Positivo, a esperança é conceptualizada como state-like e 

deriva do trabalho de Snyder e dos colegas15. Neste contexto, a esperança foi definida por 

Snyder e pelos seus colegas como "um estado motivacional positivo que se baseia num 

 
15 Snyder e os seus colegas já demonstraram claramente que é possível desenvolver a esperança (F. Luthans 
et al., 2010). 
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sentido de sucesso interativo procedente de (a) agency (energia direcionada para 

objetivos)16 e (b) caminhos (planeamento para atingir objetivos)" (Youssef-Morgan, 2014, 

p. 132). A agency corresponde à força de vontade necessária para executar eficazmente 

um determinado percurso para a concretização do objetivo e os caminhos correspondem 

à capacidade de gerar os percursos necessários (F. Luthans et al., 2010) 

Esperança é a força de vontade (ter expectativas positivas e metas específicas) e o 

caminho (ter caminhos alternativos para lidar com as expectativas que não acontecem da 

maneira que deveriam acontecer) que as pessoas têm em relação a um objetivo (F. 

Luthans & Vogelgesang, 2006). Por outras palavras, a esperança é considerada um estado 

motivacional positivo que é derivado do sentido de sucesso baseados em caminhos para 

atingir metas e energia direcionada para alcançar objetivos (Kong et al., 2018). Assim, os 

indivíduos com grande esperança também são motivados pela sensação de ter a 

capacidade de desenvolver formas de conseguir o que desejam, o que lhes proporciona a 

capacidade de conceber caminhos alternativos para a consecução de seus objetivos, caso 

os originais sejam bloqueados (F. Luthans & Youssef, 2004). 

No que respeita a estudos no âmbito organizacional, foi já demonstrado o 

relacionamento positivo da esperança com a satisfação no trabalho (Mello, 2013) e com o 

desempenho (F. Luthans et al., 2010). Além disso, a investigação existente suporta a 

existência de um relacionamento entre a esperança e o desempenho profissional, uma 

vez que a esperança capacita os indivíduos com força para perseguir os objetivos e facilita 

a geração de múltiplos caminhos para os alcançar (Dawkins et al., 2013). Por outro lado, 

existem estudos que sugerem que as pessoas com mais esperança tendem a ser 

motivadas e mais confiantes ao assumirem tarefas, assim como, provavelmente, terão 

caminhos alternativos para quando encontram obstáculos, resultando em maior 

desempenho (F. Luthans et al., 2005). Também existem pesquisas que mostraram que a 

esperança dos líderes tem um impacto positivo significativo no desempenho financeiro da 

 
16 A agency (força de vontade) representa a capacidade ou a motivação de um indivíduo para iniciar o 
trabalho com um determinado objetivo e continuar no caminho para atingir esse objetivo (F. Luthans et al., 
2010).  



Sandra Teixeira II – Enquadramento teórico - PsyCap 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 41 

organização, na satisfação no trabalho dos funcionários e na sua retenção (F. Luthans & 

Youssef, 2004). 

 

2.1.4.4. RESILIÊNCIA (RESILIENCE) 

A resiliência reflete o modo de lidar com a adversidade e o recuperar dela de forma 

positiva (Harms & Luthans, 2012). A resiliência foi definida como "a capacidade para 

voltar atrás ou recuperar da adversidade, da incerteza, do conflito e do fracasso, ou 

mesmo de mudanças positivas, do progresso e do aumento de responsabilidade" (F. 

Luthans, 2002a, p. 702). Portanto, é na resiliência que reside a diferença entre aqueles 

que se recuperam bem após as adversidades e aqueles que permanecem arrasados e 

incapazes de seguir em frente (F. Luthans et al., 2010). Os perfis comuns de pessoas 

resilientes são caracterizados por três aspetos: (1) uma firme aceitação da realidade,  

(2) uma crença profunda, muitas vezes reforçada por valores fortemente sustentados, 

que a vida é significativa e (3) uma incrível capacidade de improvisar e adaptar-se a 

mudanças significativas (F. Luthans et al., 2004). 

A resiliência permite que mecanismos de proteção individuais e ambientais operem 

através do aprimoramento dos ativos e/ou redução dos fatores de risco nos indivíduos 

e/ou ambiente (F. Luthans & Youssef, 2004). No local de trabalho, os ativos de resiliência 

são vistos como fatores de proteção usados para reduzir o risco no âmbito do indivíduo e 

do seu ambiente (Grobler & Joubert, 2018). De acordo com Dawkins et al. (2013), no local 

de trabalho, esses ativos podem incluir fatores como capacidade cognitiva, 

temperamento, uma visão positiva da vida, espiritualidade, senso de humor, estabilidade 

emocional e iniciativa. Por outro lado, os fatores de risco de resiliência são características 

mensuráveis que predizem resultados negativos ou ajuste inadequado e incluem fatores 

relevantes para o local de trabalho, como: stress, burnout, falta de conhecimento e de 

formação, e desemprego. 

A resiliência está positivamente relacionada com o desempenho pois os indivíduos 

altamente resilientes tendem a ser criativos, adaptáveis a mudanças e persistentes ao 
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lidar com a adversidade, resultando em melhor desempenho num local de trabalho que 

se transforma rapidamente (F. Luthans et al., 2005). Por outro lado, também se considera 

que há evidências que a resiliência está associada à melhoria do desempenho, uma vez 

que pesquisas demonstraram que a ela permite que os indivíduos retornem após um 

desafio, e se recuperem com um desempenho de trabalho melhorado (Dawkins et al., 

2013). Para além disso, já foi evidenciado o relacionamento positivo da resiliência com a 

satisfação no trabalho (Mello, 2013) e identificada como sendo um antecedente do work 

engagement (Kotzé, 2018). 

 

Ao longo dos quatro pontos anteriores foi feita uma descrição das quatro componentes 

do PsyCap. A Figura 1 apresenta uma descrição sumária de algumas características do 

PsyCap e das variáveis que o compõem: otimismo, autoeficácia, resiliência e esperança. 

 

 

 

Otimismo 

Trabalhar com vista a atribuições positivas para 
ter sucesso no presente e no futuro: 

• Enfoque no futuro. 

• Fornece um escudo entre o efeito de eventos 
negativos e expectativas sobre o futuro. 

• Aumenta o efeito positivo de eventos 
favoráveis. 

Autoeficácia/confiança 

Ter a confiança para colocar e assumir o esforço 
essencial para superar os desafios bem-sucedidos: 

• Enfoque no presente e no futuro. 

• Abertura aos desafios e vontade de me 
despender tempo na busca de objetivos. 

PsyCap 

Estado de desenvolvimento psicológico positivo do indivíduo 
caracterizado por otimismo, autoeficácia, resiliência e esperança: 

• Mensurável. 

• Único. 

• Com impacto no desempenho. 

Resiliência 

Quando confrontado com problemas e 
adversidades, ter capacidade para se suster, 
recuperar e superar, de modo a atingir os objetivos: 

• Enfoque no presente e no futuro. 

• Recuperação de fatores de stress e eventos 
desfavoráveis na manutenção do statu quo. 

Esperança 

Determinado com vista ao sucesso e, se necessário, 
muda os caminhos para o sucesso com vista a ter 
êxito: 

• Enfoque no futuro 

• Fornece desejo e metas para o sucesso. 

Fonte: Traduzido/adaptado de Grobler & Joubert (2018) 

Figura 1 - PsyCap e as suas componentes  
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2.1.5.  O PSYCAP E AS CARATERÍSTICAS STATE-LIKE E TRAIT-LIKE 

A distinção entre “traços” (traits) e “estados” (states) torna-se relevante no contexto do 

PsyCap uma vez que está diretamente relacionada com a sua gestão e desenvolvimento. 

Neste âmbito, destacam-se aqui duas investigações: uma de Luthans e seus colegas e 

outra de Youssef-Morgan, que sintetizam e clarificam esta conjuntura. 

A investigação de B. C. Luthans et al. (2014) indica que, ao longo dos anos, tem havido 

discussão e controvérsia sobre a distinção entre “estados” e “traços”, sendo que, 

recentemente, há um crescente apoio de que estados e traços caem realisticamente ao 

longo de um continuum (Figura 2). Numa extremidade do continuum estão os fixed trait 

(traços fixos)17, que não são muito abertos à mudança e ao desenvolvimento. Em seguida, 

nesse continuum, estão características trait-like18, que são bastante fixas e difíceis de 

mudar. Movendo-se mais adiante na escala surgem os constructos state-like19 que são 

maleáveis e abertos à mudança e ao desenvolvimento. No extremo do continuum 

encontram-se os estados emocionais20, que são momentâneos e que podem mudar-se 

facilmente.  

 

Traços Fixos 
(fixed trait) 

Características 
trait-like 

Constructos 
state-like 

Estados 
emocionais 

Não são abertos à mudança 

nem ao desenvolvimento 

Bastante fixas  

e difíceis de mudar 

Maleáveis e abertos à mudança 

 e ao desenvolvimento 

Momentâneos e que podem 

mudar-se facilmente 

 PsyCap  

 

Figura 2 - Continuum de traços e estados segundo Luthans et al. (2014) 

 

 
17 Como a inteligência, os talentos e as características hereditárias. 
18 Como as características de personalidade Big Five e a afetividade positiva. 
19 Como a esperança, a eficácia, a resiliência e do otimismo. 
20 Como o humor e o prazer. 
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As capacidades psicológicas que compõem o PsyCap não são tão fixas quanto o são as 

características de personalidade, mas são mais estáveis do que as emoções e, portanto, 

situam-se entre constructos do tipo state-like e trait-like (B. C. Luthans et al., 2014). Esta 

posição do contínuo sugere que os recursos do PsyCap (esperança, eficácia, resiliência e 

otimismo) são maleáveis e, por isso, abertos à mudança e ao desenvolvimento, havendo 

um considerável desenvolvimento teórico e empírico que suporta a natureza state-like 

destas variáveis (B. C. Luthans et al., 2014).  

Por seu turno, Youssef-Morgan (2014) considera que o debate sobre a natureza state-like 

do PsyCap é uma questão importante, especialmente ao nível da gestão, devido às suas 

implicações práticas. O debate trait vs state não é exclusivo do PsyCap ou da Psicologia 

Positiva mas, neste caso específico, há que considerar as implicações em matéria da 

Gestão de Recursos Humanos. Assim, os traits (traços) estão relacionados com o 

desempenho profissional e são considerados nos critérios de seleção. Por outro lado, as 

características state-like, como o PsyCap, prestam-se a intervenções de treino e 

desenvolvimento e oferecem um bom retorno do investimento, em comparação com 

outros estados mais voláteis, que podem ser impulsionados com abordagens 

motivacionais, mas cujo impacto é de curta duração ou podem não ter o impacto e o 

retorno desejados. 

De acordo com Youssef-Morgan (2014), a pesquisa no âmbito do PsyCap ajudou a 

modelar o debate de traits vs state. A abordagem desta autora (Figura 3) é feita de um 

modo similar à de B. C. Luthans et al. (2014), expressando que os traços (traits) e estados  

 

 

Figura 3 - Continuum de traços e estados segundo Youssef-Morgan (2014) 
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(states) são representados ao longo de um continuum que começa em pure traits, que 

são geneticamente determinados e, consequentemente, quase impossíveis de alterar21. 

Próximo destas encontram-se as características de personalidade mais estáveis ou trait- 

-like. Seguindo-se as características state-like, que são relativamente mais maleáveis, mas 

não são altamente voláteis (como o PsyCap). No final do continuum, surgem os pure 

states, que são voláteis e propensos a influências momentâneas22. 

 

 

2.1.6. A GESTÃO E O DESENVOLVIMENTO DO PSYCAP 

Uma das questões mais debatidas em Psicologia e no Comportamento Organizacional é a 

extensão em que uma determinada característica individual é maleável e, portanto, 

aberta ao desenvolvimento. Luthans e seus colegas conceptualizaram o constructo 

PsyCap para capturar as capacidades psicológicas de um indivíduo que podem ser 

medidas, desenvolvidas e usadas para melhorar o desempenho (Newman et al., 2014). 

Neste contexto, o PsyCap tem sido visto como um recurso state-like, que está aberto ao 

desenvolvimento através de breves intervenções (Youssef-Morgan, 2014). Empiricamente 

já foi evidenciado que, para além de estar relacionado com várias atitudes, 

comportamentos e desempenho dos funcionários, o PsyCap é aberto ao desenvolvimento 

e à mudança (B. C. Luthans et al., 2014), existindo algumas diretrizes relativas à gestão do 

PsyCap com vista à obtenção de vantagens competitivas. Essas diretrizes consistem no 

desenvolvimento de cada uma das quatro componentes do PsyCap: 

autoeficácia/confiança, esperança, otimismo e resiliência (F. Luthans & Youssef, 2004). É 

de salientar que as intervenções para fomentar o PsyCap não precisam ser demoradas ou 

complicadas e podem ter efeitos positivos nos resultados organizacionais, incluindo na 

segurança no local de trabalho (Stratman & Youssef-Morgan, 2019). 

 
21 Como a inteligência e a altura. 
22 Como o humor, os prazeres e as emoções passageiras. 
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Na conjuntura da existência de pesquisas que revelam um relacionamento positivo com 

resultados desejados e de evidências empíricas de que o PsyCap pode ser desenvolvido 

através de ações de formação (o que deve resultar em melhoria de desempenho), são 

diversas as implicações para a gestão de recursos humanos. Nessa linha, são vários os 

autores que declaram que o PsyCap pode ser melhorado e, por esse motivo, deve ser 

integrado nos programas de seleção, de desenvolvimento dos recursos humanos e em 

programas de gestão de desempenho das organizações (Avey, Luthans, & Jensen, 2009; F. 

Luthans et al., 2006; F. Luthans et al., 2010; F. Luthans et al., 2008; Peterson, Luthans, 

Avolio, Walumbwa, & Zhang, 2011). Ou seja, é do melhor interesse de uma organização 

projetar sistemas e estruturas que melhorem o PsyCap dos funcionários, uma vez que 

existem vários estudos que sugerem que o PsyCap é um preditor de desempenho, de 

atitudes e de comportamentos de trabalho, e que pesquisas recentes sugerem que o 

desenvolvimento do PsyCap pode levar a resultados positivos para os indivíduos e para as 

organizações (Avey, 2014; Peterson et al., 2011). Mais ainda, sugere-se que as 

intervenções devem ser desenvolvidas com o propósito de aumentar e manter o capital 

psicológico, tanto dos supervisores como dos seus colaboradores (Peterson et al., 2011). 

A maleabilidade e o potencial de desenvolvimento do PsyCap são vistas como 

características distintivas importantes, sendo que o seu desenvolvimento pode gerar um 

elevado retorno sobre o investimento (Stratman & Youssef-Morgan, 2019). Esta ideia é 

também defendida por F. Luthans et al. (2010), ao advogarem que os gestores podem 

usar as diretrizes da PsyCap Intervention (PCI) - uma intervenção com vista ao 

desenvolvimento do PsyCap - como um método prático de desenvolvimento de recursos 

humanos e, potencialmente, melhorar não só o seu próprio desempenho como, também, 

o dos seus parceiros. Deste modo, ao investirem no PsyCap, dos líderes e dos restantes 

funcionários, os responsáveis organizacionais e as iniciativas de desenvolvimento de 

recursos humanos podem alavancar e obter um elevado retorno do desenvolvimento, 

resultando em vantagem competitiva. O desenvolvimento de recursos humanos pode 

conseguir que os líderes organizacionais e restantes funcionários se tornem mais 

resilientes face ao aumento da adversidade, mais eficazes na realização do trabalho, mais 
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otimistas sobre o futuro, e mais esperançosos na determinação de planos e caminhos 

alternativos para a concretização dos objetivos (F. Luthans et al., 2010). 

Neste contexto, destacam-se as palavras de F. Luthans et al. (2008) que defendem que 

“investir e desenvolver o capital psicológico dos empregados pode ser um exemplo de 

novas formas de pensamento e das novas abordagens que são necessárias no ambiente 

de “mundo plano” com que se defrontam as organizações atuais e os seus líderes” 

(p.235). A implementação de programas como o PCI possibilita que as organizações 

beneficiem das sinergias do capital psicológico positivo para a melhoria do desempenho 

no ambiente atual, que é extremamente desafiante e turbulento (F. Luthans et al., 2010). 

De modo a ilustrar melhor esta temática opta-se agora por apresentar alguns exemplos 

concretos de programas de desenvolvimento do PsyCap. Com esse propósito, serão, de 

seguida, abordadas algumas intervenções realizadas com o propósito de testar a 

capacidade de desenvolvimento do PsyCap, fazendo-se uma breve descrição das mesmas 

e dos resultados obtidos. 

A construção da microintervenção, denominada de PsyCap Intervention (PCI), com o 

intuito de desenvolver o PsyCap, foi realizada por F. Luthans et al. (2006). Este modelo de 

formação foi projetado para aumentar individualmente os níveis de esperança, eficácia, 

resiliência e otimismo, bem como o nível geral de PsyCap, com vista à melhoria de 

desempenho (B. C. Luthans et al., 2014). Deste modo, promoveram-se atividades com a 

finalidade de desenvolver cada uma das quatro componentes do PsyCap tendo os 

resultados preliminares suportado que a PCI permite aumentar o nível de PsyCap dos 

participantes e que, no âmbito da organização, existe um impacte financeiro bastante 

positivo e um elevado retorno do investimento. Este trabalho concluiu que o PsyCap é um 

constructo central (core construct) que prediz o desempenho e a satisfação melhor do 

que as forças individuais que o compõem. Ademais, não obstante a existência de sessões 

focadas em cada uma das variáveis, através desta investigação constatou-se que o PsyCap 

é sinergético. Esta situação pode ser justificável através da considerável sobreposição 

entre as diversas componentes deste constructo, o que conduz a impactos interativos nos 

resultados. 
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Alguns anos mais tarde, F. Luthans et al. (2010) consideram que, apesar de existir um 

considerável suporte teórico e empírico do PsyCap23, tem sido dada pouca atenção às 

intervenções de treino e desenvolvimento, faltando determinar empiricamente se o 

desenvolvimento do PsyCap tem um impacto causal no desempenho dos participantes. 

Neste sentido, conduziram um novo estudo onde comprovaram, empiricamente, que 

através de uma breve ação de formação (PCI) se promove uma melhoria no desempenho. 

Novamente, os resultados apresentados revelam que o PsyCap é passível de 

desenvolvimento através de intervenções breves e que tem um impacto positivo no 

desempenho laboral dos participantes. Assim, estes autores defendem que esta é uma 

primeira prova de que as intervenções deste género podem ser utilizadas para 

desenvolver o PsyCap e conduzir a um aumento do desempenho profissional. Ademais, 

consideram ainda que, através do seu estudo, fica demonstrado que o desenvolvimento 

de PsyCap pode proporcionar à gestão de recursos humanos uma nova abordagem 

potencialmente muito impactante. 

Um outro programa de intervenção de desenvolvimento do PsyCap foi criado e aplicado 

por Zhang et al. (2014). Este programa, considerado de fácil implementação, foi baseado 

em materiais de leitura estruturada. Numa descrição simplificada, este programa 

consistiu em solicitar aos participantes a leitura de material organizado em duas partes. 

Numa primeira parte foram fornecidas informações sobre o conceito do PsyCap (com 

uma definição, descrição dos benefícios e da manifestação comportamental do PsyCap). 

Numa segunda parte, as informações transmitidas respeitaram aos caminhos para 

desenvolver a esperança, o otimismo, a eficácia e a resiliência. Esta segunda parte tentou 

instruir os leitores sobre como podem alcançar essas qualidades psicológicas positivas na 

vida diária e no trabalho. Os resultados da aplicação da ação mostraram que tanto o 

PsyCap como o desempenho profissional aumentaram no grupo experimental, tendo 

permanecido inalterados no grupo de controlo. Assim, os autores consideram que os seus 

resultados confirmam que o PsyCap pode ser desenvolvido e dão suporte à eficácia do 

programa de intervenção, na cultura chinesa. Para além disso, verificaram a existência de 

 
23 Que o valida como um constructo core, bem como as suas relações com as atitudes, os comportamentos 
e o desempenho. 
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uma elevada correlação entre o desempenho no trabalho e o nível de PsyCap. Deste 

modo, para além da confirmação da eficácia do programa de intervenção, foi possível 

evidenciar a estreita relação entre o PsyCap e o desempenho profissional. Ao analisarem 

a durabilidade dos efeitos da intervenção consideram que a ação produziu um efeito 

duradouro, embora não robusto. Não obstante, ainda que ao fazerem o follow-up tenham 

verificado valores do PsyCap geral, da esperança e do desempenho no trabalho, 

significativamente maiores do que os obtidos anteriormente, argumentam que uma única 

ação é insuficiente para uma melhoria estável do PsyCap24. Três meses depois da 

intervenção original, o efeito da intervenção apenas se manteve no PsyCap geral e na 

esperança, tendo desaparecido os efeitos noutros aspetos. 

No âmbito do relacionamento do PsyCap com o desempenho académico, B. C. Luthans et 

al. (2014)  propuseram-se testar se o PsyCap de estudantes (da área de negócios) pode 

ser aumentado através de uma breve formação baseada no PsyCap Intervention (PCI) de 

F. Luthans et al. (2006). Os seus resultados sugerem que o PsyCap académico destes 

estudantes podia ser influenciado positivamente através de breves ações de formações. 

Ainda que a variação tenha sido pequena, foi estatisticamente significativa. Portanto, de 

modo a aumentar o impacto, aconselham que se pense em adicionais, a longo prazo, para 

impulsionar o PsyCap académico. Ou seja, consideram que os estudantes devem 

trabalhar continuamente para desenvolver proativamente o seu PsyCap académico, a fim 

de criarem um efeito duradouro para, assim, puderem superarem as barreiras ao sucesso 

académico. Neste contexto, sugerem 3 estratégias adicionais (com base da Psicologia 

Positiva) que podem reforçar o PsyCap e cultivar uma mentalidade positiva sustentável: 

expressões de gratidão25, aprendizagem por observação (vicarious learning)26 e bem-estar 

físico e mental27.  

Num estudo mais recente, ao mesmo tempo que examinaram a relação entre o PsyCap, o 

 
24 Considerando necessário investigar se múltiplas intervenções contínuas podem sustentar um 
desenvolvimento duradouro do PsyCap. 
25 Aconselha-se os estudantes a manter um diário para escreverem as coisas pelas quais se sentem gratos. 
26 É importante que os estudantes pensem em colocar-se em situações positivas e em identificar modelos 
eficazes. Se os indivíduos observarem outros (relevantes) a terem sucesso, terão maior confiança nas suas 
próprias aptidões. 
27 Os estudantes são encorajados a fazer exercício físico e/ou fazer meditação/ioga diariamente. 
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cinismo e os comportamentos inseguros no local de trabalho, Stratman e Youssef-Morgan 

(2019) testaram a eficácia de uma intervenção de desenvolvimento de PsyCap, com vista 

ao aumento de PsyCap e redução do cinismo e de comportamentos inseguros. Através 

dos seus dados constataram que o grupo experimental exibiu maior PsyCap e menor 

cinismo após a intervenção, comparado ao grupo controle28. Ou seja, a intervenção foi 

eficaz em aumentar o PsyCap do grupo experimental e em reduzir o cinismo, tendo-se 

também verificado, em menor grau, uma redução dos comportamentos inseguros29. 

Deste modo os resultados obtidos suportam a eficácia da intervenção de 

desenvolvimento do PsyCap30 pelo que os autores concluem que o desenvolvimento do 

PsyCap é uma abordagem eficaz para aumentar a positividade, reduzindo o cinismo e os 

comportamentos inseguros. Além disso, consideram que “O PsyCap não é simplesmente 

um traço desejável para ser selecionado em novos funcionários. Para otimizar o impacto 

nos resultados do local de trabalho, a positividade, em geral, e o PsyCap, em particular, 

também precisam ser monitorados, desenvolvidos e nutridos regularmente.” (Stratman & 

Youssef-Morgan, 2019, p. 23). 

 

 

2.1.7. PSYCAP E OUTRAS VARIÁVEIS 

Em conformidade com o que já foi anteriormente referido, desde que Luthans e os seus 

colegas introduziram o conceito de PsyCap, foi crescendo o número de publicações sobre 

a sua utilidade e o seu poder preditivo, tendo emergido algumas meta-análises, 

investigações longitudinais e vários trabalhos transversais ligando PsyCap ao 

desempenho, a comportamentos e a atitudes. É neste âmbito que é feita uma reflexão 

sobre os antecedentes do PsyCap, sobre a sua relação direta e indireta com diversas 

 
28 Na análise pré-intervenção não se verificaram diferenças significativas nas médias no grupo controle para 
PsyCap, cinismo ou comportamentos inseguros. 
29 No grupo de controlo não houve diferenças significativas nas médias para o PsyCap, o cinismo ou os 
comportamentos inseguros. 
30 Este estudo utilizou um grupo de controlo pré e pós intervenção, que ajuda a estabelecer a causalidade, 
tendo sido usadas várias técnicas estatísticas para testar a eficácia da intervenção.  
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variáveis organizacionais, sobre o seu carácter do ponto de vista da moderação e da 

mediação de relações, assim como são tecidas algumas considerações sobre implicações 

para a gestão das organizações. 

 

2.1.7.1. ANTECEDENTES DO PSYCAP 

Apesar de o número de publicações sobre o relacionamento do PsyCap com diversas 

variáveis poder ser considerado relevante, é frequente apontar-se a falta de investigações 

empíricas sobre a formação do PsyCap, isto é, os seus antecedentes. A título de exemplo, 

salienta-se que tanto a meta-análise de Avey et al. (2011), como os trabalhos de Ardichvili 

(2011) e de Avey (2014), são coincidentes ao apontarem a necessidade de investigação no 

contexto de modelos teóricos sobre os antecedentes do PsyCap. De acordo com Avey 

(2014), há já uma ampla evidência que o PsyCap é um constructo positivo com validade 

preditiva. Contudo, é necessário compreender os sistemas e estruturas internos das 

pessoas e da vida organizacional que são preditores do PsyCap. Este autor indica que não 

houve qualquer consideração global destes princípios para o PsyCap, ainda que 

reconheça a existência e a importância de trabalhos sobre a self-efficacy (em particular de 

Bandura), uma das componentes do PsyCap. 

A compreensão da formação do PsyCap e dos seus antecedentes revela-se importante 

pois pode oferecer insights sobre as políticas organizacionais, os sistemas de gestão de 

recursos humanos, as estruturas de gestão e as práticas de liderança, que melhoram o 

PsyCap global do funcionário, em benefício da pessoa e da empresa (Avey, 2014). Por 

outro lado, o conhecimento dos antecedentes do PsyCap pode ajudar as organizações a 

desenvolverem programas para reforçar o PsyCap individual através da conceção de 

sistemas de trabalho, ou seja, através de mecanismos de apoio e de iniciativas de 

liderança (Newman et al., 2014). 

Não obstante a mencionada insuficiência de investigação, foram já identificados alguns 

fatores que favorecem ou inibem a formação do PsyCap, tendo sido sugerido que pode 

haver constructos fixos que predizem níveis de PsyCap no trabalho. Dois antecedentes já 
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referenciados pela literatura são a self-leadership e o mindfulness, sendo que a self- 

-leadership foi identificada como um determinante do PsyCap mais forte do que o 

mindfulness (Kotzé, 2018). Outra variável que é apontada como tendo um efeito positivo 

no PsyCap corresponde aos resultados do trabalho (H.-M. Yang, 2018). Há aqui, ainda, a 

referir o estudo de Panagopoulos e Ogilvie (2015), que revela a existência de relações 

positivas, não entre a self-leadership e o PsyCap de um modo global, mas sim entre 

algumas das suas componentes. Neste quadro, revelaram relações positivas entre as 

estratégias de pensamento e a autoeficácia. No entanto, as estratégias de pensamento 

apenas resultam em níveis mais elevados de autoeficácia quando existe a moderação da 

autoestima com base organizacional. 

Ainda neste contexto, os resultados globais da investigação conduzida por Avey (2014) 

sugere que PsyCap pode ter alguns antecedentes (embora não exclusivos) nas categorias 

de diferenças individuais, supervisão, características do trabalho e dados demográficos; 

sendo as diferenças individuais e a supervisão os preditores mais fortes. Também o 

suporte organizacional, o ambiente de trabalho, a identidade étnica, o género e a 

liderança são apontados como antecedentes, havendo ainda a considerar o papel de 

mediação do PsyCap na relação entre estes antecedentes e diversos resultados a nível 

individual, de grupo e de organização (Newman et al., 2014).  

No que diz respeito ao suporte e ao clima organizacionais, existem trabalhos que 

constatam que: 1) o apoio no local de trabalho facilita o desenvolvimento do PsyCap dos 

funcionários, pois dá-lhes maior esperança para procurar diferentes caminhos para atingir 

os objetivos e serve de recurso para a recuperação mais rápida após um revés; 2) os 

funcionários que percecionam níveis mais elevados de suporte do supervisor têm níveis 

mais elevados de PsyCap, o que, por sua vez, prevê maiores níveis de desempenho; 3) a 

relação entre um clima de suporte organizacional e seu desempenho no trabalho é 

mediada inteiramente pelo PsyCap; 4) a satisfação com o buddying31 conduz a níveis mais 

elevados de PsyCap dos funcionários, sendo este um preditor do engagement no 

trabalho; 5) a perceção dos funcionários sobre o prestígio externo foram positivamente 

 
31 Mecanismo de socialização comummente utilizado por organizações para integrar novos funcionários. 
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associadas com o seu PsyCap (Newman et al., 2014). Mais ainda, o PsyCap dos 

trabalhadores tem um valor aparente em todos os níveis das organizações, havendo 

benefícios que podem resultar do facto das organizações promoverem climas 

organizacionais positivos de cooperação (F. Luthans et al., 2008). Não obstante, a 

investigação de Chadwick e Raver (2013) não encontrou uma relação significativa entre a 

perceção de suporte social (dos líderes e dos seus pares) e o PsyCap mas identificou a 

aprendizagem de objetivos como um antecedente do PsyCap. 

No contexto do ambiente de trabalho, existem investigações que mostram que os 

indivíduos que enfrentam um ambiente de trabalho estressante e elevados níveis de 

conflito trabalho-família exibem níveis mais baixos de PsyCap do que aqueles que 

enfrentam experiências menos estressantes. Assim, já foi demonstrado que: 1) os 

funcionários que se sentem sub-recompensados e excessivamente comprometidos 

podem apresentar níveis mais baixos de PsyCap, sendo que o PsyCap está negativamente 

associado a sintomas depressivos; 2) maiores níveis de incerteza no emprego conduzem a 

níveis mais reduzidos de PsyCap que, por sua vez, são preditores de níveis mais elevados 

de stress e menores níveis de sentido da vida (meaning of life); 3) o PsyCap é um 

mediador parcial na relação entre o conflito trabalho-família e três dimensões do burnout 

(Newman et al., 2014).  

Tendo por base a constatação da existência de uma relação positiva entre a força da 

identidade étnica de um indivíduo e seu PsyCap, defende-se que os indivíduos podem 

desenvolver o seu PsyCap à medida que compreendem melhor a sua identidade étnica e 

superam obstáculos e desafios (Newman et al., 2014). No âmbito do estudo da influência 

do papel sexo de um indivíduo sobre seu PsyCap e sobre a perceção de sucesso 

profissional, constata-se que, embora os indivíduos com elevados graus de masculinidade 

e feminilidade tenham apresentado níveis mais elevados de PsyCap, o efeito mediador do 

PsyCap em relação ao sucesso profissional é mais forte para aqueles com elevada 

masculinidade (Newman et al., 2014). 

No campo da liderança, são considerados escassos os estudos que analisam a importância 

de vários estilos de liderança (que envolvem a delegação de responsabilidades como, por 
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exemplo, a liderança participativa) para o desenvolvimento do PsyCap (Newman et al., 

2014). No entanto, existem evidências de um relacionamento positivo entre o PsyCap e 

alguns estilos de liderança, nomeadamente: transformacional, transacional e autêntica. 

No que respeita ao contexto específico da liderança autêntica32, pesquisas emergentes 

sugerem que a liderança pode desempenhar um papel importante na formação do 

PsyCap e, para além disso, os líderes autênticos possuem as qualidades positivas 

necessárias para impulsionar o PsyCap dos seguidores (Olaniyan & Hystad, 2016).  

Na sequência desta revisão de literatura, apresenta-se a Figura 4, na qual é feita uma 

síntese das diversas variáveis já identificadas, nas investigações aqui abordadas, como 

sendo antecedentes do PsyCap.  

 
Figura 4 - Antecedentes do PsyCap 

 

 

 
32 A liderança autêntica é “um padrão de comportamento do líder que utiliza e promove as capacidades 
psicológicas positivas e um clima ético positivo, para promover maior autoconsciência, uma perspetiva 
moral internalizada, processamento equilibrado de informações e transparência relacional por parte dos 
líderes que trabalham com seguidores, promovendo o autodesenvolvimento positivo” (Walumbwa, Avolio, 
Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008, p. 94) 
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2.1.7.2. PSYCAP E VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS 

No campo da pesquisa sobre o PsyCap tem aumentando substancialmente o trabalho 

empírico para ponderar o papel que o PsyCap pode ter no desempenho, no 

comportamento e na atitude dos funcionários (Avey, 2014). Podendo ser considerados 

relevantes os estudos sobre o relacionamento do PsyCap com os resultados 

organizacionais, em diferentes níveis de análise (Newman et al., 2014). Num dos 

primeiros estudos nesta área, F. Luthans et al. (2005) constataram que os estados 

positivos de esperança, de otimismo e de resiliência - tanto de forma separada como 

combinada no constructo PsyCap - estavam significativamente correlacionados com o 

desempenho dos trabalhadores. Para além disso, há evidências substanciais de que o 

PsyCap agrega valor aos níveis individual, grupal, organizacional, setorial e nacional 

(Youssef-Morgan, 2014) e que influencia o bem-estar dos empregados ao longo do tempo 

(Newman et al., 2014). 

É, também, argumentado que esta variável fornece um valor adicional às medidas (mais 

estabelecidas) de comportamentos positivos dos empregados (tais como os 

comportamentos de cidadania) e às mais tradicionais medidas demográficas e aos 

constructos individuais de diferenciação (tais como a autoavaliação e os traços de 

personalidade) (Peterson et al., 2011). Perante tudo isto, parecem oportunas as palavras 

de Avey et al. (2011) que sugerem que, apesar da investigação nesta área ainda estar a 

emergir, os gestores33 podem estar confiantes que o PsyCap tem uma relação forte e 

significativa com resultados organizacionais desejáveis, em particular no que diz respeito 

ao desempenho. 

Assim, ao longo do tempo, tem sido defendido que existem bastantes provas de que este 

constructo está significativamente e positivamente relacionado com as atitudes, com o 

desempenho e com os comportamentos desejáveis dos empregados34 (e negativamente 

 
33 Os gestores de uma forma geral e, em particular, os gestores de recursos humanos. 
34 Como, por exemplo, o comprometimento organizacional, a satisfação no trabalho e as intenções de 
permanecer na organização. 
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relacionado com comportamentos indesejados35) (F. Luthans et al., 2010; Newman et al., 

2014). No que diz respeito a atitudes, ao desempenho e a comportamentos desejáveis, os 

resultados de vários estudos indicam uma relação positiva entre as avaliações individuais 

de capital psicológico e o bem-estar dos funcionários, a satisfação e o desempenho no 

trabalho, a confiança, o comprometimento com a missão organizacional, as atitudes 

positivas no trabalho (Mello, 2013) e os resultados do trabalho (H.-M. Yang, 2018). Por 

exemplo, já foi comprovado que existe uma influência positiva em relação às intenções 

dos funcionários permanecerem na organização e ao seu compromisso com a missão 

desta, assim como também já foi demonstrado o relacionamento positivo entre o PsyCap 

e os comportamentos extrapapéis36 (Newman et al., 2014). Para além disso, defende-se 

que o PsyCap tem implicações no combate ao stress, bem como tem um papel de 

facilitador da mudança organizacional positiva e faz a mediação da relação entre o clima 

organizacional de suporte e o desempenho dos funcionários (F. Luthans et al., 2010).  

Neste contexto, e antes de passar a uma abordagem mais detalhada sobre diversas 

variáveis organizacionais, afigura-se pertinente destacar duas meta-análises e os seus 

resultados. A primeira é a meta-análise de Avey et al. (2011). Esta análise mostrou que 

PsyCap autoavaliado é um preditor significativo de uma ampla variedade de resultados 

organizacionais no plano individual, assim como de diversas medidas de desempenho e 

de atitudes (como a satisfação, o comprometimento e intenções de turnover), e de 

comportamentos (como cidadania organizacional e comportamentos desviantes). Esta 

meta-análise não só dá suporte a proposições iniciais do valor dos recursos psicológicos 

positivos para as atitudes, para os comportamentos e para o desempenho, como também 

evidencia o impacto positivo destes recursos, quando combinados em capital psicológico. 

Os seus resultados confirmam que o PsyCap é um constructo que está, significativamente 

e positivamente, relacionado com os comportamentos e as atitudes dos empregados 

geralmente consideradas desejáveis pelos gestores de recursos humanos, 

nomeadamente com a satisfação e o bem-estar psicológico no trabalho, assim como com 

o comprometimento organizacional e com os comportamentos de cidadania. Os autores 

 
35 Como, por exemplo, os comportamentos contraproducentes e os comportamentos desviantes. 
36 Como, por exemplo, os comportamentos de cidadania organizacional. 
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salientam que, embora esta meta-análise não possa indicar conclusões definitivas de que 

o PsyCap causa esses resultados, existem estudos que apontam para essa 

direccionalidade causal37. Por outro lado, foi confirmada a correlação negativa com as 

atitudes e com os comportamentos indesejáveis, como o cinismo, as intenções de 

turnover, o stress, a ansiedade dos empregados e os comportamentos desviantes. 

Avey et al. (2011) constataram, ainda, que a relação entre o PsyCap e os resultados dos 

empregados foram mais fortes nos estudos realizados no setor dos serviços, podendo 

esta situação sugerir que o PsyCap pode ser mais importante em determinado tipo de 

trabalho. Assim, o PsyCap parece ter um impacte mais forte na área dos serviços, onde a 

interação social é fundamental e onde existe o requisito de favorecer a expressão de 

emoções positivas. No que diz respeito ao desempenho, confirma-se a existência de uma 

correlação positiva entre o PsyCap e os indicadores de desempenho dos funcionários, 

sendo que as diferenças obtidas com as várias formas de medidas utilizadas para as 

avaliações (autoavaliação, pelos supervisores, ou outras) são muito pequenas. Segundo 

estes autores, este facto sugere que poderá não haver um grande problema de 

enviesamento nesta variável, ao contrário do que acontece com outras. 

Numa meta-análise mais recente, sobre estudos no campo da gestão, Kong et al. (2018) 

vêm revalidar o que a literatura argumenta sobre as variáveis com associações 

significativas ao PsyCap. Os seus resultados revelaram que, com pesos diferentes, existem 

fatores influenciadores que têm associações significativas, e positivas, com o capital 

psicológico, nomeadamente: o clima organizacional, a justiça organizacional, a liderança 

autêntica, a relação líder-membro e o stress. Ou seja, estas variáveis desempenham 

papéis relevantes na melhoria do desenvolvimento do PsyCap. Por outro lado, confirma- 

-se que o capital psicológico tem, com diferentes níveis de influência, impactos na 

satisfação no trabalho, no desempenho, nas atitudes, nos comportamentos de cidadania 

organizacional e nos comportamentos indesejáveis. Sendo que, em quase todas as 

variáveis anteriores, a relação é positiva, excetuando-se o caso dos comportamentos 

indesejados, cuja relação é negativa. Estes autores confirmam, assim, a forte correlação 

 
37 Como, por exemplo, os estudos de F. Luthans et al. (2010) e de Norman, Avolio, e Luthans (2010). 
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entre o desempenho dos trabalhadores e o capital psicológico e que este é uma 

ferramenta intangível, mas poderosa para exercer influência sobre o comportamento 

organizacional. 

Para além da abordagem destas meta-análises, e como seguidamente haverá 

oportunidade de observar, é possível dizer que são vários os estudos que apontam para 

que o PsyCap tenha um papel importante no desempenho e nas atitudes dos 

funcionários, que este seja uma vantagem competitiva das organizações e contribua 

positivamente para os resultados das organizações.  

No âmbito específico do desempenho profissional, a importância do PsyCap para o 

desempenho, tanto no domínio individual como no de grupo, já foi conceptual e 

empiricamente demonstrada (Peterson et al., 2011). Ao examinarem, longitudinalmente, 

as alterações no nível do capital psicológico do indivíduo e se estas alterações estariam 

relacionadas com mudanças em matéria de desempenho, Peterson et al. (2011) 

constataram a existência de mudanças estatisticamente significativas no âmbito das 

alterações do capital psicológico - ao nível do indivíduo e ao longo do tempo - estando 

estas alterações relacionadas com dois tipos de desempenho analisado (avaliação do 

supervisor e rendimento das vendas individuais). Para além disso, estes autores 

demonstraram que existe uma relação causal em que o PsyCap conduz ao desempenho, e 

não o inverso 38. No âmbito particular do empreendedorismo, já foi verificado que existe 

uma relação positiva entre o PsyCap de empreendedores e o desempenho de novos 

empreendimentos (especialmente nos que trabalham em ambientes dinâmicos) 

(Newman et al., 2014). 

Não obstante, o estudo de caso de Rego, Marques, Leal, Sousa, e Cunha (2010) traz outra 

perspetiva sobre a avaliação de desempenho, não corroborando totalmente a ideia de 

que o PsyCap é um preditor do desempenho e indo contra as descobertas de Avey et al. 

(2011), que reportou pequenas as variações entre os vários tipos de medidas utilizadas 

para as avaliações (autoavaliação, pelos supervisores, ou outras). Na investigação da 

 
38 Segundo os autores, este é o primeiro estudo que fornece evidências longitudinais que suportam a 
natureza maleável do capital psicológico e da sua relação com o desempenho dos empregados. 



Sandra Teixeira II – Enquadramento teórico - PsyCap 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 59 

relação entre o PsyCap e o desempenho no contexto de trabalho dos funcionários 

públicos portugueses, Rego et al. (2010) usaram duas medidas de avaliação de 

desempenho: autoavaliação e avaliação por parte dos supervisores. Apesar de se ter 

verificado que o PsyCap é um preditor da variância da autoavaliação do desempenho, 

este constructo não é um preditor da variância da avaliação dos supervisores, nem existe 

uma relação estatisticamente significativa entre a autoavaliação dos funcionários e a 

avaliação dos seus supervisores. Neste quadro, o que estes autores defendem é que as 

características do sistema de avaliação destes funcionários podem neutralizar, ou tornar 

irrelevante, o impacte do PsyCap no desempenho individual. Por outro lado, pode 

argumentar-se que é possível que o PsyCap influencie o desempenho mas que o sistema 

de avaliação utilizado não esteja a refletir o desempenho real. Ou seja, os elementos do 

sistema de avaliação não são os mais adequados podendo-se, assim, estar a beneficiar 

“maus trabalhadores”. 

Na pesquisa sobre a relação do PsyCap com a satisfação no trabalho e as intenções de 

abandono, efetuada por Chaudhary, Bidlan, e Darolia (2015), na área dos seguros, 

evidenciou a existência de uma relação positiva entre o PsyCap (e as suas dimensões) e a 

satisfação no trabalho e uma relação negativa com as intenções de abandono. Para além 

disso, notaram a existência de diferenças entre homens e mulheres nas avaliações da 

satisfação no trabalho39, não havendo diferenças significativas na avaliação das intenções 

de abandono. Numa investigação similar, na área bancária, Chaudhary e Chaudhary 

(2015) encontraram a mesma relação negativa com as intenções de abandono. Contudo, 

verificaram não haver correlação entre o PsyCap e a satisfação no trabalho. Já no que diz 

respeito à diferença entre homens e mulheres, ao contrário do estudo anterior em que a 

média das avaliações das mulheres foi ligeiramente superior à dos homens, neste caso 

observou-se que os homens apresentam maiores níveis de satisfação do que as mulheres. 

Na avaliação das intenções de abandono não se verificaram diferenças significativas, 

resultados consistentes com o estudo anteriormente mencionado. 

 
39 Sendo a média das avaliações das mulheres ligeiramente superior à dos homens. 



Sandra Teixeira II – Enquadramento teórico - PsyCap 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 60 

Assumindo que os resultados organizacionais como a satisfação no trabalho, o 

comprometimento organizacional, o desempenho e a eficiência, são diretamente 

afetadas pelo capital humano (educação, experiência, capacidades e conhecimento), pelo 

capital social (relações sociais e ligações) e pelo PsyCap (aspetos relacionados com a 

personalidade e o bem-estar mental), Kose et al. (2018) avaliaram o impacto do PsyCap 

na satisfação no trabalho e no comprometimento organizacional. Os seus resultados 

evidenciam que o PsyCap tem um impacto positivo nestas variáveis, havendo diferentes 

níveis de influência das várias componentes do PsyCap. Assim, constataram que um 

aumento da esperança e do otimismo levam ao aumento da satisfação no trabalho. De 

modo similar, um aumento da esperança causa um aumento do comprometimento 

organizacional. Por outro lado, verificaram que os níveis de self-efficacy eram um fator 

pouco relevante, ou seja, não conduziam a qualquer variação positiva nem da satisfação 

nem do comprometimento. 

Para além deste estudo de Kose et al. (2018), já outra literatura evidencia que o nível de 

PsyCap dos indivíduos está positivamente relacionado com o seu desempenho e com o 

grau de satisfação no trabalho e que o PsyCap é um preditor da satisfação (Dan et al., 

2018). Além disso, também se constatou que o nível de PsyCap é um melhor preditor do 

desempenho e da satisfação no trabalho do que cada uma das variáveis que o compõem, 

quando analisadas de uma forma independente (F. Luthans, Avolio, et al., 2007). O estudo 

do efeito no desempenho, da interação do capital psicológico com a satisfação no 

trabalho, mostrou que as quatro dimensões do PsyCap e a satisfação estão 

significativamente relacionados com o desempenho das tarefas e com o desempenho 

contextual (Y. Zhou, Gao, & Chen, 2012). Deste modo, quanto maiores forem o PsyCap e a 

satisfação no trabalho, melhores são o desempenho nas tarefas e o desempenho 

contextual, sendo possível melhorar a satisfação dos funcionários e o desempenho da 

organização através do aumento do capital psicológico.  

Mais ainda, sendo o PsyCap visto como um preditor da satisfação no trabalho e do 

comprometimento afetivo40, entende-se que aqueles que possuem um PsyCap elevado 

 
40 Com um efeito direto mais forte no comprometimento organizacional afetivo do que a satisfação no 
trabalho. O PsyCap teve um efeito indireto mais forte sobre a satisfação no trabalho através do 
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estão mais comprometidos com seu trabalho e têm maior probabilidade para mostrarem 

não só a satisfação no trabalho como, também, comprometimento organizacional afetivo 

(Paek et al., 2015). Em particular, no que respeita ao grau de satisfação no trabalho e aos 

fatores que podem contribuir para a sua melhoria, o PsyCap e o suporte organizacional 

são os que desempenham um papel mais relevante, ainda que elementos como o sistema 

de incentivos e a formação académica tenham uma ligação positiva com a satisfação (Fu, 

Sun, Wang, Yang, & Wang, 2013). Enquadra-se neste contexto o argumento que os 

indivíduos com elevado PsyCap têm expetativas positivas sobre os resultados futuros e 

uma maior crença na sua capacidade para lidar com os desafios laborais. Por sua vez, 

estes estados psicológicos positivos motivam os indivíduos para um maior esforço e um 

bom desempenho o que, por seu turno, conduz a um aumento a satisfação no trabalho 

(Newman et al., 2014). 

É com base nesta literatura já existente, sobre a interação entre o PsyCap e a satisfação 

no trabalho, que se coloca a segunda questão de investigação da presente tese41. Deste 

modo, pretende-se avaliar se os indícios sugeridos pelas investigações já realizadas 

assumem reflexo similar na área do Turismo. Por conseguinte, sugere-se a Hipótese 2 da 

presente investigação: “H2 – O PsyCap tem um efeito positivo na satisfação no trabalho”. 

No âmbito da liderança, o PsyCap, que é uma noção recente (mas teoricamente robusta), 

evidenciou-se como um importante constructo neste campo de pesquisa (Toor & Ofori, 

2010). Portanto, tem sido crescente o número os artigos que examinam se o PsyCap 

influencia, ou não, as respostas dos seguidores em relação a diferentes comportamentos 

de liderança (Newman et al., 2014). Existem evidências de que o PsyCap está 

positivamente correlacionado com a liderança autêntica e a liderança transformacional e 

com os resultados da liderança42, havendo um efeito negativo da liderança laissez-faire 

 
engagement no trabalho do que no comprometimento organizacional afetivo. O resultado da combinação 
dos efeitos diretos e indiretos do PsyCap sobre as duas variáveis da moral dos funcionários indicam que o 
PsyCap teve um efeito similarmente positivo em ambas, dado o papel de mediação parcial do engagement 
no trabalho. Os autores consideram que estes resultados implicam que o comprometimento organizacional 
afetivo se baseia mais no engagement do que na satisfação no trabalho, algo que não tinha sido 
considerado anteriormente. 
41 “O PsyCap está positivamente relacionado com a satisfação no trabalho?” 
42 Em particular com a eficácia da liderança. 
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no PsyCap (Avey, Patera, & West, 2006; Sesen, Surucu, & Maslakci, 2019; Toor & Ofori, 

2010). Por outro lado, a liderança transacional não tem qualquer efeito no PsyCap (Sesen 

et al., 2019).  

No contexto particular da liderança autêntica, foi constatada uma relação positiva direta 

entre a autenticidade dos líderes e o PsyCap, a confiança e o desempenho dos 

subordinados, sendo que um nível mais elevado de autenticidade e de positividade dos 

líderes aumenta a confiança e o desempenho de seus seguidores (Zamahani, Ghorbani, & 

Rezaei, 2011). No enquadramento específico da forma como o capital psicológico 

positivo43 dos empreendedores empresariais pode estar ligado às dimensões da sua 

liderança autêntica44, foi evidenciada uma relação positiva entre o PsyCap dos 

empreendedores e sua autoperceção de liderança autêntica (Jensen & Luthans, 2006). 

Neste estudo em particular, os níveis de otimismo, de resiliência e de esperança relatados 

pelos empresários demonstraram uma relação positiva significativa com a sua perceção 

de liderança autêntica, servindo o seu PsyCap como um preditor efetivo das perceções de 

sua liderança autêntica.  

No campo do desempenho criativo, foi demonstrado que o PsyCap e a liderança autêntica 

podem promover a criatividade dos funcionários, sendo esta considerada um recurso 

crucial para ajudar as organizações a enfrentar os desafios competitivos, aproveitar as 

oportunidades de negócios e melhorar a eficácia organizacional (Rego, Sousa, Marques, & 

Cunha, 2012). Aponta-se para a existência de um relacionamento positivo entre o PsyCap 

e o desempenho criativo, sendo que, este mesmo tipo de relacionamento, se mantém 

quando são consideradas cada uma das suas 4 variáveis e a criatividade (Sweetman, 

Luthans, Avey, & Luthans, 2011). No entanto, constata-se que o constructo PsyCap 

mostra ter um valor preditivo superior ao das suas componentes de forma individual. 

Deste modo, advoga-se que o PsyCap dos funcionários tem um papel importante no seu 

 
43 Conforme identificado por Luthans e seus colegas. 
44 Conforme identificado por Avolio e seus colegas. 
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desempenho criativo, podendo este ser melhorado através de processos de 

desenvolvimento do PsyCap45 desses trabalhadores (Sweetman et al., 2011).  

Noutro enquadramento, surge o bem-estar do trabalhador, que pode ocasionar impactos 

positivos, tanto no que se refere à organização do empregador como ao empregado. 

Neste campo, foi constatado que o PsyCap influencia o bem-estar dos empregados ao 

longo do tempo (Newman et al., 2014) tendo, também, sido detetadas correlações 

positivas e significativas do bem-estar psicológico com as variáveis PsyCap, satisfação no 

trabalho e autoperceção de saúde, sendo que o preditor mais importante foi o capital 

psicológico46 (Hernández-Varas, Encinas, & Suárez, 2019). Considerando que o PsyCap 

está sujeito a melhorias através da aplicação de programas específicos, que visam 

melhorar o bem-estar físico e psicológico do indivíduo, esta constatação do valor 

preditivo do capital psicológico sobre o bem-estar dos indivíduos torna-se muito 

relevante, pois o fomento de programas que visem melhorar o capital psicológico pode 

ter um resultado positivo no bem-estar psicológico (Hernández-Varas et al., 2019). Para 

além disso, neste âmbito específico do bem-estar dos indivíduos, há estudos que 

comprovaram que o PsyCap melhora não só a qualidade do trabalho dos indivíduos como, 

também, as suas vidas pessoais (Newman et al., 2014). Nesta matéria, por exemplo, 

também já foi sugerido que o PsyCap explica a relação entre desemprego e bem-estar e 

que o PsyCap dos empreendedores está positivamente relacionado com o seu bem-estar 

através da redução do stress (Newman et al., 2014). 

No domínio do engagement, também já foi demonstrado que o PsyCap tem uma 

influência positiva e é um forte papel preditor do engagement (Kotzé, 2018; Paek et al., 

2015). Assumindo que capital psicológico, self-leadership e mindfulness estão 

teoricamente ligados a implicações importantes para o work engagement, o modelo 

conceptual apresentado por Kotzé (2018), que apenas considera a medida geral de self- 

-leadership (ignorando as suas subescalas e as suas estratégias), mostra que o capital 

psicológico tem uma influência positiva no work engagement e que a self-leadership é um 

 
45 Podendo este ser obtido através de formação, que pode ter a duração de poucas horas, e que permite 
desenvolver o nível global do PsyCap e o das várias componentes de forma individual. 
46 Responsável por 80% do poder preditivo. 
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determinante do PsyCap mais forte do que o mindfulness. Neste contexto, a autora 

considera que os dados revelam a importância do desenvolvimento dos recursos pessoais 

dos funcionários com vista à melhoria do work engagement, pois são vários os resultados 

organizacionais que podem advir de níveis elevados de engagement como sejam: o 

desempenho organizacional, a satisfação no trabalho e o comprometimento 

organizacional. 

Ainda no contexto da interligação com a self-leadership, apesar de serem em número 

reduzido, existem alguns estudos que evidenciam correlações positivas com o PsyCap 

como, por exemplo Jung (2019) e Y.-M. Kim (2016). Para além disso, já foi constatado que 

diferentes comportamentos de autoliderança são influenciados por diferentes elementos 

do PsyCap, especialmente pela esperança e pelo otimismo (Kızrak, Bıçakçı, & Basım, 

2017). De modo similar, o PsyCap também tem uma influência positiva nas três categorias 

de estratégias da self-leadership (Oh & Jung, 2019). 

Assim, neste âmbito do relacionamento entre o PsyCap e a self-leadership, uma das 

poucas investigações encontradas foi a de Kızrak et al. (2017). Estes autores estudaram 

quais os fatores do PsyCap que podem influenciar as capacidades de self-leadership e 

concluíram que diferentes comportamentos de autoliderança são influenciados por 

diferentes elementos do PsyCap, particularmente pela esperança e pelo otimismo. Por 

outro lado, a dimensão self-cueing é influenciada por quase todos os componentes do 

PsyCap, excetuando-se apenas a esperança. No entanto, nenhum dos subconstructos do 

PsyCap tem influência no âmbito da self-reward e do self-punishment. Deste modo, é 

percetível que o PsyCap tem um impacte parcial na self-leadership. 

O relacionamento entre PsyCap e self-leadership foi também analisados por Y.-M. Kim 

(2016), cujo principal propósito foi, não só identificar as relações entre PsyCap, self- 

-leadership e learning flow, mas também o efeito mediador do PsyCap na relação entre 

self-leadership e learning flow. Para além da evidência do papel mediador que o PsyCap 

tem na relação entre self-leadership e learning flow, foram encontradas correlações 

positivas entre as três variáveis. Também a investigação de Jung (2019), ao estudar os 

efeitos do ensino por pares na autoliderança, no capital psicológico positivo e na 



Sandra Teixeira II – Enquadramento teórico - PsyCap 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 65 

satisfação com a aprendizagem, encontrou correlações positivas entre a self-leadership e 

os componentes do PsyCap, nomeadamente com a confiança e com a esperança. 

A relação entre a self-leadership, o PsyCap e os comportamentos de cidadania 

organizacional foi investigada por G.-Y. Kim, Kim, e Lee (2012). Estes autores constataram 

que a self-leadership é um mediador no relacionamento entre o PsyCap e os 

comportamentos de cidadania organizacional. Para além disso, verificou-se que o PsyCap 

aumenta a self-leadership e que, por seu turno, a self-leadership incrementa os 

comportamentos de cidadania organizacional. Numa outra investigação, que visava 

estudar o impacto do PsyCap e da self-leadership nos resultados de trabalho (H.-M. Yang, 

2018), verificou-se que ambos influenciam e são influenciados pelos resultados de 

trabalho. Para além disso, as duas variáveis (PsyCap e self-leadership) têm um valor 

explicativo de 44,5% dos resultados do trabalho. 

Pelo exposto, pode constatar-se que o número de estudos que relacionam o PsyCap com 

a self-leadership é reduzido. A isto, acresce ainda o facto de que tem existido um ignorar 

das estratégias de self-leadership. Por conseguinte, no presente estudo colocam-se duas 

questões de investigação47 que interrogam sobre o relacionamento direto existente entre 

estas variáveis sugerindo-se, portanto, duas hipóteses de investigação: “H1 - O PsyCap 

tem um efeito positivo na self-leadership” e “H4 – A self-leadership tem um efeito 

positivo no PsyCap”. 

Um estudo que abrange as três variáveis da presente investigação foi realizado por Oh e 

Jung (2019). Este estudo teve como intuito analisar o efeito da self-leadership sobre a 

satisfação no trabalho e o comportamento da cidadania organizacional, assim como o 

efeito mediador do capital psicológico. Os seus resultados confirmaram que existe uma 

relação causal entre a self-leadership e o capital psicológico positivo. Neste contexto, 

verificou-se que o PsyCap não só tem efeitos positivos nas três categorias de estratégias 

da self-leadership como, também, nos comportamentos da cidadania organizacional. 

 
47 “O PsyCap está positivamente relacionado com a self-leadership?” e “A self-leadership está positivamente 
relacionada com o PsyCap?” 
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Não obstante tudo o que foi anteriormente exposto, é possível observar que se, por um 

lado, existem investigações que analisam o relacionamento do PsyCap com 

comportamentos e atitudes que devem ser incentivadas, pois podem favorecer o 

desempenho e a organização. Por outro lado, também é possível encontrar investigações 

que abordam as variáveis que podem prejudicar o desempenho e ter um efeito negativo 

na organização. Por conseguinte, o PsyCap pode ser um fator chave para a melhor 

compreensão da variação da perceção dos sintomas de stress, das intenções de 

abandonar o emprego e de comportamentos de procura de emprego/intenções de 

abandono. 

Neste âmbito, já foi constatada uma relação negativa do PsyCap dos funcionários com a 

sua perceção dos sintomas de stress, com o absentismo, com comportamentos de 

pesquisa de emprego e com as suas intenções de abandonar o emprego (relacionadas 

com a rotatividade) (Chaudhary & Chaudhary, 2015; Chaudhary et al., 2015; Dhiman & 

Arora, 2018; Avey et al., 2006; Avey et al., 2009;). Deste modo, sustenta-se a afirmação 

de que indivíduos com elevado índice de PsyCap apresentam menores níveis de 

absentismo e de procura de outro emprego. Assim, provavelmente demonstrarão menor 

intenção de deixar o emprego, do que os seus colegas com reduzidos níveis de PsyCap, 

pelo que os gestores de recursos humanos têm na sua posse uma alavanca estratégica 

para reduzir as intenções de abandono (Dhiman & Arora, 2018). 

Mais ainda, o estudo da mediação múltipla do PsyCap, do comprometimento 

organizacional, do burnout e da ansiedade mostrou que o PsyCap foi sequencialmente 

associado ao aumento do comprometimento organizacional, à diminuição do burnout no 

trabalho, o que, por sua vez, se relaciona com a redução dos sintomas de ansiedade (J. 

Zhou et al., 2018). 

De um modo englobante, geral e sintetizado, e com base na revisão de literatura 

apresentada, pode-se dizer que são já vários os estudos que comprovam a importância do 

PsyCap e o seu impacto positivo e negativo em relação a diversas variáveis 

organizacionais. Neste âmbito salienta-se o relacionamento positivo com: a satisfação no 
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trabalho48; o empreendedorismo49; o desempenho criativo50; a liderança51; a perceção de 

segurança52; as atitudes, os comportamentos e o desempenho dos funcionários53. Por 

outro lado, observa-se a existência de um relacionamento negativo com diversas 

variáveis, menos desejáveis no plano organizacional, como o cinismo54, as intenções de 

abandono55, o stress56, a ansiedade dos empregados e os comportamentos desviantes57. 

Assim, resumindo de forma genérica, pode-se dizer que o PsyCap pode ter um papel 

importante no que diz respeito ao desempenho organizacional, e aos comportamentos e 

atitudes dos vários tipos de funcionários. 

No que diz respeito a este capítulo e às principais variáveis abordadas na presente 

investigação, verifica-se que a pesquisa sobre a ligação com a satisfação no trabalho é já 

considerável, sendo diversos os estudos que tornam patente a relação positiva entre o 

PsyCap e a satisfação no trabalho, demonstrando que é possível melhorar a satisfação no 

trabalho através do aumento do PsyCap. Contudo, a investigação relacionada com a self- 

-leadership é diminuta. Neste caso, pode-se dizer que os estudos encontrados são raros, 

contudo os mesmos indicam: 1) a existência de uma correção positiva entre estas 

variáveis; 2) que a self-leadership é um determinante do PsyCap; 3) que o PsyCap influi na 

self-leadership; 4) que, em conjunto, o PsyCap e a self-leadership têm um relevante valor 

explicativo dos resultados de trabalho; 5) que a self-leadership é um mediador no 

relacionamento entre o PsyCap e os comportamentos de cidadania organizacional; 6) que 

o PsyCap faz a mediação da relação da self-leadership com o learning flow. 

 

 
48 Por exemplo: F. Luthans et al. (2008), Ardichvili (2011) e Kose et al. (2018). 
49 Por exemplo: Jensen e Luthans (2006). 
50 Por exemplo: Sweetman et al. (2011). 
51 Por exemplo: Toor e Ofori (2010), Rego et al. (2012) e Sesen et al. (2019). 
52 Por exemplo: Virga (2015) e Stratman e Youssef-Morgan (2019). 
53 Por exemplo: F. Luthans et al. (2005) e Peterson et al. (2011). 
54 Por exemplo: Stratman e Youssef-Morgan (2019). 
55 Por exemplo: Avey et al. (2009), Chaudhary et al. (2015) e Dhiman e Arora (2018).  
56 Por exemplo: Newman et al. (2014), Virga (2015), Hashemi, Savadkouhi, Sahar, Naami, e Beshlideh (2018) 
e Kong et al. (2018) 
57 Por exemplo: Avey et al. (2009), Dhiman e Arora (2018), J. Zhou et al. (2018).  
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Como resumo dos estudos abordados neste capítulo, foi elaborada a Figura 5, que elenca 

as diversas variáveis organizacionais, cujo relacionamento com o PsyCap já foi, de alguma 

forma, estudado. 

 

 
Figura 5 - Variáveis organizacionais já relacionadas com o PsyCap 

 

2.1.7.3. MODERAÇÃO E MEDIAÇÃO DE RELAÇÕES 

Embora exista uma grande quantidade de pesquisa que se concentrou em examinar a 

relação entre o PsyCap e os resultados no local de trabalho, comparativamente, a 

investigação sobre os fatores que podem moderar tal relacionamento é mais reduzida 

(Newman et al., 2014). No entanto, existem publicações sobre essa moderação. Por 

exemplo, já se verificou que o PsyCap dos empreendedores está positivamente 
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relacionado com o seu bem-estar pessoal através da redução do stress58 (Newman et al., 

2014) e que a liderança transformacional tem um papel mediador na criação de 

resultados positivos de liderança para líderes com melhor PsyCap (Toor & Ofori, 2010). 

Também já se demonstrou que o clima de serviço (um moderador na esfera da equipa) 

modera a relação entre o PsyCap individual e o desempenho no trabalho, sendo que a 

relação é mais forte quando este clima é mais positivo (Walumbwa, Peterson, Avolio, & 

Hartnell, 2010). 

No plano individual, já foi verificado que a identidade organizacional modera a relação 

entre o PsyCap dos funcionários e os seus comportamentos de cidadania organizacional e 

os comportamentos potencialmente desviantes, sendo que a influência positiva do 

PsyCap é mais forte quando a identificação com a organização é maior (Norman, Avey, 

Nimnicht, & Pigeon, 2010). Outro mediador no relacionamento entre o PsyCap e os 

comportamentos de cidadania organizacional é a self-leadership (G.-Y. Kim et al., 2012). 

Foi, também, comprovado que o cinismo é um mediador da relação entre o PsyCap e os 

comportamentos inseguros no local de trabalho, podendo os trabalhadores cínicos ser 

mais propensos a comportamentos inseguros59 (Stratman & Youssef-Morgan, 2019). 

Deste modo, é possível admitir que desenvolvimento do PsyCap pode ser uma 

abordagem eficaz para aumentar a positividade, reduzir o cinismo e os comportamentos 

inseguros. Neste contexto, assume relevância o juízo de Stratman e Youssef-Morgan 

(2019), que consideraram que as organizações devem ser sábias para estabelecer 

programas que promovam comportamentos seguros no ambiente de trabalho, não 

apenas através da resolução de falhas no que toca ao conhecimento e à observância da 

segurança mas, também, através da instilação de positividade que, por sua vez, pode 

ajudar a combater o cinismo e os comportamentos inseguros. 

 
58 Sendo a influência do PsyCap na redução do stress mais forte nos empreendedores mais velhos do que 
nos mais jovens. 
59 Verificou-se que o que cinismo foi um mediador completo da relação entre o PsyCap e os 
comportamentos inseguros no grupo de tratamento, mas não no grupo de controlo, mesmo depois de 
contabilizar os níveis pré-intervenção do PsyCap, do cinismo e dos comportamentos inseguros. Neste 
estudo, as análises multi-grupo suportaram o modelo hipotético de mediação, com o cinismo como um 
mediador completo da relação entre PsyCap e os comportamentos inseguros. 
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O papel mediador do engagement no efeito do PsyCap sobre a moral de funcionários de 

hotéis60 também já foi estudado, tendo-se mostrado que o engagement surge como uma 

consequência positiva do PsyCap e como antecedente das duas variáveis da moral dos 

funcionários (satisfação no trabalho e o comprometimento afetivo) (Paek et al., 2015). 

Neste contexto, considera-se que, uma vez que o PsyCap tem um impacto direto nessas 

variáveis, o engagement também atua como mediador parcial dessas relações. Mais 

além, sugere-se que o engagement medeia parcialmente o efeito do PsyCap sobre a 

satisfação no trabalho e sobre o comprometimento organizacional afetivo. Assim, 

argumenta-se que os funcionários que possuem um elevado nível de PsyCap tendem a 

mostrar, como consequência, um maior envolvimento no trabalho. 

Não obstante a existência de investigações sobre os fatores que podem moderar as 

relações entre o PsyCap e outras variáveis, há a considerar outro âmbito de pesquisa, que 

diz respeito ao tratamento do PsyCap como uma variável moderadora e mediadora, e a 

forma como ele interage com outras variáveis para influenciar os resultados do trabalho. 

Neste âmbito, já se constatou que as relações negativas da política organizacional com o 

desempenho e com a satisfação no trabalho são mais fracas no caso de indivíduos com 

elevado PsyCap (Abbas, Raja, Darr, & Bouckenooghe, 2013). Por outro lado, a relação 

entre a política organizacional e as intenções de turnover é mais forte quando o PsyCap é 

elevado (Abbas et al., 2013).  

O PsyCap também foi identificado como um mediador na relação entre fatores de stress e 

índices de bem-estar, assim como na relação entre fatores de stress no trabalho e a 

qualidade de vida, atuando, ainda, como um mediador parcial na relação entre conflito 

trabalho-família e o burnout (Newman et al., 2014; Virga, 2015). Também foi constatado 

o papel moderador do capital psicológico (resiliência, otimismo, esperança e eficácia) na 

relação entre o stress e os comportamentos de incivilidade no local de trabalho. Neste 

enquadramento constata-se que o stress está negativamente relacionado com a 

incivilidade, sendo esta relação moderada pela resiliência61 (Hashemi et al., 2018). Neste 

 
60 Em particular sobre a satisfação no trabalho e o comprometimento afetivo. 
61 Não havendo evidências de papel moderador das restantes 3 variáveis que constituem o PsyCap 
(otimismo, esperança e autoeficácia). 
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caso da relação entre o stress e a incivilidade, o relacionamento é mais fraco quando os 

indivíduos possuem um elevado PsyCap. Ou seja, o PsyCap amortece o efeito do stress do 

trabalho sobre a incivilidade (S. J. Roberts, Scherer, & Bowyer, 2011). Situação similar 

também se encontra nas relações entre o trabalho emocional e variáveis de resultado 

(como a satisfação no trabalho e o burnout), em que este relacionamento é mais fraco 

quando os indivíduos possuem um elevado PsyCap (Cheung, Tang, & Tang, 2011). 

Para além disso, também foi verificado que o PsyCap do líder está positivamente 

relacionado com o desempenho do seguidor, sendo esta relação mediada pelo PsyCap do 

seguidor (Walumbwa et al., 2010). Mais ainda, verificou-se que o PsyCap do líder e o do 

seguidor interagem para, positivamente, predizerem o desempenho (Walumbwa et al., 

2010). Por outro lado, já foi observado que a influência negativa da supervisão abusiva62 é 

mais forte para os níveis mais baixos de PsyCap (Cunningham, DiRenzo, & Mawritz, 2013). 

Também os índices mais baixos de PsyCap tornam mais forte a relação entre liderança 

autêntica e desempenho no trabalho dos seguidores (por meio da troca de líderes e 

membros) (Newman et al., 2014; Wang, Sui, Luthans, Wang, & Wu, 2014).  

Ainda no contexto de liderança, houve um aumento nos estudos que implicam o PsyCap 

como mediador na relação entre o estilo de liderança autêntica e várias variáveis 

organizacionais (Laschinger & Fida, 2014; Olaniyan & Hystad, 2016; Rego et al., 2012; 

Wang et al., 2014). Neste contexto, foi revelado, por exemplo, que PsyCap tem um papel 

mediador na relação da liderança autêntica com a criatividade (Rego et al., 2012). 

Abordando ainda especificamente a liderança autêntica, é defendido que esta é 

importante não só para o bem-estar dos empregados como, também, no 

desenvolvimento do seu PsyCap. A investigação de Olaniyan e Hystad (2016) sobre o 

impacto do estilo de liderança autêntica no PsyCap dos empregados, na satisfação no 

trabalho, na insegurança no trabalho e nas intenções de abandono, propõe que a 

liderança autêntica exerce uma influência direta sobre as variáveis e, também, indireta 

através do conjunto de qualidades psicológicas conhecidas como capital psicológico 

 
62 No que diz respeito a levar os seguidores a exibirem níveis mais elevados de comportamentos anti-sociais 
e níveis mais baixos de comportamentos de cidadania organizacional. 
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positivo (PsyCap). Os seus resultados mostraram que a liderança autêntica prediz as 

intenções de abandono e a satisfação no trabalho, mas não a insegurança no trabalho. No 

entanto, constata-se a existência de relações indiretas entre a liderança autêntica e as 

três variáveis de resultados organizacionais através do PsyCap. Assim, estes resultados 

suportam os efeitos indiretos da liderança autêntica sobre a satisfação no trabalho, a 

insegurança no trabalho e as intenções de abandono através da mediação do PsyCap. 

Ainda no âmbito do papel mediador desempenhado pelo PsyCap na ligação dos 

comportamentos de liderança aos resultados de trabalho, no plano individual, vários 

estudos verificaram que: 1) o PsyCap faz a mediação das relações da liderança 

transformacional com o desempenho dos seguidores e com os comportamentos de 

cidadania organizacional; 2) existe um relacionamento positivo entre a liderança 

(transformacional, transacional e autêntica) e o PsyCap; 3) existe um relacionamento 

positivo entre a liderança autêntica e a criatividade dos funcionários (Newman et al., 

2014). Na esfera da equipa, as investigações sugerem que: 1) o PsyCap coletivo da equipa 

faz a mediação das relações da liderança autêntica com o desempenho do grupo e da 

liderança autêntica com os comportamentos de cidadania organizacional; 2) o PsyCap do 

líder tem um relacionamento positivo com o do seguidor, sendo este mediado pela 

qualidade das relações (Newman et al., 2014). 

Para além do já exposto, existem outras relações, entre variáveis, sobre as quais foi 

demonstrado que o PsyCap tem um efeito mediador, das quais se podem salientar as 

relações entre: o suporte organizacional e o desempenho individual; o desempenho 

individual e a satisfação no trabalho; a insegurança (qualitativa e quantitativa) e a 

satisfação no trabalho; a perceção da restrição de recursos e a melhoria contínua; a self- 

-leadership e o work-engagement; a diversão no local de trabalho e o engagement. 

Deste modo, o estudo do papel do PsyCap na mediação dos efeitos do suporte 

organizacional no desempenho dos funcionários evidencia que o PsyCap dos empregados 

é um mediador na relação entre o seu desempenho e o clima organizacional solidário 

(supportive organizational climate), estando este relacionado com a satisfação e com o 

comprometimento dos funcionários. Adicionalmente, constata-se que o PsyCap dos 
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empregados está positivamente relacionado com o seu desempenho, com a sua 

satisfação no trabalho e com o seu comprometimento (F. Luthans et al., 2008).  

Por outro lado, a análise do efeito mediador do capital psicológico e da confiança (na 

gestão) na relação entre o desempenho individual e a satisfação no trabalho revelou que 

o capital psicológico e a confiança transmitem o efeito do desempenho individual à 

satisfação no trabalho, sendo ambos mediadores na relação entre o desempenho 

individual e a satisfação no trabalho (Bitmis & Ergeneli, 2013). O PsyCap pode, 

igualmente, moderar a influência da satisfação no desempenho contextual (Y. Zhou et al., 

2012). Adicionalmente, a hipótese de que o PsyCap medeia a relação entre a insegurança 

(qualitativa e quantitativa) e a satisfação no trabalho já foi suportada, existindo 

evidências que dão apoio à ideia de que o capital psicológico é um antecedente relevante 

da satisfação no trabalho (Virga, 2015). 

Na procura da resposta à questão sobre o que motiva as pessoas a procurar a melhoria 

contínua, apesar de os recursos para a apoiar serem mínimos, foi constatado que o 

PsyCap é um mediador nas relações entre: 1) a restrição de recursos e a avaliação 

cognitiva; 2) a restrição de recursos e a melhoria contínua. No entanto, os efeitos da 

perceção da restrição de recursos sobre a apreciação de ameaças e sobre os 

comportamentos de melhoria contínua, apenas demonstraram ser significativos para os 

funcionários com baixo nível de PsyCap (Chadwick & Raver, 2013). Por conseguinte, os 

indivíduos com PsyCap mais elevado têm menor probabilidade de percecionar o 

constrangimento de recursos como uma ameaça. 

No contexto da self-leadership, também já foi identificado o papel mediador do PsyCap. 

Assim, ele faz a mediação entre a self-leadership e learning flow Y.-M. Kim (2016). No que 

concerne à influência da self-leadership na componente dedicação do work engagement, 

esta é completamente mediada pelo PsyCap, fazendo este também a mediação parcial do 

relacionamento entre a self-leadership e o vigor, e da influência do mindfulness no vigor e 

na dedicação (componentes do work engagement) (Kotzé, 2018).  

No contexto específico de empresas de serviços e de alojamento turísticos, já foi 

mostrado que a diversão no local de trabalho tem um efeito positivo no PsyCap e que 



Sandra Teixeira II – Enquadramento teórico - PsyCap 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 74 

este tem um efeito positivo no engagement. Para além disso, também se verificou que o 

PsyCap tem um papel mediador parcial na relação entre a diversão no local de trabalho e 

o engagement. Deste modo, o PsyCap pode ajudar a fortalecer o relacionamento entre a 

diversão no local de trabalho e o engagement (Tsaur, Hsu, & Lin, 2019). 

Por fim, resta salientar que, no que concerne à variável self-leadership, o número de 

estudos no âmbito da moderação e mediação de relações é reduzido. Todavia, os 

existentes denotam que: 1) a self-leadership é um mediador no relacionamento entre o 

PsyCap e os comportamentos de cidadania organizacional; 2) o PsyCap tem um papel 

mediador no relacionamento entre self-leadership e learning flow. 

Já no caso da satisfação no trabalho, a literatura é mais abundante e, de uma forma 

resumida evidencia que existem variáveis que fazem a mediação da relação do PsyCap 

com a satisfação no trabalho como, por exemplo, o engagement e a liderança autêntica. 

Por outro lado, o PsyCap influencia as relações da satisfação com outras variáveis como, 

por exemplo, com a política organizacional, com o trabalho emocional, com a liderança 

autêntica, com o desempenho e com a insegurança. 

 

 

2.1.8. IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO 

Tendo como base a ideia de que investir no desenvolvimento, na gestão e no aumento do 

PsyCap irá ter um impacto positivo no desempenho e nas atitudes dos funcionários, e irá 

ajudar as empresas a ganhar vantagens competitivas sustentáveis, são várias as 

constatações e recomendações que emergem da presente revisão de literatura com o 

intuito de promover o desenvolvimento das organizações e dos seus funcionários. 

Havendo mesmo quem argumente que o PsyCap é uma importante vantagem dos 

recursos humanos para qualquer organização empresarial sendo vital que as empresas 

desenvolvam uma força de trabalho com melhores capacidades psicológicas e que “as 
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empresas precisam desenvolver capacidades psicológicas positivas entre seus 

funcionários, tanto seguidores como líderes” (Toor & Ofori, 2010, p. 341). 

O PsyCap pode constituir-se como uma forma de os indivíduos permanecerem resilientes 

e dinâmicos diante das adversidades, o que que tem implicações de longo alcance para o 

sucesso individual e organizacional, em particular no contexto global e altamente 

competitivo da economia atual (Chadwick & Raver, 2013). No caso específico dos 

empreendedores, considera-se que existe um valor potencial em reconhecer, desenvolver 

e alavancar o capital psicológico positivo dos empreendedores, para que eles possam 

conduzir autenticamente as suas organizações emergentes a resultados desejados e bem- 

-sucedidos (Jensen & Luthans, 2006). 

Um elevado nível de PsyCap permite que os profissionais vejam as coisas de forma mais 

otimista e tenham um caráter mais indulgente, virtuoso e forte. Para além disso, os 

indivíduos com PsyCap elevado são, geralmente, capazes de pensar de forma 

independente, lidam com ambientes estressantes racionalmente e estão abertos a 

mudanças pelo que, consequentemente, têm níveis mais elevados de motivação, de 

satisfação no trabalho e de comprometimento organizacional (Kose et al., 2018). Por 

outro lado, um elevado nível de PsyCap leva a uma maior probabilidade de interpretar as 

restrições de recursos como um desafio, e não como uma ameaça, o que é 

particularmente relevante quando se constata que desenvolver e manter o PsyCap é 

economicamente mais realista do que tentar garantir recursos suficientes 

permanentemente (Chadwick & Raver, 2013). 

Os resultados das investigações sobre os antecedentes do PsyCap podem ocasionar 

diversas implicações para a gestão, em particular pela influência positiva que podem ter 

sobre o PsyCap dos funcionários. Entre elas encontram-se, nomeadamente, implicações 

para o desenho de cargos, para o processo de recrutamento e seleção de recursos 

humanos, assim como para a escolha do estilo de liderança (Avey, 2014). Neste quadro, 

por exemplo, a possibilidade de influenciar os estados psicológicos dos funcionários 

(como o PsyCap) através das características do trabalho, faz sobressair a importância de 

um desenho de cargos realizado com vista à melhoria do PsyCap individual. 
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Por outro lado, no caso do processo de recrutamento e seleção, o conhecimento das 

características individuais poderá ser benéfico para a organização, no sentido de 

favorecer a escolha de trabalhadores com um melhor potencial sustentável de PsyCap. 

Deste modo, são vários os autores que aconselham a inclusão do PsyCap neste processo 

(Avey, 2014; Paek et al., 2015), sugerindo-se, por exemplo, a inclusão de uma avaliação 

psicológica do PsyCap no processo de contratação de novos funcionários (Mello, 2013). 

Com base nos resultados das investigações, recomenda-se, também, o uso do PsyCap nos 

programas de desempenho e de desenvolvimento de recursos humanos. No âmbito da 

avaliação de desempenho aconselha-se a inclusão de uma autoavaliação do PsyCap como 

parte de avaliação de desempenho e dos planos de desenvolvimento profissional. (Mello, 

2013). Para além disso, advoga-se que as organizações podem realizar práticas para 

melhorar o capital psicológico dos funcionários pois: (1) o PsyCap pode ser melhorado 

através de formação e (2) os funcionários com elevado nível de PsyCap podem ter melhor 

desempenho que aqueles com baixa pontuação no PsyCap (Dhiman & Arora, 2018). Ou 

seja, considerando que uma mudança no capital psicológico do indivíduo prediz a 

mudança de desempenho, o PsyCap pode constituir um recurso a ser utilizado pelos 

funcionários para aumentar o seu desempenho (Peterson et al., 2011). 

Um exemplo particular é a relação do PsyCap com o desempenho criativo. Assumindo 

que a criatividade é um ingrediente para a inovação das organizações, este processo de 

criatividade, que conduz a ideias inovadoras, é central para o estabelecimento e 

manutenção de vantagens competitivas, tanto na esfera individual como organizacional 

(Sweetman et al., 2011). Neste enquadramento, e tendo o PsyCap um papel preditor do 

desempenho criativo, o desenvolvimento do PsyCap dos funcionários pode dar um 

contributo relevante para os resultados organizacionais. 

Outras vertentes de atuação a considerar são a liderança e a conjuntura da escolha do 

estilo de liderança. Sobre estas, é argumentado que, com a crescente complexidade do 

mundo dos negócios, com a incerteza nos mercados, assim como nas atitudes dos 

funcionários, está na altura de os empregadores investirem no desenvolvimento do 

PsyCap dos seus líderes, de modo a que o impacto possa ser transferido, de forma 
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descendente a toda a organização (Toor & Ofori, 2010). Deste modo, ao investirem em 

estilos de liderança que favorecem o PsyCap, as organizações podem ganhar líderes mais 

desenvolvidos e usufruir da influência favorável desses estilos de liderança no PsyCap dos 

empregados. Ou seja, uma vez que o PsyCap dos líderes, ou o seu grau de positividade, 

pode influenciar os estados psicológicos e comportamentos dos seus seguidores, têm sido 

identificados estilos e comportamentos de liderança mais apropriados para melhorar o 

desempenho da sua organização. 

Neste contexto específico sugere-se, por exemplo, que os comportamentos de liderança 

transformacional podem criar condições para o desenvolvimento do PsyCap, ao contrário 

de ambientes de liderança laissez-faire onde há uma deterioração do bem-estar 

psicológico dos membros da organização (Sesen et al., 2019). Por outro lado, a perceção 

de que a liderança autêntica é capaz de inspirar comportamentos positivos nos 

funcionários, exige mudanças nas organizações, em particular em consultores e naqueles 

que podem induzir mudanças (Olaniyan & Hystad, 2016). 

Num domínio mais prático, os gestores e líderes podem melhorar o PsyCap de seus 

funcionários através de diversos métodos, como, por exemplo: a atribuição dos 

funcionários a unidades e tarefas que se ajustem a seus desejos e aptidões; proporcionar 

formação quando se constate alguma inadequação do funcionário em relação ao serviço; 

estabelecer uma comunicação saudável com os funcionários, considerando suas 

reclamações e sugestões; eliminar papéis ambíguos; estabelecer sistemas de recompensa 

apropriados; reduzir as hierarquias e adotar um estilo de gestão participativa (em 

alternativa ao estilo autoritário) para expor os pontos fortes dos funcionários (Kose et al., 

2018). 

Numa outra vertente, a utilização de recursos positivos, como o PsyCap, pode ajudar a 

combater os efeitos disfuncionais e indesejados, como o stress, a rotatividade e o 

abandono. Neste quadro, propõe-se que a formação e o desenvolvimento de recursos 

humanos apostem no reconhecimento e na melhoria dos recursos subestimados, como a 

autoeficácia, a esperança, o otimismo e a resiliência (componentes do PsyCap), 
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procurando-se, assim, favorecer o combate ao stress que, por sua vez, pode reduzir a 

rotatividade (Avey et al., 2009). 

Outra perspetiva de atuação vai ao encontro ao contexto teórico que indica que, se por 

um lado, as situações estressantes conduzem ao aumento da incivilidade no ambiente de 

trabalho, por outro lado, indivíduos com elevado PsyCap possuem recursos psicológicos 

para prevenir comportamentos negativos, como os comportamentos incivis (Hashemi et 

al., 2018). Para ter uma organização desenvolvida é importante identificar os fatores de 

enfraquecimento da incivilidade (Hashemi et al., 2018) e o PsyCap é um destes fatores. 

Neste âmbito já foi constatado que, nos funcionários com elevada resiliência, a relação 

entre o stress e a incivilidade no ambiente de trabalho é mais fraca do que a relação entre 

essas duas variáveis em funcionários com baixa resiliência. Desta forma, sendo a 

resiliência um potencial para reverter e lidar com as dificuldades para atingir o sucesso é, 

também, uma das fontes positivas mais importantes para superar um ambiente de 

trabalho estressante e turbulento. Não obstante, para reduzir os comportamentos de 

incivilidade no local de trabalho, é preciso gerir os elementos de stress no trabalho, 

minimizando-os o máximo possível (Hashemi et al., 2018). 

O desenvolvimento do PsyCap nas organizações também pode ser associado à promoção 

da justiça organizacional, à criação de bons climas organizacionais e a um relacionamento 

correto com os funcionários. Esta abordagem melhora a satisfação no trabalho, o 

desempenho e promove os comportamentos de cidadania organizacional entre os 

funcionários pelo que, ao fazê-lo, são reduzidas as intenções de abandono, o stress e a 

ansiedade nos indivíduos (Kong et al., 2018).  

Por outro lado, um clima organizacional solidário positivo pode contribuir para o 

desempenho geral da organização e o nível de PsyCap dos funcionários pode 

desempenhar um papel importante no fomento desses contributos (F. Luthans et al., 

2008). A criação de um ambiente de trabalho com base no suporte organizacional e o 

desenvolvimento do PsyCap deve ser uma medida a ter em consideração pelos gestores 

pois, desta forma, promovem a satisfação no trabalho (Fu et al., 2013). Para além disso, 

se as empresas conseguirem desenvolver ambientes que encorajem e melhorem as 
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variáveis do PsyCap (esperança, otimismo, eficácia e resiliência), os seus recursos 

humanos manter-se-ão na organização e, simultaneamente, esta estará em melhor 

posição para atrair novos talentos (Toor & Ofori, 2010).  
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2.2. SELF-LEADERSHIP 

A pesquisa na área da gestão coloca uma grande ênfase na compreensão da liderança, 

sendo que, neste campo, se começou por tentar entender como os supervisores e os 

líderes influenciam os seus seguidores. Na década de 1980, Manz e Sims introduzem uma 

abordagem alternativa com o foco na forma como as pessoas se gerem e se lideram a si 

próprias. Neste contexto, a self-leadership foi inicialmente definida por como uma 

perspetiva abrangente de autoinfluência, que diz respeito a conduzir-se a si mesmo em 

direção ao desempenho de tarefas naturalmente motivadoras, assim como gerir-se a si 

mesmo para fazer o trabalho que deve ser feito mas que não é natural e inicialmente 

motivador (Manz, 1986). 

Ainda que, inicialmente, a self-leadership tenha sido vista como um processo de 

autoinfluência - o que levava a um foco nas estratégias psicológicas subjetivas que os 

indivíduos usam para se focarem e apoiarem a sua motivação para o trabalho - as 

pesquisas mais recentes vão ao encontro de uma definição mais ampla e mais 

abrangente, que inclui aspetos psicológicos e aspetos relacionados com a organização 

(Pihl-Thingvad, 2014). Deste modo, self-leadership é um termo usado para descrever uma 

teoria abrangente de autoinfluência que, recentemente, demonstrou uma popularidade 

considerável e um impressionante potencial de aplicação em organizações modernas 

(Houghton, 2010). 

O conceito de self-leadership começou por ser aplicado, no início da década de 1990, a 

duas áreas: autogestão de equipas e liderança de fortalecimento (empowerment 

leadership) (Neck & Houghton, 2006). No entanto, este conceito tem sido abordado, de 

forma extensiva, por autores da área da gestão, incluindo a área do coaching, onde a self- 

-leadership já foi definida como uma abordagem intuitiva e estratégica para o 

autodesenvolvimento, que fornece ferramentas vitalícias para as pessoas acederem aos 
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seus recursos internos e externos, para ativamente direcionarem o seu caminho e para 

atingirem a sua visão (Topper, 2009) 63.  

Uma dúvida levantada sobre a self-leadership é o facto de esta poder ser confundida com 

traços de personalidade. Ou seja, se esta é única e distinta em relação a certos traços de 

personalidade, como seja a consciência. Ainda que existam algumas críticas sobre este 

assunto, a self-leadership não corresponde a um traço de personalidade e as dimensões 

da self-leadership são distintas das características da personalidade, ainda que estas 

estejam relacionadas e existam relações significativas entre a self-leadership (e as suas 

estratégias) e alguns traços de personalidade (Furtner & Rauthmann, 2013; Houghton, 

2010; Houghton, Bonham, Neck, & Singh, 2004; Neck & Houghton, 2006; Van Zyl, 2012). 

Um domínio de investigação nesta área tem a ver com o estudo de como é que os self- 

-leaders são vistos pelos outros e quais as características de personalidade que lhes são 

atribuídas. Neste contexto, a investigação de Furtner e Rauthmann (2013) mostrou que 

eles são vistos como extrovertidos e abertos à experiência. Para além disso, esta 

investigação aponta o facto de as estratégias de recompensas naturais serem as mais 

importantes neste contexto. Ou seja, estas estratégias evidenciam-se como sendo a 

componente percetiva mais saliente da self-leadership e que podem, por sua vez, levar à 

atribuição de traços de personalidade. Isto pode ser explicado pelo facto de que as 

pessoas que se conseguem automotivar intrinsecamente, e que encontram alegria e 

recompensas no que fazem, manifestam comportamentos positivos. Por outro lado, 

constata-se que as estratégias focadas no comportamento estão associadas a ser-se visto 

como fazendo parte do comum, o que sugere que, em matéria da perceção das pessoas, 

esta dimensão de self-leadership difere das outras dimensões. 

De seguida, é feita a apresentação do conceito da self-leadership, das suas bases teóricas 

e da forma como tem sido vista pelos seus adeptos e críticos. Posteriormente, aborda-se 

a natureza da variável e expõe-se a relação da self-leadership com os seus antecedentes, 

seguindo-se a descrição das suas estratégias e a explicação do conceito de 

 
63 O processo tem por base a premissa que as pessoas usam apenas uma pequena parte do seu cérebro e 
que com o aumento da autoconsciência, do enfoque e do suporte é possível alcançar uma maior parte do 
potencial pessoal (Topper, 2009). 
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SuperLeadership. É, também, descrito o modelo ETVBAMA, um modelo conceptual que 

visa ajudar a compreender as dimensões críticas associadas à self-leadership e 

compreender a inter-relação existente entre elas. Segue-se o debate sobre a adequação 

do uso da self-leadership e o estudo das suas características de aprendizagem e 

desenvolvimento. Por fim, o capítulo é encerrado com a apresentação das evidências do 

relacionamento da self-leadership com diversas variáveis de contexto organizacional. 

 

 

2.2.1. CONCEITO DE SELF-LEADERSHIP 

De acordo com a sua conceção inicial, a self-leadership descreve pessoas que assumem 

responsabilidade pessoal, direcionam seus próprios esforços, motivam-se e renovam os 

seus padrões de pensamento (Manz & Sims, 1989). Um argumento subjacente à self- 

-leadership é que, apesar do comportamento ser sustentado por forças externas (como 

um líder), as ações são, em última análise, controladas por forças internas e não por 

forças externas (Houghton, Carnes, & Ellison, 2014; Stewart, Courtright, & Manz, 2011). 

Neste enquadramento, a self-leadership corresponde a um processo de influência através 

do qual os indivíduos (e grupos de trabalho) navegam, se motivam e se conduzem para 

atingirem resultados e comportamentos desejados (Carmeli, Meitar, & Weisberg, 2006). 

Diferentes aspetos da self-leadership têm sido delineados de modo a dar respostas a 

questões do “como”, “o quê”, “porquê”, o que leva a que a self-leadership possa ser 

definida como “um processo e um conjunto de estratégias que abordam “o que” deve ser 

feito (por exemplo, padrões e objetivos), o “porquê” (por exemplo, análise estratégica), e 

o “como” deve ser feito” (Manz, 2015, p. 135). Nesta perspetiva, a self-leadership pode 

ser vista como a soma de estratégias, que se concentram em comportamentos e 

pensamentos, que os indivíduos podem usar para se influenciarem e se orientarem 

através do controlo dos seus comportamentos (Ay et al., 2015). Por outras palavras, a 

self-leadership representa a capacidade de um indivíduo exercer controlo (autoeficácia) 

sobre sua a escolha de situações em que deve participar e proporcionar recompensas 
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intrínsecas, que normalmente são associadas com o alcançar de metas (Ross, 2014). 

Representa, assim, um processo que envolve a motivação intrínseca (derivada da 

perceção de competência em conseguir atingir algum padrão pessoal de realização) que 

leva a uma maior autoeficácia (Ross, 2014). 

Desta forma, os indivíduos controlam o seu próprio comportamento, influenciando-se e 

conduzindo-se a si mesmos, por meio da utilização de um conjunto de estratégias 

comportamentais cognitivas: estratégias focadas em comportamentos (behavior-focused 

strategies); estratégias de recompensas naturais (natural reward strategies) e estratégias 

de padrão de pensamento construtivo (constructive thought pattern strategies) (Neck & 

Houghton, 2006). Ou seja, a self-leadership corresponde a um processo pelo qual as 

pessoas se influenciam para alcançar a autodireção e a automotivação necessárias para 

se comportarem e atuarem de modo desejável, sendo esse processo de autoinfluência 

facilitado pelo uso de estratégias comportamentais e cognitivas (Houghton, 2010). 

Por tudo isto, a self-leadership pode, concomitantemente, ser definida como o 

mecanismo autorregulador que conduz as capacidades individuais e melhora os processos 

autorreguladores através de três dimensões correlacionadas: estratégias de padrão 

construtivo de pensamento; estratégias de recompensas naturais e estratégias focadas 

em comportamentos (Figura 6). Há a salientar que estas estratégias são compostas por 

várias dimensões (Furtner, Rauthmann, & Sachse, 2010; Marques-Quinteiro, Curral, & 

Passos, 2012), conforme sintetizado na Figura 7, que serão analisadas mais adiante, em 

respetivos capítulos específicos. 

No que respeita ao nível de análise, a abordagem sobre a self-leadership começou, 

inicialmente, por ser feita tendo em vista o empregado individual que se liderava a si 

próprio, tendo o conceito sido expandido para a esfera de análise de grupo (Stewart et 

al., 2011). De um modo global, pode dizer-se que a maioria das investigações aborda a 

self-leadership do ponto de vista do indivíduo. Contudo, são já várias as abordagens a 

esta variável na perspetiva da equipa como, por exemplo as de Manz e Sims (1987), 

Politis (2006), Stewart et al. (2011) e Quinteiro, Passos, e Curral (2016). A literatura 

existente manifesta que a self-leadership, no plano individual, está relacionada com a 
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melhoria nas atitudes e no desempenho, não sendo evidenciada a mesma consistência ao 

nível da equipa (Stewart et al., 2011). Neste segundo domínio, os efeitos da self- 

-leadership nas atitudes e o desempenho não são claros sendo, aparentemente, 

moderadas por fatores contextuais externos (Stewart et al., 2011). 

Para além disso, um campo onde ainda existe uma carência de investigação corresponde 

à interligação entre estes níveis: o individual e o de equipa. Assim, ainda que a 

identificação de todos os potenciais efeitos transversais entre os dois níveis seja 

impraticável, é possível encontrar algumas potenciais questões de investigação como, por 

exemplo: 1) “Como a self-leadership ao nível da equipa afeta a self-leadership a nível 

individual?”; 2) “Como a self-leadership em níveis mais elevados afeta a self-leadership 

nos níveis individuais e de equipa?”; 3) “Os resultados críticos de um nível de análise 

podem ser generalizados para o outro?” (Stewart et al., 2011, pp. 211-213). 

 
Figura 6 - Conceito de Self-leadership 

 

 

 

Figura 7 - Estratégias de Self-leadership e as suas dimensões 
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Por fim, e para concluir esta temática acerca do conceito da self-leadership, é feita uma 

referência a uma perspetiva que, mais recentemente, foi proposta por Manz. Este autor 

(Manz, 2015) propõe-se levar a self-leadership para um nível mais elevado, propondo o 

conceito de “higher-level self-leadership” (através da metáfora de uma “self-leadership 

high road”). Este conceito de self-leadership de alto nível é abordado a respeito do grau 

em que os processos de autoinfluência são caracterizados por autenticidade, 

responsabilidade e aumento da capacidade. Neste artigo o conceito é definido como as 

preocupações e as práticas de self-leadership relacionadas com padrões mais elevados de 

governação, que refletem a autenticidade pessoal, a responsabilidade e a capacidade 

ampliada. De um modo geral, a autenticidade implica agir de formas que expressam a 

verdadeira natureza e que são consistentes com as crenças e os pensamentos genuínos. 

Deste modo, a autenticidade refere-se aos padrões de nível superior que orientam o 

comportamento e que são consistentes com questões relacionadas com o que será feito 

e, especialmente, com questões que vão para além de outras mais básicas e que estão 

relacionadas com a forma como os esforços serão realizados. A autenticidade engloba a 

importância de abordar padrões de nível superior (por exemplo, considerando- 

-se o “porquê” e “o quê” da autoinfluência, para além do “como”). Por outro lado, a 

responsabilidade é vista de forma consistente com os elementos normalmente 

entendidos da responsabilidade social corporativa. Assim, a responsabilidade diz respeito 

a intenções e comportamentos relacionados com fins responsáveis. Por fim, a capacidade 

ampliada diz respeito à expansão do potencial de self-leadership que pode dar suporte 

aos resultados, refletindo autenticidade e fins responsáveis. Ou seja, é dado ênfase aos 

métodos e às estratégias de self-leadership que contribuem para uma gama mais vasta de 

capacidade de self-leadership. 
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2.2.2. SELF-LEADERSHIP – BASES TEÓRICAS 

A base teórica da self-leadership está relacionada com literatura nos campos da 

motivação, da personalidade e da autoinfluência e tem por base várias teorias 

relacionadas com a autoinfluência (self-influence), incluindo a autorregulação (self- 

-regulation), autocontrolo (self-control) e autogestão (self-management). É, geralmente, 

vista como um conceito mais amplo de autoinfluência que inclui estratégias focadas no 

comportamento (de autorregulação, autocontrolo e autogestão) e especifica um conjunto 

adicional de estratégias cognitivas (com origem nas teorias da motivação intrínseca e na 

psicologia cognitiva positiva). Assim, com base nestes fundamentos teóricos bem 

estabelecidos, a self-leadership abrange estratégias comportamentais e cognitivas 

destinadas a moldar os resultados do desempenho individual (Houghton et al., 2014; 

Houghton & Neck, 2002). Desta forma, a self-leadership goza de uma forte base teórica e 

pode ser vista como uma teoria abrangente de autoinfluência que subsume tanto a 

autorregulação e autogestão, incorporando aspetos importantes da teoria da avaliação 

cognitiva (cognitive evaluation theory) e da teoria social cognitiva (social cognitive theory) 

(Houghton, 2010). 

Um fator relevante para a compreensão deste constructo da self-leadership tem a ver 

com a sua distinção conceptual em relação a outros constructos psicológicos com ela 

relacionados. Ainda que esta situação seja abordada no capítulo relativo às criticas (Self- 

-leadership – popularidade, críticas e aplicação), convém referir desde já que, ainda que a 

self-leadership opere dentro e através de contextos de várias teorias (de autorregulação, 

social cognitiva, do autocontrolo e da motivação intrínseca), este é um conceito 

normativo (e não descritivo), com prescrições comportamentais e cognitivas, 

representando uma “constelação única” de estratégias que são “baseadas em”, 

“relacionadas com”, e ainda assim “distintas” dessas várias teorias, bem como de vários 

traços de personalidade (Neck & Houghton, 2006).  

Neste quadro, a self-leadership é um processo através do qual as pessoas atingem a 

autodireção e a automotivação necessárias para o desempenho, constituindo-se como 

um modelo normativo de autoinfluência que opera dentro de uma estrutura de teorias 
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mais descritivas e dedutivas, como a teoria da autorregulação e a teoria social cognitiva 

(Neck & Houghton, 2006).  

O conceito de self-leadership foi inicialmente proposto e desenvolvido por Manz (Manz, 

1983, 1986) como uma expansão do conceito de self-management (Manz & Sims, 1980) 

que, por sua vez, teve por base a teoria clínica de self-control (Cautela, 1969) e a noção de 

“substitutes for leadership” proposta por Kerr & Jermier (1978) (Houghton et al., 2014; 

Neck & Houghton, 2006). O artigo apresentado por Manz, em 1986, estabeleceu os 

fundamentos teóricos da self-leadership e apresentou as estratégias base, estando as 

estratégias de padrão de pensamento construtivo ainda pouco desenvolvidas (Houghton 

et al., 2014; Neck & Houghton, 2006). Alguns anos mais tarde, estas estratégias foram 

desenvolvidas de modo mais completo com o rótulo de “Thought self-leadership” 

(Houghton et al., 2014; Neck & Houghton, 2006). Assim, em 1992, Neck e Manz (1992) 

apresentam o seu modelo denominado Thought self-leadership, que definem como o 

processo de influenciar-se ou conduzir-se a si mesmo através do controlo intencional dos 

seus pensamentos.  

Numa das primeiras publicações sobre o tema, Manz e Sims (1980) argumentam que os 

indivíduos gerem os seus comportamentos através da definição de padrões pessoais, da 

avaliação do seu desempenho em relação a esses padrões e pela autoaplicação de 

consequências com base nas suas autoavaliações. De um modo geral, estes autores 

defendem que a autogestão (self-management) dos funcionários pode ser fundamental 

para atingir os objetivos da organização e que os supervisores devem desenvolver e 

incentivar essas capacidades de autogestão. A autogestão (self-management) 

corresponde a "um processo de autoinfluência e um conjunto de estratégias que 

abordam primariamente como o trabalho deve ser realizado para ajudar a ir ao encontro 

das normas e dos objetivos que são normalmente definidos externamente . . . [ela] tende 

a depender da motivação extrínseca e a focar-se no comportamento" (Manz, 1991, p. 17). 
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Numa publicação posterior, Manz (1986) defende ainda que o autocontrolo (self- 

-control)64 deve ser visto como um elemento central de processos organizacionais 

importantes como a liderança, o controlo e a gestão. Contudo, argumenta que a 

literatura de self-management se tinha centrado geralmente num conjunto de estratégias 

de comportamento que tendem a desviar a atenção, ou a descurar, as razões pelas quais 

o comportamento está a ser autogerido. Neste domínio, a self-management corresponde 

a um conjunto de estratégias que ajuda os empregados a estruturarem o seu ambiente de 

trabalho, a estabelecerem automotivação, numa espiral ascendente, que facilita os 

comportamentos apropriados para atingir o desvio mínimo dos padrões básicos de 

comportamento de nível baixo. 

Por seu turno, a self-leadership engloba os comportamentos de self-management mas 

também se preocupa com a condução do sistema de autoinfluência em níveis superiores. 

Assim, Manz propõe uma perspetiva mais abrangente para abordar, de modo mais 

completo, os padrões/razões de nível elevado pelos quais a autoinfluência dos 

empregados é realizada e sugere estratégias de autoinfluência que permitem ajudar a 

melhorar o desempenho individual através do valor intrínseco do trabalho. Este autor 

defende que, nesta teoria mais abrangente, a autoinfluência deve ser vista como sendo 

mais do que um conjunto de estratégias desenhadas para facilitar comportamentos dos 

empregados que ajudem a cumprir padrões. 

Ainda que a self-leadership incorpore os princípios da autorregulação e da autogestão, ela 

vai para além destes e inclui não só padrões de regulação autodeterminados (em vez de 

impostos externamente) como, também, um conjunto exclusivo de técnicas de 

automotivação (Williams, 1997). De acordo com Pearce e Sims (2002), a self-leadership 

engloba e vai para além do conceito de autogestão (self-management), ou seja, vai para 

 
64 Uma definição clássica de self-control amplamente reconhecida e que se enquadra no contexto em 
análise é a de Thoresen e Mahoney (1974): “Uma pessoa apresenta autocontrolo quando, na relativa 
ausência de constrangimentos externos imediatos, ela se envolve num comportamento cuja probabilidade 
prévia é menor do que a dos comportamentos alternativos disponíveis” (p.12). A este conceito Manz (1986) 
acrescenta ainda: “Uma pessoa apresenta autocontrolo quando, na relativa ausência de constrangimentos 
externos (realiza sem ajuda externa) imediatos, ela se envolve num comportamento cuja probabilidade 
prévia é menor do que a dos comportamentos alternativos disponíveis (um comportamento menos atrativo 
mas que está implícito a ser mais desejável).” (p.588). 
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além da capacidade de se gerir a si através de um conjunto de estratégias 

comportamentais de autodisciplina para ir ao encontro de padrões e objetivos 

normalmente estabelecidos por outra pessoa, em particular por líderes hierárquicos. A 

self-leadership envolve um comportamento de gestão para ir ao encontro das normas e 

dos objetivos existentes, mas também inclui a avaliação desses padrões, o seu 

estabelecimento ou a sua modificação. Este conceito aborda o que deve ser feito, porque 

deve ser feito e como fazê-lo. A self-leadership incorpora a motivação intrínseca, o 

desenvolvimento da capacidade de autoinfluência e a cognição orientada para a 

estratégia. Ela representa uma alternativa às perspetivas tradicionais que incidem sobre a 

influência e controlo de líderes com autoridade hierárquica formal. Esta visão alternativa 

enquadra-se com o conceito de capacitação dos empregados através de equipas, criando 

uma condição de menor dependência de figuras de autoridade líder tradicionais.  

No conceito inicialmente proposto por Manz (1986), a self-leadership é definida como 

uma perspetiva abrangente de autoinfluência que diz respeito a conduzir-se a si mesmo 

em direção ao desempenho de tarefas naturalmente motivadoras, assim como gerir-se a 

si próprio para fazer o trabalho que deve ser feito mas que não é naturalmente 

motivador. Esta inclui a autogestão de comportamentos imediatos e desafia a adequação 

dos padrões operacionais que regem o sistema de autoinfluência do empregado como as 

razões para o comportamento. Neste sentido, são apresentados três elementos críticos 

da self-leadership que a distinguem e contribuem para uma compreensão da 

autoinfluência, sendo: 1) que ela permite ter em conta um leque mais vasto (nível 

superior) de normas para autoinfluência; 2) que ela incorpora mais plenamente o papel 

de motivação intrínseca; 3) que ela sugere algumas estratégias adicionais para 

autocontrolo do empregado. 

Provavelmente, a melhor forma de encerrar a análise deste tema é através da 

apresentação do trabalho de Stewart et al. (2011), que descreve sumariamente o quadro 

teórico apresentado por Manz (1986) (Figura 8) indicando que, neste contexto, uma 

entidade (por exemplo, pessoa ou equipa) se autorregula pela perceção inicial da situação 

e pela comparação do seu estado atual com os padrões identificados. Em seguida, a 
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lacuna entre o estado atual da entidade e o estado desejado é abordada pelo 

envolvimento em comportamentos que visam reduzir a discrepância de padrões. 

Posteriormente, é avaliado o impacto do novo comportamento e incorporado como 

feedback da perceção da situação, começando um novo ciclo de autorregulação. Ou seja, 

a self-leadership acontece quando as equipas e os indivíduos têm a perceção de uma 

situação, optam por realizar comportamentos que alinhem as ações com os padrões, 

fazem a monitorização das atividades e cognições para encorajar o comportamento 

desejado e, em seguida, avaliam a forma como o comportamento influencia a situação. 

 

 

Fonte: Traduzido/adaptado de Stewart et al (2011) 

Figura 8 - Quadro teórico da Self-leadership 

 

 

2.2.3. SELF-LEADERSHIP – POPULARIDADE, CRÍTICAS E APLICAÇÃO 

A self-leadership tem ganho importância nas últimas décadas, no decorrer das quais tem 

havido significativas contribuições no que se refere à literatura académica e a artigos e 

livros orientados para a prática (D’Intino, Goldsby, Houghton, & Neck, 2007; Houghton, 

2010; Houghton et al., 2014). Para além disso, este conceito é frequentemente incluído 
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em livros de gestão e de liderança (Houghton, 2010; Houghton et al., 2014). Ou seja, a 

popularidade não se confina ao conhecimento académico, estando também presente nos 

praticantes da gestão. Os conceitos de self-leadership têm sido abraçados por líderes 

corporativos sob a forma de programas de formação projetados para aumentar as 

capacidades e comportamentos de self-leadership (Houghton, 2010). 

A título de exemplo de um livro nesta área, pode referir-se a publicação “Mastering 

self‐leadership: Empowering yourself for personal excellence”, cuja primeira edição foi 

publicada por Manz em 1991. Nas edições seguintes esta publicação tem a coautoria com 

Neck, sendo a mais recente publicada em 2013 (sexta edição). Este livro propõe-se como 

uma ferramenta de autoformação, baseada em pesquisa, que visa que os leitores 

reconheçam os seus padrões de comportamento de self-leadership e aperfeiçoem as suas 

competências. É, pois, um manual que possibilita ao leitor fazer testes e interpretar os 

resultados, enquanto sugere estratégias para desenvolver a self-leadership. A título de 

exemplo, pode dizer-se, de um modo global, que o capítulo 3 - Rough Roads, Detours, and 

Roadblocks - dá orientações sobre como fazer tarefas pouco atrativas, mas necessárias, 

através da utilização de ferramentas como a autoanálise e diversas estratégias de self- 

-leadership. 

De acordo com Neck e Houghton (2006), o conceito de self-leadership tem sido bastante 

popular e aceite, tanto por académicos como por executivos. Uma das evidências desse 

facto é a existência de um grande número de livros e artigos orientados para a prática. 

Outra prova de que a self-leadership ganhou o respeito de muitos académicos é revelada 

pelo grande número de artigos científicos, de âmbito teórico e empírico, e pela 

abordagem da mesma num número crescente de livros de gestão e de liderança. Já a 

evidência deste conceito ser abraçado pelos executivos, no âmbito empresarial, pode ser 

constatada pelo aumento do número de programas de formação destinados a aumentar 

as aptidões e comportamentos de self-leadership no local de trabalho. 

Contudo, a self-leadership não está isenta de críticas e “apesar de ter tido uma 

popularidade resistente e em expansão baseada numa forte atração intuitiva, a self- 

-leadership não tem estado livre de problemas de desenvolvimento e de críticas” (Neck & 
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Houghton, 2006, p. 274). Algumas das críticas mais comuns são a existência de poucos 

estudos empíricos da self-leadership no contexto das organizações, assim como a 

necessidade de ultrapassar alguns problemas de medidas psicométricas do questionário 

base da self-leadership, apontando-se ainda a necessidade de mais dados para avaliar 

plenamente a confiança e validade desse questionário. Por fim, e talvez a crítica mais 

comum, é o argumento de que o conceito de self-leadership é conceptualmente indistinto 

e redundante com teorias clássicas de motivação, tais como a autorregulação (Houghton 

et al., 2014; Neck & Houghton, 2006). 

Esta crítica de redundância e da self-leadership ser indistinta de outros conceitos 

relacionados com outros contextos teóricos foi, há alguns anos atrás, totalmente refutada 

por Neck e Houghton (2006). Estes autores refletiram sobre a temática da distinção 

conceptual da self-leadership, de forma aprofundada e com âmbito alargado, 

respondendo aos críticos através de uma explicação teórica e conceptual em relação a 

diversas teorias de motivação. Deste modo, fizeram a análise de diversos contextos 

teóricos, referidos por críticos, e mostraram a diferenciação da self-leadership em relação 

à self-regulation, à teoria social cognitiva, à motivação intrínseca, à self-management e ao 

self-control. Assim, argumentaram que “a self-leadership é uma constelação normativa de 

estratégias comportamentais e cognitivas que opera dentro de quadros teóricos 

fornecidos por teorias mais descritivas, incluindo a teoria de self-regulation, a teoria 

social cognitiva, a teoria de self-control e a teoria de motivação intrínseca” (Neck & 

Houghton, 2006, p. 283). 

No que respeita à validade do constructo e a validade e confiança no seu questionário, de 

acordo com Houghton et al. (2014), existe um número crescente de estudos empíricos 

que têm ajudado a libertar algumas dessas preocupações iniciais (sobre a validade do 

constructo). Estes autores afirmam que, ao longo da última década, o Revised Self- 

-leadership Questionnaire (RSLQ) estabeleceu boa fiabilidade e validade em vários de 

estudos empíricos. Para além disso, foi traduzido para, pelo menos, seis línguas 

estrangeiras, incluindo Chinês, Português e Alemão. Estas versões também mostraram 

uma sólida fiabilidade e validade, em conjunto com as estruturas fatoriais estáveis, 
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confirmando as conclusões iniciais de Houghton e Neck (2002) e proporcionando uma 

excelente oportunidade para avaliar a invariância de medição entre diversas culturas.  

Duas décadas após a sua conceção, a self-leadership continua a mostrar um potencial 

impressionante para aplicação nos atuais ambientes, os quais se pautam por serem de 

ritmo acelerado e tecnicamente muito competitivos, caracterizados por organizações 

flexíveis e descentralizadas (Neck & Houghton, 2006). Para além disso, como os membros 

da organização, em todos os níveis, são incentivados a assumir cada vez mais 

responsabilidade nos seus próprios empregos e nos comportamentos de trabalho, a 

capacidade desses trabalhadores se conduzirem a si mesmos com sucesso tornar-se-á 

cada vez mais importante (Neck & Houghton, 2006). Desta forma, não são só os gestores 

que necessitam de self-leadership mas sim todos os trabalhadores, uma vez que a 

melhoria das capacidades de self-leadership constitui-se como um fortalecimento dos 

funcionários que vai contribuir para o desempenho da organização (Dogan e Sahin, 2008, 

citado em Ay et al., 2015). Portanto, as estratégias de self-leadership parecem 

promissoras para aumentar a capacidade organizacional e preparar a força de trabalho 

para os desafios do século XXI (DiLiello & Houghton, 2006). 

A este respeito temos, por exemplo, a opinião de Yun, Cox, e Sims (2006), que 

consideram que a forma como os funcionários abordam o trabalho tem vindo a mudar, 

sendo expectáveis maior autonomia na realização do seu trabalho, assim como uma 

maior participação no processo de tomada de decisões relacionadas com o seu emprego. 

Para além da remuneração valorizam, também, a qualidade de vida no trabalho. Por 

outro lado, na atual era da informação, são poucos os líderes que conseguem possuir 

todo o conhecimento necessário para realizar o trabalho e dirigirem os seus seguidores. 

Estas mudanças exigem que os líderes desempenhem papéis diferentes dos 

desempenhados algumas décadas atrás, tornando-se necessário depender dos seus 

seguidores. De modo a conseguirem sustentar estas mudanças, os líderes estão a 

descobrir que conseguem alavancar a sua própria capacidade através da capacitação e 

fortalecimento dos seus seguidores. Neste contexto, assumem especial relevância as 

palavras de Manz e Sims (1987) ao afirmarem que, a essência idealista de como a 
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liderança externa deve nas equipas de trabalho de autogestão contemporâneo, está 

presente num antigo provérbio chinês: “O melhor de todos os líderes é aquele que ajuda 

as pessoas de modo a que, eventualmente, já não precisem dele” (p.106). 

Torna-se, assim, entendível que incentivar a self-leadership dos subordinados pode 

aumentar a confiança dos empregados nas suas capacidades e decisões, assim como 

reduzir os custos associados à supervisão, permitindo aos gestores redirecionarem a sua 

atenção das responsabilidades de supervisão mundanas para o planeamento estratégico 

a mais longo prazo (H. E. Roberts & Foti, 1998). Quando os trabalhadores são treinados e 

capacitados para atuar como funcionários autogeridos, os supervisores podem 

concentrar-se em questões de longo prazo, uma vez que o seu papel se distancia da 

supervisão e do controlo (DiLiello & Houghton, 2006). A este propósito, a literatura de 

self-leadership argumenta que os líderes que são empowering leaders podem encorajar 

os seguidores a tomar a iniciativa de gerir e controlar seu próprio comportamento, o que 

leva a uma self-leadership eficiente (Zapalska, Kelley, Zieser, & Academy, 2015). 

Num contexto atual de mudança global e organizacional, as organizações e os seus líderes 

são chamados a refletir sobre os tradicionais significados e formas de gestão e liderança. 

De modo a estarem preparadas para os desafios do futuro é necessário que as 

organizações abandonem os esforços de desenvolvimento de liderança com enfoque nos 

indivíduos que ocupam posições de liderança formal (Pearce & Manz, 2005). Também os 

seguidores também devem ser incluídos nos esforços de desenvolvimento de liderança, 

de modo a prepará-los para exercerem uma autoliderança responsável (self-leadership) e 

utilizarem eficazmente uma liderança partilhada (shared leadership) (Pearce & Manz, 

2005)65. Os funcionários, independentemente da sua posição, precisam assumir mais 

responsabilidades e tomar decisões mais rápidas, de modo a adaptarem-se ao mundo 

empresarial moderno que está em constante mudança (Kör, 2016). 

 
65 Como exemplo particular, pode referir-se o caso do knowledge work, que é um tipo de trabalho que está 
dependente tanto de contribuições trabalhadores individuais (que possuem conhecimento considerável 
mas trabalham de forma independente) como de equipas (onde existe a integração do conhecimento dos 
vários indivíduos). Desta forma, existe uma necessidade de desenvolver thoughtful leaders (líderes de 
pensamento) em todos os níveis das organizações, sendo esta necessidade especialmente importante no 
caso do knowledge work em equipa (Pearce & Manz, 2005). 
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Nesta linha de pensamento sobre o futuro, Houghton (2010) argumenta que os 

resultados de investigações empíricas, que examinam a eficácia das aplicações de self- 

-leadership em organizações modernas, ajudam a demonstrar o potencial notável e único 

deste conceito. Portanto, considera que a self-leadership pode constituir-se como uma 

intervenção organizacional com um enorme potencial pois as organizações do século XXI 

estão cada vez mais dependentes da iniciativa dos funcionários.  

Na mesma linha de pensamento encontram-se as reflexões de Pihl-Thingvad (2014) que 

argumenta que a investigação da self-leadership tem sido articulada com teorias mais 

modernas de gestão das organizações e esta foi apontada como sendo a melhor solução 

para preparar totalmente as organizações para os desafios de liderança do futuro. 

Segundo Phil-Thingvad, uma das razões indicadas é o facto de a self-leadership influenciar 

positivamente o bem-estar psicossocial dos empregados. Por outro lado, ela está 

identificada como uma estratégia de gestão basilar uma vez que, entre outros aspetos, é 

considerada como um importante contribuinte para o bem-estar psicológico dos 

trabalhadores. Este autor também argumenta que a literatura enfatiza que a self- 

-leadership é uma estratégia necessária quando o propósito é desenvolver ou fortalecer o 

comprometimento dos trabalhadores; havendo, nas teorias de self-leadership, uma forte 

expectativa de que esta e o comprometimento organizacional estão intimamente e 

positivamente relacionados. 

Neste contexto, também Norris (2008) defende que o aumento da competição que 

algumas organizações enfrentam exige uma mudança da gestão tradicional para uma 

liderança partilhada. Contudo, há que ter em consideração que existem diferenças no 

tocante aos indivíduos e à forma como respondem à oportunidade de partilhar a 

liderança. Por exemplo, as pessoas que possuem alguns atributos, como a necessidade de 

autonomia e de autoeficácia (self-efficacy)66, têm maior probabilidade de se verem como 

 
66 Self-efficacy – constructo da Teoria Social Cognitiva que pode refere à crença de um indivíduo (confiança) 
sobre a sua capacidade para executar uma tarefa específica dentro de um determinado contexto (Stajkovic 
& Luthans, 2003, p. 126). A autoeficácia refere-se a crenças sobre a capacidade pessoal para produzir um 
efeito desejado através de uma ação individual (Bandura, 1997, citado em Norris, 2008). A autoeficácia 
refere-se à estimação pela pessoa da probabilidade em que determinado comportamento conduzirá a 
determinado resultado, ou à convicção de se ser capaz de executar o comportamento necessário para obter 
determinado resultado (Cunha, Rego, Cunha, & Cabral-Cardoso, 2007, p. 104). A autoeficácia ajuda a 
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capazes e possuírem expectativas de sucesso. Estas pessoas podem igualmente desejar 

ter controlo e influência sobre o seu trabalho, e muitos podem querer tomar decisões 

relacionadas com o mesmo. Para além disso, os funcionários com elevada autoeficácia 

podem estar mais propensos a ter um impacto positivo nas expectativas de resultados e a 

usar estratégias de self-leadership (em particular as estratégias de recompensas naturais 

e as estratégias de padrão de pensamento construtivo). De um modo geral, os indivíduos 

com self-leadership direcionam os seus esforços, persistem em situações de adversidade, 

motivam-se a si mesmos e renovam continuamente os seus padrões de pensamento. 

Deste modo, é defensável que se deve educar e promover a futura força de trabalho no 

sentido de serem pessoas que tenham capacidade de se autoliderar e que tenham 

capacidade de pensamento crítico (Ay et al., 2015). Pode ser benéfico apoiar os atuais 

membros da organização (através de formação e de recursos organizacionais) de modo a 

assegurar ganhos de self-leadership e de capacidade de pensamento crítico (Ay et al., 

2015)67. A self-leadership pode ser uma importante ferramenta organizacional para a 

construção de um psicossocial que encoraja a resolução criativa de problemas (DiLiello & 

Houghton, 2006). Para além disso, considerando que a inovação individual é conhecida 

por facilitar o desempenho organizacional e o sucesso a longo prazo numa sociedade 

competitiva e baseada no conhecimento, e que a autoliderança é conceitualizada como 

um comportamento aprendido (e não como uma característica fixa), as organizações que 

desejam promover a inovação podem obter benefícios se ministrarem e treinarem a 

autoliderança na sua força de trabalho (Gomes, Curral, Caetano, & Quinteiro, 2015). Ou 

seja, as organizações podem tornar-se mais inovadoras aproveitando a capacidade de 

inovação de seus funcionários (Kör, 2016). 

Neste enquadramento, Kör (2016) argumenta que, nas organizações com clima forte de 

orientação empreendedora, os processos são desenhados de modo a criar ambientes em 

 
explicar os comportamentos em que as pessoas se vão envolver, por quanto vão persistir e qual o esforço 
que irão despender para atingir os seus objetivos (Satterfield & Davidson, 2000, citado em Norris, 2008). As 
expectativas de eficácia pessoal determinam se o comportamento do indivíduo será iniciado, a quantidade 
de esforço a despender com a tarefa e durante quanto tempo esse esforço será sustentado (Stajkovi & 
Luthans, 1998, p. 240). 
67 Estas duas variáveis também poderão ser importantes para o processo de recrutamento (Ay et al., 2015). 
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que a inovação, a proatividade e os comportamentos de risco estimulam as capacidades 

de autoliderança dos funcionários. Contudo, não basta tomar medidas apenas para 

aumentar a orientação empreendedora e para aprimorar o comportamento de inovação 

no trabalho. Também é essencial considerar o desenvolvimento da self-leadership, pois os 

indivíduos com self-leadership forte têm mais probabilidade de ter um elevado 

comportamento inovador do que indivíduos com self-leadership fraca. Portanto, a self- 

-leadership ajuda, de forma considerável, os indivíduos a desenvolverem o 

comportamento inovador, em particular através da promoção da autogestão, da 

motivação e da autoinfluência nos seus próprios pensamentos e/ou comportamentos.  

Por outro lado, este autor também verificou que as perceções dos trabalhadores sobre 

elevados níveis de orientação empreendedora das organizações têm um impacto positivo 

no comportamento inovador do trabalho. Ou seja, os indivíduos têm maior predisposição 

para comportamentos de inovação quando as organizações evidenciam níveis elevados 

de orientação empreendedora. Por conseguinte, o comportamento inovador no trabalho 

tem sido um dos atributos essenciais das empresas de alto desempenho, e a orientação 

empreendedora e a self-leadership têm sido importantes para promover este 

comportamento inovador no trabalho (Kör, 2016).  

A área específica do empreendedorismo, onde as ações e as posturas individuais têm 

uma grande relevância, é um exemplo de uma área da aplicação da self-leadership pode 

ser benéfica. Neste âmbito, a self-leadership pode ser vista como um processo que 

permite atingir a mentalidade e os comportamentos que são necessários para iniciar e 

estabelecer um novo negócio. Ou seja, auxilia a natureza autodirigida de iniciar e 

desenvolver um negócio, ajudando os empreendedores a permanecerem firmes e 

focados nos seus propósitos (D’Intino et al., 2007). A persistência e o manter uma atitude 

positiva através dos tempos mais difíceis pode, por vezes, ser a diferença entre o sucesso 

ou o fracasso empresarial, pelo que algo que poderá auxiliar os empresários (nos 

momentos de início e crescimento da empresa) é estes compreenderem e desenvolverem 

estratégias pessoais para se manterem disciplinados e focados nos seus objetivos 

(D’Intino et al., 2007). Ou seja, as capacidades de self-leadership, inatas ou aprendidas, 
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também podem moldar e ajudar um empreendedor a procurar e avaliar oportunidades 

positivas, a assumir os riscos associados à criação de um negócio, em torno dessas 

oportunidades, e a perseverar no crescimento do negócio (D’Intino et al., 2007). 

Finalmente, e em jeito de resumo, no que diz respeito à importância e à aplicação da self- 

-leadership, toma-se a liberdade de destacar as reflexões de Manz (2015). Num exercício 

de ponderação68 sobre a sua importância atual, Manz afirma que “a self-leadership é 

muito relevante na atualidade, é um processo fundamentalmente importante que 

merece um estudo mais aprofundado, e ainda promete um vasto potencial inexplorado (e 

de nível elevado)” (Manz, 2015, p. 133). Contudo, ele indica que “É importante 

reconhecer que, com base na estrada de self-leadership construída até agora na 

literatura, a self-leadership não é uma panaceia; o seu significado irá variar, dependendo 

da situação” (Manz, 2015, p. 137). Ainda que defenda que a self-leadership tem uma 

importância fundamental para as organizações, o autor apresenta, também, alguns 

aspetos negativos (como, por exemplo, quando os objetivos dos indivíduos e das 

organizações não estão alinhados) e situações em que a self-leadership é menos 

importante (como, por exemplo, nos casos em que o comprometimento dos 

trabalhadores é pouco relevante ou em que o trabalho requer pouca criatividade ou 

inovação). 

 

 

2.2.4. NATUREZA DA VARIÁVEL 

Segundo a opinião de Stewart et al. (2011), a natureza contínua da self-leadership tem 

sido ignorada, em particular no que respeita aos estudos na esfera das equipas. Estes 

autores argumentam que a self-leadership não deve ser vista como um constructo 

discreto, mas sim como um constructo contínuo. Neste continuum existe um nível baixo 

de self-leadership, em que o comportamento do indivíduo é governado exteriormente, e 

 
68 Tendo por base não só as pesquisas académicas mas, também, numa reflexão sobre a self-leadership 
enquadrada num contexto geral e num contexto organizacional. 
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um nível elevado, em que os indivíduos determinam não só como fazer as tarefas mas, 

também, quais são essas tarefas e porque é que elas devem ser realizadas69. Uma vez 

que, neste continuum, é difícil definir o limite em que se pode falar com segurança em 

self-leadership, estes autores propõem uma definição mais abrangente do que a proposta 

por Manz e que inclui os indivíduos e as equipas que, no continuum de self-leadership 

(Figura 9), estão algures para além do controlo externo e que possuem algum grau de 

controlo interno. 

Geridos externamente Autogeridos Self-leadership 

Sem influência sobre “o quê”, “como” e 
“porquê” do trabalho 

Influência sobre o “como” do trabalho 
Influência sobre “o quê”, “como” e 

“porquê” do trabalho 

Unicamente dependente de incentivos 
extrínsecos 

Principalmente dependente de 
incentivos extrínsecos 

Dependente de incentivos intrínsecos e 
extrínsecos 

 
Fonte: Adaptado de Stewart et al (2011) 

Figura 9 - Continuum da Self-leadership no plano individual e de equipa 

 

Por outro lado, de acordo com Pihl-Thingvad (2014), as pesquisas mais recentes já 

abordam a self-leadership como uma variável contínua, que depende da medida em que 

é permitido aos empregados exercerem uma autoinfluência sobre o “quê” (padrões e 

objetivos), sobre o “porquê” (valores e motivos estratégicos para os objetivos), e sobre o 

“como” (o desempenho do trabalho em si) do seu trabalho. Contudo, também considera 

que esta perspetiva foi frequentemente ignorada e que as pesquisas iniciais 

desenvolveram escalas focadas principalmente nos aspetos psicológicos individuais da 

self-leadership (aspetos comportamentais e cognitivos). Este autor defende, por isso, que 

é necessária uma abordagem à self-leadership com mais enfoque organizacional, sobre o 

“quê”, o “porquê” e o “como”. 

 
69 Stewart et al. (2011, p. 190) indicam que a self-management fica entre o controlo externo e a self- 
-leadership. A self-management implica os indivíduos e as equipas que determinam como realizar as tarefas 
mas não quais são essas tarefas nem porque devem ser realizadas. 



Sandra Teixeira II – Enquadramento teórico – Self-leadership 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 100 

2.2.5. ESTRATÉGIAS DE SELF-LEADERSHIP 

Como já foi referido, a self-leadership é um processo no qual uma pessoa gere o seu 

comportamento através do uso de estratégias comportamentais e cognitivas. As áreas 

fundamentais de foco para as estratégias de self-leadership incluem não só a cognição e o 

comportamento mas, também, a emoção, a fisiologia e os valores pessoais (Manz, 2015). 

No que respeita aos contextos de aplicação da self-leadership, estes são variados e 

incluem áreas como: liderança, equipas, cultura e saúde/fitness (Manz, 2015).  

As estratégias de self-leadership contêm a promessa de responder aos importantes 

desafios de empowerment colocados aos membros dos atuais sistemas de trabalho das 

organizações, que são complexos, altamente dinâmicos, menos hierárquicos e baseados 

em equipas (Pearce & Manz, 2005). Estas estratégias visam o aprimoramento das 

perceções de autoeficácia e facilitam o empowerment através do elevar das perceções de 

significado, de significância, de propósito, de autodeterminação, de competência e de 

autoeficácia (Houghton & Yoho, 2005; Neck & Houghton, 2006).  

Todas estas estratégias exigem que os indivíduos utilizem a sua consciência pessoal, 

autorreflexão e autocontrolo para proporcionar um retorno (feedback), de modo a 

manter-se motivado, no caminho certo e, se necessário, tomar medidas corretivas 

(Mutalib, 2013). Por outro lado, há que ter em consideração que as diferenças 

individuais70 podem influenciar e moldar as estratégias de self-leadership sendo que essas 

estratégias também podem servir para moldar as diferenças individuais (D’Intino et al., 

2007). Aliás, algumas características individuais, como as características de personalidade, 

são variáveis que podem ter valor preditivo da self-leadership e implicações para a 

gestão. Na esfera da gestão, o estudo desta relação permite, por exemplo, adaptar as 

estratégias de seleção e de formação de modo a garantir funcionários mais eficazes e 

produtivos para as equipas/organizações (Van Zyl, 2012). 

 
70 Conceito usado para descrever as características que tornam as pessoas diferentes umas das outras, e 
que podem incluir: traços de personalidade; género; idade; base cultural, educacional ou profissional; 
tendência para ser feliz, otimista ou para controlar ativamente as suas emoções. 
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Neste domínio, encontra-se alguma abundância de considerações teóricas sobre as 

relações entre self-leadership e traços de personalidade, contudo os estudos empíricos 

sobre essas relações são considerados escassos (Furtner & Rauthmann, 2013). Ou seja, os 

estudos empíricos sobre as relações entre self-leadership e traços de personalidade são 

diminutos não tendo ainda, esta relação, sido completamente demonstradas (Furtner & 

Rauthmann, 2013; Houghton, 2010; Van Zyl, 2012; Williams, 1997). Apesar deste facto, já 

foi demonstrado que 1) as características individuais (conscienciosidade, extroversão e 

comprometimento afetivo) têm valor preditivo da self-leadership; 2) a perceção de um 

ambiente estressante modera a relação entre os traços individuais e os comportamentos 

de self-leadership, ou seja, a relação entre as características individuais e a self-leadership 

é moderada por características situacionais (Mutalib, 2013). 

Para além disso, também já foi demonstrada a existência de correlações significativas 

entre algumas estratégias de self-leadership e alguns traços de personalidade (como 

sejam a extroversão, a conscienciosidade e a estabilidade emocional). Assim, já se 

comprovou a existência de relacionamentos significativos entre: 1) a visualização do 

desempenho com sucesso e a extroversão; 2) a auto-observação e a introversão; 3) o 

autodiálogo e a estabilidade emocional; 4) a autodefinição de metas e a 

conscienciosidade (Van Zyl, 2012). 

No plano da classificação das tipologias de estratégias, apesar de, num campo teórico, 

poder existir alguma sobreposição entre as diversas estratégias (Manz, 2015), de um 

modo geral, a literatura enquadra-as em três categorias principais: 1) estratégias focadas 

em comportamentos (behavior-focused strategies); 2) estratégias de recompensas 

naturais (natural reward strategies), 3) estratégias de padrão de pensamento construtivo 

(constructive thought pattern strategies). 

 

2.2.5.1. ESTRATÉGIAS FOCADAS EM COMPORTAMENTOS 

As estratégias focadas em comportamentos (behavior-focused strategies) estão 

intimamente ligadas à autoinfluência individual, sendo esta uma temática que recebeu 
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bastante atenção na literatura organizacional, existindo pesquisas sobre autoinfluência  

baseadas em teorias de aprendizagem social e de modificação de comportamento, e com 

foco na autogestão de antecedentes ambientais e consequências de comportamento 

(Stewart et al., 2011). Em particular, estas teorias abordam o desenvolvimento e a prática 

de uma variedade de estratégias de autoinfluência individual (Stewart et al., 2011) como 

aquelas associadas às estratégias focadas em comportamentos. 

Através da utilização destas estratégias podem ser promovidos sentimentos de 

autodeterminação de competência (Houghton & Yoho, 2005; Neck & Houghton, 2006), 

sendo as mesmas também muito úteis, para os empregadores e gestores, na realização 

de tarefas que são essenciais mas que, simultaneamente, são difíceis e pouco atrativas 

(Ay et al., 2015). De um modo geral, estas estratégias produzem efeitos positivos no 

domínio do desempenho, bem como noutros resultados desejáveis, havendo vários 

motivos potenciais que podem justificar os resultados de investigações que suportam a 

eficácia de estratégias focadas no comportamento (Manz, 2015). 

Estas estratégias focadas em comportamentos são desenhadas para encorajar os 

comportamentos positivos e desejáveis - que levam a resultados de sucesso - enquanto 

suprimem os comportamentos negativos e indesejáveis - que podem levar a fracassos 

(D’Intino et al., 2007; Houghton, 2010; Houghton & Neck, 2002; Neck & Houghton, 2006). 

Deste modo, são direcionadas para a melhoria da autoconsciência e para a gestão de 

comportamentos básicos, por vezes desagradáveis (Carmeli et al., 2006; D’Intino et al., 

2007; Manz, 1992; Manz & Neck, 1999). Através delas tenta-se aumentar a 

autoconsciência para facilitar a gestão do comportamento, em especial a gestão de 

comportamentos relacionados com tarefas que são necessárias mas que, 

simultaneamente, são desagradáveis (Neck & Manz, 2013). Desta forma, os indivíduos 

remodelam proactivamente o seu ambiente, ajustam o seu comportamento e maximizam 

o seu desempenho (Marques-Quinteiro et al., 2012). Estas estratégias são muito eficazes 

para atingir a excelência individual e baseiam-se nos processos de autoavaliação, 

autorrecompensa e autodisciplina (Ay et al., 2015). 
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As várias publicações existentes sobre esta temática apontam para uma diversidade de 

estratégias focadas em comportamentos sendo comummente indicadas: a auto- 

-observação (self-observation); a automonitorização; a automotivação; a autocrítica; o 

autoestabelecimento de metas (self-goal setting); a resposta de correção (self-correcting 

feedback); o autorreforço; a autorrecompensa (self-reward); a autopunição (self- 

-punishment); autogestão de indícios ou autoindícios (self-cueing); e a prática ou treino 

(practice) (Houghton et al., 2014; Houghton & Neck, 2002; Neck & Houghton, 2006). De 

seguida, é feita uma descrição sumária destas estratégias, abordando-se, também, a sua 

manifestação nos planos individual e organizacional.  

A auto-observação centra a atenção da pessoa no próprio comportamento para obter 

informação sobre o mesmo (Manz, 2015) e implica aumentar a consciência da sua 

motivação para comportamentos específicos (Houghton et al., 2014). Assim, a auto- 

-observação fornece aos indivíduos indícios sobre como podem mudar através da 

observação dos seus próprios comportamentos, trazendo, também, benefícios no âmbito 

da autoavaliação (Ay et al., 2015). Para além disso, ela permite aumentar a consciência de 

quando e como a pessoa se envolve em determinados comportamentos (Houghton & 

Neck, 2002; Neck & Houghton, 2006). Ou seja, desperta a consciência para, quando 

ocorrerem determinados comportamentos, se entender por que razão o sujeito optou 

por esse comportamento em detrimento de outro (Stewart et al., 2011).  

Este aumento de autoconsciência pode, por sua vez, levar à identificação de 

comportamentos específicos que devem ser fortalecidos, eliminados ou alterados 

(Houghton & Neck, 2002; Neck & Houghton, 2006; Stewart et al., 2011). Este tipo de 

autoconsciência constitui-se como um primeiro passo essencial em direção à mudança ou 

à eliminação de comportamentos ineficazes, ou não produtivos, e ao aumento da 

performance pois, quando os indivíduos possuem informações precisas sobre o seu 

comportamento e sobre o seu desempenho atual, eles podem definir, de forma mais 

eficaz, os seus objetivos de alteração de comportamento. (Houghton et al., 2014; 

Houghton & Neck, 2002; Neck & Houghton, 2006). Deste modo, a autoconsciência obtida 

através da auto-observação orienta outros comportamentos de self-leadership como a 
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definição de auto-objetivos (Stewart et al., 2011). Ou seja, o indivíduo pode definir metas 

pessoais de forma mais eficaz e que podem levar à melhoria do desempenho (Houghton 

& Neck, 2002; Neck & Houghton, 2006). 

Alguns exemplos práticos de técnicas de auto-observação são: tomar notas sobre eventos 

críticos ao longo do dia; solicitar feedback a outras pessoas (colegas de trabalho, 

seguidores, líderes) e escrever um diário (Manz, 2015).  

O autoestabelecimento de metas é baseado na teoria de estabelecimento de objetivos, 

que sugere que a definição de metas desafiadores e específicos pode aumentar 

significativamente os níveis de desempenho individual (Houghton et al., 2014). Desta 

forma, os indivíduos que estabelecem, para si próprios, objetivos de difícil alcance 

demonstram ter um melhor desempenho e obter resultados mais vantajosos para si e 

para a organização (Ay et al., 2015). Neste enquadramento, entre outras estratégias, 

inclui-se aqui a identificação de metas para os esforços pessoais (Manz, 2015). 

O processo de definição e a monitorização dos objetivos leva, naturalmente, às 

estratégias de autorrecompensas e autoindícios (Houghton et al., 2014). Neste contexto, 

a autorrecompensa pode ser usada não só para reforçar os comportamentos desejáveis e 

o alcance de metas, como também para ajudar significativamente na motivação do 

indivíduo para cumprir as metas (Houghton et al., 2014). Ou seja, a definição de 

recompensas para si próprio, juntamente com a definição de objetivos, pode contribuir 

significativamente para o encorajar do esforço necessário para atingir as metas. Neste 

âmbito, é defensável que, através de recompensas intencionais, materiais ou espirituais, 

as pessoas possam apoiar os seus esforços e a sua motivação de um modo mais eficiente 

e eficaz (Manz e Sims, 2001, citado em Ay et al., 2015). 

A estratégia de autorrecompensa corresponde a uma autocelebração de um sucesso, em 

que a pessoa se recompensa71 a si própria depois de ter completado uma tarefa difícil no 

trabalho (Ay et al., 2015). As autorrecompensas podem variar e ser algo concreto e 

tangível - como sejam um período de férias ou uma refeição num restaurante favorito – 

 
71 Com um prémio que poderá ser material ou intangível, como um bom jantar ou um passeio de barco. 
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ou ser algo simples, intangível ou com uma base mais cognitiva - como imagens mentais 

positivas ou a congratulação mental a si mesmo por uma importante conquista 

(Houghton & Neck, 2002; Neck & Houghton, 2006; Stewart et al., 2011). 

O autorreforço, a autocrítica e a autopunição, implicam a autoaplicação de consequências 

(positivas ou negativas) para os comportamentos, podendo dizer-se que são “lados 

opostos da mesma moeda” (Manz, 2015). A autopunição, ou feedback de autocorreção, 

consiste num exame positivamente enquadrado e introspetivo das falhas e dos 

comportamentos indesejáveis, levando à moldagem desses comportamentos (Houghton 

& Neck, 2002; Neck & Houghton, 2006). Ou seja, a autopunição refere-se aos esforços dos 

indivíduos para se tornarem mais eficazes na não repetição de erros, através da avaliação 

e da correção dos seus comportamentos negativos ou das suas falhas de desempenho (Ay 

et al., 2015). Assim, também a estratégia de resposta de autocorreção pode ser usada 

para moldar comportamentos desejáveis. 

Não obstante a sua utilidade e os seus aspetos positivos, o uso excessivo de autopunição, 

a autocrítica excessiva e o sentimento de culpa, podem prejudicar o desempenho, pelo 

que devem ser evitados (Houghton & Neck, 2002; Neck & Houghton, 2006). Neste 

quadro, constata-se que o suporte à autocrítica como uma estratégia de self-leadership 

tem recebido apoios mistos ou, até mesmo, negativos, especialmente quando se 

concretiza sob a forma de constante autopunição e/ou culpa habitual (Stewart et al., 

2011). 

Um outro meio eficaz para encorajar comportamentos construtivos e reduzir os 

comportamentos destrutivos pode ser o uso de indícios. O uso de indícios envolve a 

introdução de sinais ambientais positivos (tais como listas de tarefas e notas 

autoadesivas), e a remoção de sinais ambientais negativos que podem funcionar como 

potenciais distrações (como, por exemplo, uma televisão) (Houghton et al., 2014). A 

utilização de listas, de notas, de screensavers e de pósteres motivacionais são alguns 

exemplos de indícios externos que podem ser usados para ajudar a manter a atenção e o 

esforço focados na obtenção dos objetivos pretendidos ou estabelecidos (Ay et al., 2015; 

Neck & Houghton, 2006). 
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Através do uso de indícios, utilizando lembretes para si mesmo, repetindo ou ensaiando 

um comportamento desejado antes de o realizar, garante-se a correção de problemas 

que possam ocorrer, evitam-se erros e há uma contribuição positiva para o desempenho 

(Ay et al., 2015). O ensaio comportamental (ou prática) dos comportamentos desejados, 

antes do desempenho real, pode promover o aprimoramento, a melhoria e os ajustes 

corretivos para uma maior eficácia individual com menos erros onerosos (Houghton & 

Neck, 2002; Stewart et al., 2011). 

Por fim, há a salientar que as estratégias focadas em comportamentos também podem 

ser usadas para a melhoria da saúde física e, consequentemente, favorecer uma melhor 

estâmina e uma sensação geral de bem-estar (Manz, 2015). Neste caso, as técnicas 

aplicadas podem incluir o exercício físico (apoiado em objetivos e autorreforço) e o 

relaxamento (como a meditação e exercícios de respiração). 

De um modo global, pode-se dizer que as estratégias focadas em comportamentos 

encorajam os indivíduos a observar o seu próprio comportamento, a refletir sobre o 

impacto das suas ações, a identificar e a avaliar a eficácia e ineficácia dos 

comportamentos, a estabelecer objetivos para melhorar o seu comportamento e a 

recompensarem-se a si mesmos quando atingem as metas estabelecidas. Ao utilizarem 

estas estratégias, os indivíduos experimentam um comportamento eficaz e, 

consequentemente, melhoram o seu desempenho (Mutalib, 2013).  

 

2.2.5.2. ESTRATÉGIAS DE RECOMPENSAS NATURAIS 

A eficácia da abordagem das estratégias de recompensas naturais (natural reward 

strategies) tem sido discutida e sustentada por vários autores (Stewart et al., 2011). Estas 

estratégias têm o propósito de promover sentimentos de competência, de autocontrole e 

de propósito (Houghton & Yoho, 2005; Neck & Houghton, 2006), e são focadas na 

experiência positiva associada a uma tarefa e ao processo através do qual esta é atingida 

(Carmeli et al., 2006). Elas dão ênfase aos aspetos agradáveis de uma determinada tarefa 

ou atividade pois, quando um indivíduo consegue descobrir os lados agradáveis de uma 
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tarefa ou se ele for recompensado pela sua tarefa, então ele acaba por vivenciar 

recompensas naturais ou intrínsecas (Manz, 1992; Manz & Neck, 1999, citado em 

Houghton & Neck 2002, p. 673). Deste modo, pretende-se criar situações em que a 

pessoa é motivada e/ou recompensada pelos aspetos inerentemente agradáveis da tarefa 

ou atividade. Ou seja, visa-se a promoção de efeitos positivos e a abordagem geral para 

as levar a cabo envolve a construção de uma motivação natural para a própria tarefa.  

Assim, estas estratégias centram-se na construção ou no enfoque dos aspetos 

naturalmente motivantes das atividades do trabalho, sendo aplicadas para criar 

sentimentos motivantes de autocontrolo, de competência e de objetivo (Manz, 2015). 

Por sua vez, estes sentimentos72 encorajam comportamentos de melhoria do 

desempenho relacionados com as tarefas (Houghton et al., 2014; Neck & Houghton, 

2006). Ou seja, o facto do indivíduo se focar em aspetos agradáveis das suas tarefas 

ajuda-o a aumentar o seu desempenho (Houghton, 2010; Houghton & Neck, 2002). 

As bases concetuais das estratégias de recompensas naturais encontram-se na teoria da 

motivação intrínseca e existem dois tipos de estratégias primárias de recompensas 

naturais (Gomes, Curral, & Caetano, 2015; Houghton et al., 2014; Manz & Neck, 1999; 

Manz & Sims, 2001; Neck & Houghton, 2006). O primeiro corresponde à criação de 

características mais agradáveis e divertidas numa determinada atividade, para que ela se 

torne naturalmente gratificante. O segundo diz respeito à moldagem das perceções, 

através do afastamento da atenção para longe dos aspetos desagradáveis de uma tarefa e 

colocando o foco nos aspetos intrinsecamente recompensadores. Neste contexto há 

ainda a salientar que os estudos que compararam pessoas extrinsecamente motivadas 

com pessoas intrinsecamente motivadas para a ação, revelaram que as últimas 

demonstram mais interesse, entusiasmo e confiança, aspetos que se refletem em melhor 

desempenho, persistência e criatividade (Gomes, Curral, Caetano, et al., 2015) 

Neste contexto, torna-se então compreensível que, uma vez que as estratégias de 

recompensas naturais estão relacionadas com a procura e o fomentar de eventos 

 
72 Os sentimentos de competência e de autodeterminação são dois mecanismos primários da motivação 
intrínseca. 
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agradáveis para aqueles que executam uma tarefa, o aumento dos sentimentos positivos 

associados às atividades é conseguido através da moldagem do ambiente e das tarefas, e 

da redução dos sinais negativos que inibem a motivação intrínseca associada à tarefa. Ou 

seja, aqui existe um exacerbar dos aspetos positivos e o evitar daqueles que são 

desagradáveis, havendo um ignorar propositado dos aspetos negativos e uma 

transformação proactiva do ambiente e da natureza da tarefa, de modo a que a sua 

realização seja mais satisfatória (Neck & Manz, 2010, citado em Marques-Quinteiro et al., 

2012). 

Através destas estratégias, os indivíduos tentam usar a sua forma preferida de trabalhar, 

realizando as suas tarefas com alegria e bom humor, focando-se nos aspetos positivos e 

aprazíveis das mesmas, e tentando manifestar o melhor de si mesmo. Como exemplos 

práticos de utilização destas estratégias, pode ser referido o caso da tentativa de criar um 

ambiente de trabalho mais agradável através da utilização de música ambiente calma, da 

colocação de quadros, ou da utilização de algum outro toque pessoal (Houghton & Neck, 

2002). Em alternativa, as pessoas podem desviar a sua atenção para aspetos do trabalho 

que lhes são particularmente mais agradáveis, como o trabalho ao ar livre ou a interação 

com os clientes (Houghton & Neck, 2002).  

Um outro prisma associado às estratégias de recompensas naturais tem a ver com o facto 

de as pessoas que fazem uso destas estratégias aparentarem ser percecionadas como 

self-leaders (Furtner & Rauthmann, 2013). Assim, uma vez que, para liderar eficazmente 

outros se deve ser reconhecido (pelos outros) como um líder e modelo positivo, os líderes 

devem ser capazes de refletir sobre si mesmos e, em particular, melhorar suas estratégias 

de recompensas naturais (Furtner & Rauthmann, 2013). 

Por fim, pode-se salientar que uma das diferenças entre as estratégias de recompensas 

naturais e as estratégias focadas em comportamentos é que, no caso das estratégias de 

recompensas naturais, os prémios recaem sobre os comportamentos e a satisfação que 

surge da realização desse determinado comportamento prolonga-se por todo o processo. 

Já no caso da autorrecompensa (estratégias focadas em comportamentos), os indivíduos 
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premeiam-se a si mesmos após completarem com sucesso uma atividade (Tabak, Sığrı & 

Türköz, 2013, citado em Ay, 2005). 

 

2.2.5.3. ESTRATÉGIAS DE PADRÃO DE PENSAMENTO CONSTRUTIVO 

A autoinfluência de pensamentos é um elemento crítico de uma self-leadership eficaz, em 

particular na ajuda para tornar o pensamento mais construtivo (Manz, 2015). Nos 

processos de pensamento, que são considerados a base da self-leadership, a aptidão mais 

importante é gerir os padrões pessoais de pensamento de modo a conseguir aumentar a 

eficácia individual (Çirpan, 2014, citado em Ay et al., 2015). Numa perspetiva individual, o 

desenvolvimento de padrões de pensamento construtivo diz respeito ao controlo e à 

gestão dos modelos mentais do próprio individuo (Çirpan, 2014, citado em Ay et al., 

2015). 

As estratégias de padrão de pensamento construtivo (constructive thought pattern 

strategies) referem-se aos padrões de pensamento que são de natureza construtiva, 

integrativos e repetitivos. Estas estratégias envolvem a criação e a manutenção de 

padrões funcionais de pensamento habitual e nelas incluem-se a avaliação e o desafiar de 

crenças e premissas irracionais, as imagens mentais e o diálogo interior positivo 

(Houghton & Neck, 2002). 

De um modo geral, os indivíduos podem adaptar padrões de pensamento construtivos ou 

destrutivos, que afetam o seu estado emocional e comportamental, assim como as suas 

reações (Manz, 1992, citado em Carmeli et al., 2006; Neck & Manz, 1992). Neste 

contexto, as crenças e pressupostos disfuncionais têm o potencial de levar a processos 

disfuncionais de pensamento, depressão, infelicidade e ineficácia pessoal (Burns, 1980, 

citado em Houghton et al.; 2014; Ellis, 1977, citado em Houghton et al., 2014). Alguns 

exemplos de processos de pensamento disfuncionais incluem o “tudo-ou-nada” (se o 

desempenho não for perfeito ele é visto como um fracasso completo), o “filtro mental” 

(deter-se sobre um único detalhe negativo e, em simultâneo, ignorar informações 

positivas), e o “desqualificar o positivo” (descartando resultados positivos como sendo 
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irrelevantes ou atípicos). Através da identificação e da alteração destas crenças e 

pressupostos, distorcidos e irracionais, os indivíduos podem ser capazes de minimizar os 

processos de pensamento disfuncionais e melhorar a sua eficácia cognitiva (Burns, 1980, 

citado em Houghton et al., 2014). 

Como o seu nome indica, as estratégias deste tipo são desenhadas para facilitar a 

formação de padrões de pensamento construtivo e formas habituais de pensamento, que 

podem ter um impacto positivo no desempenho (Neck & Manz, 1992, 2013). Portanto, 

estas estratégias constituem-se como um modo dos indivíduos gerirem as suas 

tendências de pensamento e são baseadas na ideia de que as pessoas podem influenciar 

os seus pensamentos, incluindo o foco da atividade mental e a forma como a aquisição de 

conhecimentos é processada (Manz, 2015). Ao prestarem atenção aos seus atuais 

comportamentos em diferentes situações, os indivíduos podem obter uma melhor 

compreensão do que causou o seu comportamento. Por conseguinte, se o indivíduo 

conseguir inverter o teor das suas cognições para formas mais positivas, essa nova forma 

construtiva de pensamento deve tornar-se um padrão de pensamento habitual e, em 

última instância, é expectável que se estabeleça o potencial para melhorar o seu 

desempenho (Neck & Manz, 1992). Deste modo, as pessoas podem melhorar os seus 

padrões de pensamento e, também, os seus padrões de comportamento (Çirpan, 2014, 

citado em Ay et al., 2015). 

Neste contexto, é argumentado que existem várias estratégias cognitivas que podem ser 

utilizadas para gerir construtivamente os pensamentos e, consequentemente, melhorar o 

desempenho. Ou seja, através de estratégias cognitivas, os trabalhadores podem 

influenciar-se e conduzir-se a si mesmos, podendo levar a melhorias de desempenho nos 

domínios pessoal e organizacional (Neck & Manz, 1992). 

São três as dimensões habitualmente atribuídas às estratégias de padrão de pensamento 

construtivo: a identificação de crenças alternativas para crenças disfuncionais atuais73, o 

diálogo interior construtivo e as imagens mentais de desempenho74. Estas três dimensões 

 
73 Identificação e substituição de crenças e pressupostos disfuncionais. 
74 Visualização de desempenhos com sucesso. 



Sandra Teixeira II – Enquadramento teórico – Self-leadership 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 111 

podem fomentar a autoeficácia, a fixação de objetivos desafiadores e a persistência no 

trabalho, possibilitando, também, o aumento da eficácia (Stewart et al., 2011). 

Os processos de pensamento disfuncionais são um obstáculo comum para o desempenho 

individual e estes processos resultam, geralmente, de crenças e pressupostos 

disfuncionais subjacentes, que são muitas vezes desencadeados por situações difíceis, 

estressantes ou preocupantes (Ay et al., 2015; Houghton & Neck, 2002). Neste quadro, os 

indivíduos devem examinar os seus padrões de pensamento, confrontá-los e substituir as 

crenças e pressuposições irracionais e disfuncionais por processos de pensamento mais 

construtivo (Neck & Houghton, 2006). Ou seja, através de um processo de autoanálise, os 

indivíduos podem identificar, confrontar estas crenças e substituí-las por outras mais 

racionais e otimistas (Ay et al., 2015; Houghton & Neck, 2002; Neck & Manz, 1992).  

De modo similar, também será benéfico para os indivíduos e para as organizações fazer 

uma conversão dos diálogos internos. Por diálogo interno (ou interior) entende-se aquilo 

que as pessoas secretamente dizem a si mesmas e este envolve autoavaliações e reações 

mentais (Neck & Houghton, 2006). Estes autodiálogos ocorrem geralmente em níveis não 

observáveis em que os indivíduos se avaliam, se instruem e mentalmente reagem a si 

próprios (Houghton & Neck, 2002). 

Partindo do pressuposto que as autoafirmações correspondem a estados emocionais que, 

por sua vez, afetam o desempenho, ao controlar o seu estado emocional a pessoa pode 

melhorar o seu desempenho (Neck & Manz, 1992). Através de uma análise cuidada dos 

padrões de diálogo interior, os diálogos interiores negativos (ou pessimistas) podem ser 

eliminados e substituídos por diálogos mais positivos, mais otimistas e mais construtivos. 

Considerando que o diálogo interior negativo pode resultar em estados emocionais 

negativos e em processos cognitivos ineficazes, ao aumentar a sua consciência do 

conteúdo destes diálogos internos, o indivíduo pode ser capaz de reduzir ou eliminar os 

autodiálogos irracionais e pessimistas, facilitando os mais otimistas (Houghton et al., 

2014). Ou seja, através da análise e da avaliação dos padrões de diálogo interior, os 

indivíduos podem aprender a suprimir e a desencorajar os diálogos negativos e 

pessimistas e, em simultâneo, promover e encorajar os diálogos mais otimistas (Ay et al., 
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2015; Houghton & Neck, 2002). No entanto, para que estas estratégias tenham êxito, 

deve interiorizar-se o autodiálogo construtivo para que a pessoa aprenda a usá-lo 

silenciosamente, na sua mente, com vista à melhoria do desempenho (Neck & Manz, 

1992). 

Uma terceira dimensão das estratégias de padrão de pensamento construtivo 

corresponde ao uso de imagens mentais, através das quais é possível criar e experienciar 

simbolicamente os resultados de comportamentos antes de estes acontecerem 

(Houghton & Neck, 2002). Neste contexto, as imagens mentais (visualização) 

correspondem à criação cognitiva, simbólica e secreta, de uma experiência ou tarefa 

antes do evidente real movimento físico (muscular) (Neck & Houghton, 2006). Um 

conceito geralmente aceite é o de que as imagens mentais correspondem a uma invenção 

ou ensaio mental, simbólico e secreto, de uma experiência ou tarefa, na ausência do 

movimento real, evidente, físico muscular (Houghton & Neck, 2002). 

A visualização de um desempenho bem-sucedido significa retratar esse desempenho 

antes de ele acontecer, sendo que, através das imagens mentais, os indivíduos são mais 

propensos a realizar um melhor desempenho, em comparação com os possíveis 

resultados (Ay et al., 2015). Deste modo, é defendido que os indivíduos que visualizam o 

desempenho de uma atividade com sucesso, antes da sua execução, têm maior 

probabilidade de a realizar com êxito quando são realmente confrontados com a tarefa 

(Houghton & Neck, 2002; Neck & Houghton, 2006). Portanto, as várias técnicas de 

imagens mentais constituem uma forma de aumentar a autoconfiança e a capacidade 

para realizar a tarefa de forma eficaz (Neck & Manz, 1992). 

São já diversos os estudos que sustentam o importante papel destas estratégias (Stewart 

et al., 2011). Para além disso, a pesquisa empírica75 proporciona um suporte forte para o 

papel das crenças e pressupostos racionais, o diálogo interior positivo e a visualização 

construtiva, como meios eficazes para melhorar o desempenho individual (Neck & 

Houghton, 2006).  

 
75 Através de uma variedade de disciplinas, que vão desde o desporto até à psicologia clínica, à educação e 
à comunicação. 
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Também já foi evidenciada a relação positiva destas as estratégias de pensamento com os 

comportamentos de autossupervisão e com a autoeficácia, verificando-se que as 

estratégias de padrão de pensamento construtivo apenas resultam em níveis mais 

elevados de autoeficácia quando existe a moderação da autoestima com base 

organizacional (Panagopoulos & Ogilvie, 2015). 

Mais ainda, através da aplicação das estratégias cognitivas que se focam no diálogo 

interior, na visualização, em crenças e pressupostos e em padrões de pensamento, é 

possível, por exemplo: 1) diminuir as emoções negativas (nervosismo); 2) aumentar o 

nível do desempenho mental, das emoções positivas (entusiasmo) e a satisfação no 

trabalho; 3) melhorar a perceção de autoeficácia; 4) obter uma perceção mais otimista 

sobre as condições de solvência da organização (Neck & Manz, 1996).  

 

 

2.2.6. VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM O USO DA SELF-LEADERSHIP  

Tanto os profissionais, como os pesquisadores, podem beneficiar da obtenção de 

conhecimento sobre o que influencia o uso das estratégias de self-leadership (Norris, 

2008). Neste campo, tanto na esfera individual como na de equipa, foram já identificadas 

forças internas e externas que podem influenciar a self-leadership. A literatura tem-se 

concentrado sobre o papel das recompensas intrínsecas ou naturais e a autoinfluência de 

pensamentos, havendo investigações na área da regulação de emoções (emotion 

regulation) (Stewart et al., 2011). No que diz respeito a forças externas, que influenciam a 

prática individual de self-leadership, apontam-se as influências culturais, o treino de self- 

-leadership, a liderança (e em particular a empowering leadership e a liderança 

partilhada) (Stewart et al., 2011). Não obstante, ainda que a cultura nacional seja 

identificada como um fator influenciador, argumenta-se que não existem teorias 

universais de liderança que se apliquem a todas as culturas e que há falta de investigação 

sobre a temática da relação entre a self-leadership as culturas nacionais (Stewart et al., 

2011). 
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No âmbito do treino, existem evidências que mostram que, apesar do efeito positivo 

desta prática não ser universal, este pode aumentar a utilização de estratégias de self- 

-leadership e, em última análise, o desempenho (Stewart et al., 2011). Por exemplo, os 

indivíduos que já possuem um elevado grau de autocontrolo, beneficiam menos com este 

exercício do que os indivíduos sem uma propensão natural para o controlo interno, em 

particular as pessoas com menores níveis de conscienciosidade. Para além disso, existem 

evidências que apoiam a eficácia do treino para aumentar a self-leadership, contudo 

também existem indícios que sugerem que esta força externa interage com a 

personalidade (fator interno). 

A liderança externa é vista como uma componente necessária para facilitar a self- 

-leadership, pois não só capacita os funcionários como também lhes permite exercer 

influência dobre os seus processos de trabalho, enfatizando-se a necessidade dos líderes 

ajudarem os funcionários a liderarem-se a si próprios (Stewart et al., 2011). Deste modo, 

vai-se ao encontro da noção de empowering leadership76 e da noção de liderança 

partilhada. Assim, existe um processo de influência dinâmico e interativo entre os 

membros individuais do grupo que se lideram entre si para atingir as metas do grupo ou 

as da organização. Por conseguinte, dependendo das exigências da situação imediata do 

trabalho, neste processo, os funcionários podem liderar-se a si próprios, dando um passo 

em frente para oferecer liderança aos outros, ou podem, por sua iniciativa, dar um passo 

atrás, permitindo que outros assumam a liderança (Stewart et al., 2011). 

Por outro lado, estudos sobre o efeito da interação das características de liderança e do 

seguidor na self-leadership apoiam a ideia de que os atributos específicos do seguidor 

podem ser um elemento importante, dentro de uma visão de contingência da liderança. 

De facto, a liderança (empowering e diretiva) interage com a necessidade de autonomia 

havendo, subsequentemente, uma influência na self-leadership dos seguidores (Yun et al., 

2006). 

 

 
76 O trabalho nesta área tem implicações significativas para o desenvolvimento, influência e prática de  
self-leadership do funcionário ao nível individual, tanto em contextos de trabalho com equipas quer como 
sem equipas (Stewart et al., 2011). 



Sandra Teixeira II – Enquadramento teórico – Self-leadership 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 115 

2.2.7. SUPERLEADERSHIP 

No início da década de 1990, Manz e Sims (1991) apresentaram o conceito de 

SuperLeadership, em que o foco deste tipo de liderança é colocado nos seguidores e na 

sua transformação em autolíderes. Esta nova forma de liderança destina-se a facilitar a 

energia de self-leadership que existe em cada indivíduo. Assim, o líder torna-se um 

superlíder ao ajudar os seguidores (self-leaders) a libertarem as suas capacidades. Deste 

modo, o papel do líder é o de ajudar os seguidores a desenvolverem as aptidões 

necessárias para o trabalho, especialmente a self-leadership, para serem capazes de 

contribuir mais plenamente para a organização. 

Os autores defendem que a SuperLeadership se constitui como um mecanismo 

apropriado para enfrentar os desafios que se colocam às organizações da atualidade 

como, por exemplo, a competição a nível mundial e as características da força de 

trabalho, que se modificaram nas últimas décadas. Um outro desafio com que as 

organizações se podem confrontar é o de conseguir compreender como fazer para trazer 

para a organização a riqueza de talento que cada funcionário possui. Os mesmos autores 

advogam que um fator principal no desenvolvimento da SuperLeadership é a criação de 

uma cultura organizacional integrada favorável ao elevado desempenho. Este estilo de 

liderança exige a criação de culturas organizacionais positivas dentro das quais a self- 

-leadership possa prosperar. 

Neste quadro, os autores consideram que a abordagem de SuperLeadership é uma 

abordagem de liderança diferente, radicalmente distinta de muitos dos estereótipos 

clássicos de liderança forte. Contudo, não é tão incomum, existindo vários exemplos reais 

da sua aplicação. Defendem, ainda, que o líder mais apropriado é aquele que pode levar 

os outros a liderarem-se a si mesmos. A sua posição assenta na ideia de que a verdadeira 

liderança vem principalmente de dentro de uma pessoa, não de fora, sendo que a 

liderança externa fornece “uma faísca” e apoia “a chama” da verdadeira liderança interior 

que existe dentro de cada pessoa. 
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Este conceito de liderança apresentado por Manz e Sims (1991) assenta em diversos 

pressupostos relacionados com a self-leadership. Um deles é que todas as pessoas 

praticam algum grau de self-leadership, ainda que nem todos os indivíduos sejam um 

autolíder eficaz. Por outro lado, a self-leadership pode ser aprendida, pelo que não está 

reservada apenas para alguns. Também defendem que a self-leadership é importante 

para todos os que trabalham, quer sejam executivos, gerentes ou simples funcionários. 

Mais ainda, indicam que existe um processo de transição para a self-leadership onde há 

uma necessidade do superlíder proporcionar orientação, aconselhamento e especificar a 

direção a seguir. Esta situação deve-se ao facto de serem poucos os novos funcionários 

que, ao entrarem numa situação de trabalho, possuem uma self-leadership altamente 

eficaz. Para além disso, é ainda necessário encorajar os seguidores, ter em atenção o 

processo de estabelecimento de objetivos e resolver o dilema do nível de controlo (em 

demasia ou abaixo do ideal). Os líderes também deverão conseguir avaliar os efeitos no 

desempenho, ter em consideração as consequências da utilização de reprimendas, e ter 

em consideração que, por vezes, é necessário conter objetivos ou decisões uma vez que 

os empregados necessitam aprender a ficar por conta própria. Neste processo, quando a 

fase de transição estiver ultrapassada, é expectável que o efeito sobre o desempenho dos 

empregados seja notável, produzindo-se motivação e comprometimento psicológico que 

estimula os funcionários para maiores conquistas. 

Manz e Sims (1991) apresentam um conjunto de 7 passos para a SuperLeadership (Figura 

10). O primeiro passo implica tornar-se um autolíder. Para liderar outros há que saber 

liderar-se a si mesmo pelo que, para se ser um superlíder, há que tornar-se um self- 

-leader. Um segundo passo corresponde à criação de modelos de self-leadership. Ou seja, 

os comportamentos do líder devem servir de modelo para os seus subordinados. O 

terceiro passo corresponde ao encorajamento do autoestabelecimento de objetivos, 

salientando-se as diversas vantagens para as pessoas e para as organizações. O quarto 

passo corresponde à criação de padrões de pensamento positivo, que são um elemento 

importante para o sucesso da self-leadership. O passo seguinte corresponde ao 

desenvolvimento da self-leadership através de recompensas e congratulações. Neste 

contexto, deve ser criado um sistema de recompensas com ênfase nas recompensas 
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naturais e autoadministradas. As repreensões devem ser evitadas (ainda que por vezes 

sejam necessárias) e os erros devem ser vistos como uma aprendizagem. O penúltimo 

passo corresponde à promoção da self-leadership através do trabalho de equipa. O último 

passo diz respeito à facilitação de uma cultura de self-leadership. 

Também sobre esta temática, DiLiello e Houghton (2006) consideram que as estratégias 

indicadas para a SuperLeadership são conceptualmente semelhantes às recomendadas 

para apoiar a criatividade, incluindo o encorajamento para aprender com os erros, o 

compartilhar informações, a colaboração com os outros e o trabalhar de modo 

interdependente. Para estes autores, os superlíderes promovem a criatividade - em vez 

da conformidade - e esta criatividade pode ser um dos aspetos essenciais de uma 

liderança organizacional eficaz. O encorajamento da self-leadership dos seguidores 

representa um novo estilo de liderança que pode ajudar a promover climas 

organizacionais que suportam a inovação e a criatividade. Esta abordagem de capacitação 

para a liderança está a tornar-se um importante passo estratégico para ir de encontro às 

necessidades do ambiente de trabalho em rápida mudança no século XXI.  

 

Fonte: Adaptado de Manz e Sims (1991) 

Figura 10 - Sete passos para a SuperLeadership 

Facilitação de uma cultura de Self-leadership.

Promoção da Self-leadership através do trabalho de equipa.

Desenvolvimento da Self-leadership através de recompensas e congratulações.

Criação de padrões de pensamento positivo.

Encorajamento do autoestabelecimento de objetivos

Os comportamentos do líder devem servir de modelo para os seus subordinados.

Para se ser um superlíder, há que tornar-se um self-leader.
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2.2.8. O MODELO ETVBAMA 

Mais recentemente, em 2014, Ross (2014) apresentou um modelo conceptual que visa 

ajudar a compreender as dimensões críticas associadas à self-leadership e a compreender 

a inter-relação existente entre elas. Através desta compreensão da self-leadership pode, 

por sua vez, ser facilitado o desenho de processos de formação para criar e desenvolver 

autolíderes. Este modelo, aqui resumidamente abordado, tem por base e expande o 

modelo apresentado por Neck e Manz (2010), identificando as dimensões (mediadores) e 

organizando-as no seu próprio sistema individual que conduz a tipos de comportamento 

específicos. O modelo desenvolvido por Ross (2014) é denominado de ETVBAMA 

(Emotional, Think, Values, Believe, Attitude, Motivation, Action) e as suas dimensões 

incluem: self-esteem/values, self-concept/values, self-confidence, attitude, motivation e 

behavior. Num modelo alargado, que o mesmo autor propõe, inclui uma outra dimensão: 

experience. 

Segundo Ross (2014), é possível começar a entender como projetar programas de 

desenvolvimento de liderança mais eficazes através da elucidação sobre estes 

importantes mediadores, juntamente com a aprendizagem e a compreensão sobre como 

o comportamento, os processos internos dos indivíduos e as forças externas se 

influenciam mutuamente. Para além da possibilidade de desenhar melhores programas 

de desenvolvimento de liderança (que visam, por um lado, permitir ao individuo a 

aprendizagem de como se tornar autolíder e, por outro lado, permitir às organizações 

desenvolverem líderes), o estudo das dimensões associadas ao modelo deixa às 

organizações a possibilidade de definirem perfis de potenciais líderes, o que pode ajudar 

no processo de seleção e recrutamento de recursos humanos. As diversas as implicações 

gerais apontadas para o desenvolvimento da self-leadership são sumariamente 

apresentadas na Tabela 1. 

O autor supra referido defende que a self-leadership requer ações que movam 

progressivamente o indivíduo para a frente e está relacionada com o 

autoaperfeiçoamento, o qual, por seu turno requer fazer algo construtivo. Uma vez que 
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os líderes agem de forma decisiva e se focam na obtenção de resultados, tornar-se líder 

implica ser-se proactivo e criar o impulso necessário para evoluir através do processo de 

desenvolvimento de liderança. 

Tabela 1 - Implicações gerais do desenvolvimento da Self-Leadership  

I. Ao esforçarem-se para exercer um maior autocontrolo, os autolíderes moldam o seu próprio desenvolvimento 

pessoal. 

II. Os autolíderes mostram autoconfiança e atitudes positivas para com as suas ações. 

III. Os líderes tomam decisões que conduzem a ação. 

IV. Os líderes assumem riscos. 

V. Os líderes esforçam-se para crescer profissionalmente e sabem disso intuitivamente porque apenas os 

indivíduos que adquirem os conhecimentos, competências e capacidades de self-leadership ganham posições 

de liderança. 

VI. Os líderes sabem que o seu sucesso representa o sucesso de outros. 

VII. Os líderes criam um processo de aprendizagem para facilitar o seu crescimento pessoal e o crescimento 

pessoal dos subordinados. 

VIII. O desenvolvimento de liderança representa um processo no qual um indivíduo se move através de uma série 

de estágios, semelhantes aos estágios de desenvolvimento que cada indivíduo segue no decurso de uma vida. 

IX. Tornar-se um líder eficaz é um desafio porque o indivíduo precisa participar na criação do processo de 

desenvolvimento de liderança. 

X. O indivíduo deve trabalhar diligentemente para avançar, além das barreiras ou dos seus limites da zona de 

conforto, durante cada movimentação de posição após posição. 

XI. Contratempos pessoais e crises pessoais ocorrem porque uma vida sem problemas não é realista. 

XII. Um resumo destaca o registo de realizações profissionais, educativos e comunitários de um indivíduo. A sua 

criação representa uma excelente oportunidade para destacar os sucessos do processo de desenvolvimento 

de liderança do indivíduo. 

Fonte: Ross (2014). 

 

 

2.2.9. ADEQUAÇÃO DO USO DA SELF-LEADERSHIP 

Uma questão de investigação considerada relevante no campo da self-leadership tem a 

ver com o facto de ela dever, ou não, ser aplicada em todo o tipo de situações. Ou seja, a 

atratividade da aplicação das estratégias de self-leadership poderá conduzir à ideia de 
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que esta é uma teoria que se pode aplicar universalmente a todo o género de 

organizações e de funcionários. Contudo, apesar de haver quem defenda que o uso de 

estratégias de self-leadership deve ser encorajado numa ampla variedade de situações, 

também há investigadores que questionam a ideia de que essas estratégias sejam 

encorajadas em qualquer situação, tendo frequentemente sido admitido que a self- 

-leadership dos seguidores pode não ser universalmente apropriada (Neck & Houghton, 

2006). 

Neste âmbito, o modelo contingencial de liderança77 e de empowerment psicológico 

desenvolvido por Houghton e Yoho (2005), especifica as circunstâncias e as situações em 

que a self-leadership dos seguidores deve ser encorajada. Neste modelo são sugeridos 

alguns fatores chave de contingência que devem ser tidos em atenção, em particular: o 

desenvolvimento dos seguidores, a urgência da situação e a estrutura da tarefa. 

Consequentemente, estes fatores prescrevem qual das várias abordagens de liderança 

(incluindo a diretiva, a transacional, a transformacional e a de empowerment) deve ser 

escolhida78. Neste modelo, a self-leadership tem um papel mediador e é um mecanismo 

que favorece o empowerment. Para além disso, as capacidades de self-leadership estão 

no cerne do processo de capacitação e são essenciais para que os funcionários tenham 

sucesso em situações autónomas. Por conseguinte, argumenta-se que dentro de um 

ambiente organizacional adequadamente estruturado, um self-leader tem uma 

conjuntura que permite influenciar os principais resultados estratégicos, administrativos e 

 
77 Houghton e Yoho (2005) alertam para o facto de que a escolha e a implementação de cada abordagem de 
liderança (incluindo a diretiva, a transacional, a transformacional e a de empowerment) vão ter implicações 
ao nível de, pelo menos, quatro tipos de resultados: o comprometimento dos seguidores, a dependência 
dos seguidores, a criatividade e a inovação dos seguidores, e o empowerment psicológico. 
78 No caso do desenvolvimento dos seguidores, a preposição é que, no caso de o potencial de 
desenvolvimento ser baixo (por exemplo, no caso empresas que contratam pessoas a curto-prazo e para 
empregos temporários), é mais adequado o uso da liderança diretiva e da liderança transacional. Pelo 
contrário, se esse potencial de desenvolvimento for elevado (por exemplo, quando um líder pretende 
melhorar as capacidades do trabalhador durante um longo período de tempo), devem ser aplicadas a 
liderança transformacional ou a de empowerment. No que diz respeito à urgência da situação, a liderança 
diretiva e a liderança transformacional devem ser utilizadas em situações de crise ou elevado grau de 
urgência. Em situações opostas, devem aplicar-se a liderança transacional e a de empowerment. Por fim, 
quando o ambiente de tarefas é estruturado (por exemplo, para tarefas rotineiras, simples e claramente 
especificadas) a abordagem de liderança transacional será a mais apropriada e eficaz. Se o ambiente não é 
estruturado, as abordagens de liderança mais apropriadas serão a diretiva, a transformacional e a de 
empowerment. 
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operacionais. Com base nestes pressupostos, a liderança de empowerment deve ser 

utilizada em contextos de potencial de desenvolvimento elevado79, em situações que que 

a urgência da situação não é elevada e em que o ambiente de trabalho não é estruturado. 

No caso específico da liderança partilhada, julga-se ser pertinente abordar o contributo 

de Pearce e Manz (2005), que defendem que o uso da self-leadership e da liderança 

partilhada oferece vantagens, em especial em ambientes de trabalho que exigem 

trabalhadores qualificados e com capital intelectual (Knowledge workers), assim como 

quando se visa aproveitar o potencial destes trabalhadores. Respondendo à questão 

sobre quando é que a self-leadership deve ser encorajada, estes autores apontam 5 

fatores que influenciam essa adequação: a urgência, o comprometimento do empregado, 

a criatividade, a interdependência e a complexidade. Assim, estes autores indicam que 

nos casos em que a situação é extremamente urgente poderá ser necessária a aplicação 

de formas mais tradicionais de liderança pois o desenvolvimento das capacidades de self- 

-leadership pode necessitar de mais tempo do que aquele que existe disponível. Nestes 

casos, em que não há tempo para implementar adequadamente as novas formas de 

liderança (self-leadership e liderança partilhada), a utilização da self-leadership pode não 

ser viável. Porém, quando há tempo para fazer a transição, podem existir resultados 

valiosos, nomeadamente através dos funcionários mais capazes que contribuem com o 

conhecimento que pode levar a organização para o futuro. 

No que concerne ao nível de comprometimento, os referidos autores consideram que há 

que ter em atenção que, nos casos em que apenas é necessária a conformidade dos 

funcionários80, a self-leadership e a liderança partilhada são menos importantes. Por 

outro lado, quando é necessário e desejável o comprometimento dos funcionários81, 

estas duas formas revelam-se uma mais-valia. Deste modo, quando os processos de 

trabalho são mais rotineiros, apenas necessitando de um desempenho coerente, as 

formas tradicionais de liderança podem ser adequadas. Contudo, nos ambientes 

altamente dinâmicos e competitivos, que a maioria das empresas enfrenta na atualidade, 

 
79 Por exemplo, quando um líder pretende melhorar as capacidades do trabalhador durante um longo 
período de tempo.  
80 Fazendo o mínimo do que é solicitado e pouco mais. 
81 A vontade de ir acima e para além do dever. 
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o comprometimento possibilitado pela self-leadership e pela liderança partilhada podem 

ser cruciais para o sucesso a longo prazo. Tendo em consideração que as formas mais 

tradicionais de liderança, que se centram no líder82, não encorajam a criatividade e a 

inovação ideal, Pearce e Manz (2005) advogam que a self-leadership e a liderança 

partilhada são essenciais para as organizações que necessitam de inovação contínua, de 

modo a oferecerem os melhores produtos e serviços aos seus clientes e, assim, poderem 

ter um desempenho mais atual e mais eficaz.  

A interdependência existente no ambiente de trabalho é outro fator que poderá afetar o 

equilíbrio adequado de self-leadership e da liderança partilhada (que podem funcionar 

muito bem em conjunto em ambientes baseados em equipas empowered). Neste 

contexto, quanto maior for a interdependência, mais importante se torna a liderança 

partilhada. Assim, quando as tarefas estão interligadas e integradas, as equipas de 

trabalhadores interdependentes, que partilham o processo de liderança, tendem a 

superar os resultados dos trabalhadores individuais. Por outro lado, se a natureza do 

trabalho a ser realizada não está inter-relacionada, os self-leaders83 podem ser eficazes. 

O último fator apontado por Pearce e Manz (2005) corresponde à complexidade do 

trabalho. Neste enquadramento, quanto mais complexo é o trabalho a ser realizado, 

menos provável é que qualquer pessoa possua todos os conhecimentos necessários para 

um elevado desempenho. Dessa forma, quanto mais complexo for o trabalho, mais 

provável é que a liderança partilhada e a self-leadership sejam necessárias para um 

desempenho ideal 

Pelo exposto, constata-se que já foram identificados fatores chave e contingenciais que 

podem influenciar a adequação da utilização da self-leadership, o que sugere que há 

circunstâncias em que o seu uso é mais benéfico e poderá conduzir a melhores resultados 

pessoais e organizacionais. Assim, parece oportuna a sugestão de que não é conveniente 

aplicar a self-leadership em todo o tipo de situações de forma indiscriminada, devendo 

ser tidas em consideração, entre outros potenciais elementos: as características dos 

 
82 Que detém o poder, o conhecimento e as respostas para os problemas emergentes. 
83 Que, primariamente, se conduzem de forma independente em oposição à liderança partilhada. 
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seguidores, a estrutura das tarefas a realizar, a urgência e tempo disponível para a 

concretização das tarefas, a estruturação das equipas, o comprometimento e a forma de 

liderança existente. 

 

 

2.2.10. A APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO DA SELF-LEADERSHIP 

Apesar de todas as pessoas poderem beneficiar da formação em self-leadership, alguns 

indivíduos com certos tipos de personalidade podem ganhar substancialmente mais com 

a abordagem da self-leadership (Houghton, 2010; Williams, 1997). Considerando que a 

formação e o treino da self-leadership visam o ensino da aplicação de estratégias para 

maximizar a motivação intrínseca e melhorar o autodirecionamento dos indivíduos, 

existem fatores de personalidade que podem determinar que alguns empregados tenham 

maiores benefícios neste tipo de intervenções do que outros. 

Neste sentido, Williams (1997) propôs que existem efeitos moderadores de várias 

características de personalidade84 que podem influenciar a eficácia das intervenções de 

self-leadership. As suas conclusões gerais indicam que alguns traços de personalidade 

estão diretamente relacionados com as metaskills da self-leadership. Considera, ainda, 

que há traços de personalidade - como locus de controlo e a autoeficácia geral – que 

moderam os processos de autorregulação e são suscetíveis de também ter um efeito 

moderador sobre a self-leadership. Assim, este autor indica que parece ser necessário 

que os formadores tenham em atenção a personalidade dos formandos de modo a tornar 

as intervenções mais eficazes. 

Por seu turno, Houghton (2010) examinou as relações entre as dimensões de self- 

-leadership85 e dimensões da personalidade86. Os resultados por ele obtidos evidenciam 

 
84 A sua abordagem incluiu as variáveis do modelo “Big 5” (extroversão, neuroticismo, conscienciosidade, 
abertura à experiência e amabilidade) e outros traços de personalidade associados à autorregulação 
(autoeficácia, autoestima, locus de controlo e automonitorização). 
85 Estratégias focadas no comportamento, estratégias de recompensas naturais e estratégias de 
pensamento construtivo. 
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que, ainda que exista uma relação significativa entre as dimensões de self- 

-leadership e os traços de personalidade, estes dois fatores são distintos. Para além disso, 

especificamente, a extroversão e a conscienciosidade foram significativamente 

relacionados com as três dimensões de self-leadership. A estabilidade emocional apenas 

foi significativamente relacionada com as estratégias de recompensas naturais. 

Para além das questões de personalidade, pode considerar-se que existem fatores 

externos às pessoas que podem condicionar o desenvolvimento da self-leadership, 

nomeadamente a influência dos líderes formais e o sistema de recompensas e formação 

das organizações. Neste contexto, os líderes formais podem ter um papel importante na 

promoção da self-leadership dos seus seguidores, nomeadamente através de duas 

situações (Pearce & Manz, 2005). Por um lado, através da própria prática, a qual serve 

como modelo visível. Por outro lado, dando um reforço positivo quando ocorrem 

situações em que os seus seguidores têm comportamentos adequados de self-leadership. 

Com a continuação do uso desta forma de influências por parte dos líderes, irá sendo 

promovida uma cultura organizacional global de self-leadership e de liderança partilhada 

(Pearce & Manz, 2005). 

Uma segunda fonte de desenvolvimento está ligada à organização em si, através do 

sistema de recompensas e de formação, que deve ter alguma ênfase na iniciativa de self- 

-leadership e no trabalho em equipa (Pearce & Manz, 2005). Assim, não é razoável 

esperar que haja uma prática qualificada de self-leadership por parte de trabalhadores 

aos quais não foi dada qualquer formação pois, geralmente, é necessário dar-lhes 

formação sobre as estratégias de self-leadership, de modo a permitir-lhes terem mais 

iniciativa ao assumirem as suas responsabilidades (Pearce & Manz, 2005). Por outro lado, 

para haver um desenvolvimento das capacidades de liderança partilhada é necessário, em 

simultâneo, promover a formação em temas como a gestão de conflitos, a comunicação, 

a condução de reuniões e em como trabalhar de forma eficaz com outros (Pearce & 

Manz, 2005). 

 
86 Extroversão, estabilidade emocional e conscienciosidade. 
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O âmbito da formação académica, também pode constituir-se como uma forma de 

promoção e de desenvolvimento da self-leadership, tanto através de atividades 

curriculares como de atividades extracurriculares. A discussão de como a aprendizagem e 

o desenvolvimento de líderes no século XXI podem ser alcançados através de atividades 

curriculares e extracurriculares, foi levada a efeito por Zapalska et al. (2015), através de 

um estudo de caso sobre a Academia da Guarda Costeira dos Estados Unidos (U. S. Coast 

Guard Academy - CGA). Antes de mais, há que referir que a missão da CGA é educar, 

treinar e desenvolver líderes de caráter que sejam eticamente, intelectualmente e 

profissionalmente preparados para servir o seu país e a humanidade. Por conseguinte, é 

essencial o alinhamento do ensino da liderança com programas de formação académica, 

atlética e militar. 

Estes autores consideram que formação desenvolvida nesta academia prepara os 

estudantes para os futuros desafios (tanto profissionais como pessoais) e, nessa 

investigação, apresentam exemplos de várias estratégias eficazes para o desenvolvimento 

da liderança e de outras atividades práticas, fomentadas e executadas com sucesso na 

CGA. É de salientar que, nessa academia, o quadro de competências de desenvolvimento 

de liderança é composto por vinte e oito competências87, sendo que oito dizem respeito à 

self-leadership. Este quadro de competências visa assegurar que todas as competências 

de liderança são inerentes a todos os aspetos do crescimento holístico do cadete. Deste 

modo, para todas as atividades curriculares e extracurriculares, a CGA centra-se nos 

objetivos de aprendizagem da self-leadership. Em particular, a educação e o treino são 

implementados através de várias fases de desenvolvimento de self-leadership, 

nomeadamente: (1) o desenvolvimento do conhecimento de si e dos outros; (2) a 

definição de self-leadership; (3) o desenvolvimento de capacidades e de práticas de self- 

-leadership; (4) a prática de capacidades de self-leadership através de atividades dentro e 

fora do campus (Zapalska et al., 2015). 

No que diz respeito às atividades extracurriculares, a CGA defende que elas fornecem 

oportunidades para que os cadetes possam desenvolver várias aptidões que são 

 
87 Agrupadas em quatro categorias principais: liderar-se a si mesmo, liderar outros, liderar o desempenho e 
a mudança, e liderar a Guarda Costeira. 
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necessárias para que a self-leadership ocorra e seja dominada (Zapalska et al., 2015). 

Neste contexto, a participação em atividades desportivas, atividades diversificadas dentro 

do campus e da vida da comunidade, fornecem oportunidades de desenvolver a self- 

-leadership. Mais ainda, a disciplina mental, a escolha de estilos de vida saudáveis, os 

laços pessoais de compromisso com companheiros de equipa, adequadamente 

desenvolvidos através de desportos de competição, são manifestações de raciocínio 

moral e apoiam os objetivos base de aprendizagem do ensino de self-leadership (Zapalska 

et al., 2015). Por outro lado, através da self-leadership e de disciplina todos os indivíduos 

podem melhorar a sua saúde, uma vez que os níveis de boa condição física são 

dependentes de um programa de exercícios saudável (Zapalska et al., 2015).  

Logo, a estratégia da CGA é a de que o sucesso no alcance da self-leadership, dentro do 

Corpo de Cadetes, melhora significativamente o clima no qual o desenvolvimento 

intelectual, o desenvolvimento físico e atlético, e o desenvolvimento da liderança são 

mantidos. (Zapalska et al., 2015). Consequentemente, existe uma cultura de promoção de 

atividades curriculares e extracurriculares, como formas específicas de programa para 

atingir os objetivos educacionais e os resultados da aprendizagem para o 

desenvolvimento de capacidades de self-leadership (Zapalska et al., 2015). 

Pelo exposto, parece lógico que existam fatores pessoais e externos aos indivíduos que 

influenciam, não só os benefícios que podem advir da realização de formação sobre a 

self-leadership, como também a própria aprendizagem da mesma. Assim, algumas 

características de personalidade podem influenciar a eficácia das intervenções de self- 

-leadership. Por outro lado, a influência dos líderes formais e os sistemas de recompensas 

e de formação das organizações podem constitui-se como elementos de estímulo, ou 

desincentivo, da self-leadership. Por fim, também a formação académica pode ser um 

veículo de promoção e de desenvolvimento da self-leadership, tanto através de atividades 

curriculares como de atividades extracurriculares. 
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2.2.11. SELF-LEADERSHIP E OUTRAS VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS 

Pode considerar-se que a literatura existente é rica em informação sobre o 

desenvolvimento e sobre a aplicação de estratégias eficazes de self-leadership, 

particularmente adequadas para contextos que envolvem autonomia e que exigem uma 

autoinfluência significativa para realizar as tarefas com sucesso (Manz, 2015). De facto, as 

mais-valias introduzidas pela self-leadership têm vindo a ser percecionadas em vários 

domínios podendo uma explicação, para tal, encontrar-se no facto de os processos de 

self-leadership se focarem na agregação de valor prático para as organizações e no 

aumento da eficácia e do bem-estar dos indivíduos (Houghton et al., 2014). Efetivamente, 

a autoeficácia é, talvez, a variável mais frequentemente mencionada como resultado da 

self-leadership, havendo provas, através de investigação empírica, de que a autoeficácia é 

um mecanismo primordial através do qual a self-leadership afeta o desempenho (Neck & 

Houghton, 2006). 

Mais ainda, as evidências do valor das várias categorias de estratégias destacam-se na 

promoção da produtividade e da satisfação no trabalho; na redução do stress, da 

ansiedade e do absentismo; e no aumento da confiança e da probabilidade de sucesso 

(Manz, 2015). Como resultados positivos no plano individual salientaram-se ainda: 

maiores sucessos de carreira, aumento da autoeficácia, maior controlo interno e 

consequente melhoria nos estados internos e crenças favoráveis como, por exemplo, a 

redução do stress e da ansiedade (Stewart et al., 2011). 

O primeiro estudo empírico, acerca deste conceito, foi publicado por Manz e Sims (1987) 

e abordou o papel da self-leadership no contexto da empowering leadership e da 

autogestão de equipas (Neck & Houghton, 2006). As suas conclusões sugerem que há um 

papel legítimo para os líderes externos de equipas de trabalho autogeridas e que este 

difere dos papéis de liderança tradicionais e participativos. Ou seja, sugere que os líderes 

externos mais eficazes, das equipes de trabalho autogeridas, são aqueles que facilitam o 

uso de estratégias de self-leadership, como a auto-observação, o estabelecimento de 

metas e a recompensa pessoal. Por outro lado, também é sugerido que os efeitos da 

abordagem da empowering leadership nos resultados dos seguidores (comprometimento, 
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dependência, criatividade e fortalecimento psicológico) serão mediados pela self- 

-leadership do seguidor (Houghton & Yoho, 2005). 

Desde então, e em particular desde a década de 1990, que os investigadores têm vindo a 

aplicar a ideia e os princípios da self-leadership numa variedade de contextos, como: 

avaliação de desempenho, mudança organizacional, gestão da qualidade total, equipas 

autogeridas, empreendedorismo, gestão da diversidade, satisfação no trabalho, gestão 

sem fins lucrativos, estabelecimento de objetivos/desempenho de objetivos, exército dos 

Estados Unidos, desempenho de equipas, sustentabilidade de equipas, espiritualidade e 

local de trabalho, planeamento da sucessão e ética (Neck & Houghton, 2006). 

Por conseguinte, é já considerável a pesquisa (realizada em diversos contextos) que 

revela efeitos positivos da self-leadership sobre os resultados relacionados com o 

trabalho. Contudo, ainda que o padrão geral sugira que a self-leadership é geralmente 

benéfica no plano individual, também se evidencia que está dependente do contexto ao 

nível das equipas (Stewart et al., 2011). Efetivamente, a literatura existente neste campo 

aborda várias áreas de investigação e diversos contextos de aplicação, que vão para além 

da esfera individual, tais como: a self-leadership ao nível de grupos; o papel da liderança 

para facilitar o comportamento de self-leadership em outros; a influência da liderança na 

self-leadership de grupo; a influência da cultura no significado e na compreensão do 

conceito de self-leadership e da sua aplicação; o papel da self-leadership para a saúde e 

boa condição física (Manz, 2015). 

A literatura tem, portanto, sugerido diversos resultados previsíveis ou variáveis 

dependentes que se pensa estarem associados à utilização das estratégias de self- 

-leadership, podendo estes resultados servir como mecanismos que afetam o 

desempenho individual, de grupo ou da organização (Neck & Houghton, 2006). Neste 

contexto, são diversos os resultados significativos que foram examinados na literatura 

como estando associados à self-leadership e à aplicação das suas estratégias, entre eles: o 

comprometimento, a independência, a criatividade, a inovação, a confiança, o poder 

(potency) de equipa, os processos de equipa e a sua eficácia, o afeto positivo, a satisfação 

no trabalho, o empowerment psicológico e a autoeficácia (Houghton et al., 2014; Neck & 
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Houghton, 2006; Pihl-Thingvad, 2014). Também já foi evidenciada a relação positiva entre 

os comportamentos de autossupervisão e as estratégias de pensamento, assim como 

entre as estratégias de pensamento e a autoeficácia, sendo que as estratégias de padrão 

de pensamento construtivo somente resultam em níveis mais elevados de autoeficácia 

quando existe a moderação da autoestima com base organizacional (Panagopoulos & 

Ogilvie, 2015). 

Adicionalmente, à influência da self-leadership nos resultados do trabalho (H.-M. Yang, 

2018), sugere-se que ela pode influenciar ou prever outras variáveis organizacionais, 

como sejam: o empreendedorismo, a produtividade, a qualidade, o absentismo, a 

rotatividade e o sucesso da carreira (Houghton et al., 2014; Pihl-Thingvad, 2014). 

Inclusivamente, também existem pesquisas que relacionam a self-leadership com o 

desempenho, e com a redução do stress e da ansiedade (Pihl-Thingvad, 2014). Sendo 

ainda apontada como um antecedente positivo da criatividade, da inovação (Gomes, 

Curral, & Caetano, 2015) e do learning flow (Y.-M. Kim, 2016). No caso específico do 

relacionamento com a criatividade e com a inovação, a investigação existente já observou 

a existência de uma correlação positiva forte entre a self-leadership e com a criatividade 

(Almeida & Morgado, 2016; DiLiello & Houghton, 2008), que a self-leadership é um 

preditor da inovação (Carmeli et al., 2006; Gomes, Curral, & Caetano, 2015), que a self- 

-leadership influencia indiretamente a inovação através da criatividade (Pratoom & 

Savatsomboon, 2012) e que ela faz a mediação do relacionamento entre a perceção da 

orientação empreendedora da organização e o comportamento inovador dos 

trabalhadores (Kör, 2016).  

Na Figura 11 apresenta-se uma síntese dos diversos resultados previsíveis, ou variáveis 

dependentes, referenciados na literatura como estando associados à aplicação das 

estratégias de self-leadership. Estas relações, processos e variáveis serão discutidas, de 

seguida, através da apresentação de alguns estudos neste âmbito onde, para além de 

uma síntese dos resultados obtidos, se abordam algumas considerações tecidas pelos 

respetivos autores. 
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A investigação da interação entre a self-leadership e a estrutura de trabalho (supervisão e 

autonomia) e as suas relações com a satisfação no trabalho, foi realizada por H. E. Roberts 

e Foti (1998). O estudo de caso destes autores sugere que os determinantes causais da 

satisfação e do desempenho no trabalho, muito provavelmente, são afetados pela 

interação entre características disposicionais e situacionais. Neste quadro, a self- 

-leadership pode ser um importante determinante disposicional de vários resultados, 

podendo ser facilmente integrado na pesquisa sobre o ajuste pessoa-ambiente. Neste 

estudo, os autores aceitam o pressuposto de que todas as pessoas têm capacidade para 

exercer a self-leadership, com eventuais variações no grau em que os indivíduos a 

exercem. Por conseguinte, defendem que alguns indivíduos são melhores candidatos e 

poderão mais facilmente implementar essas capacidades, tanto em ambiente de 

trabalho, como no domínio pessoal.  

 

Fonte: Adaptado de Neck & Houghton (2006) e Shahin & Shalehzadeh (2013), citado em Javadi et al (2013). 

Figura 11 - Self-leadership e resultados organizacionais 
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Para H. E. Roberts e Foti (1998), uma vez que os funcionários tendem a trazer para o local 

de trabalho mais aptidões, expectativas mais elevadas e um maior desejo de liberdade e 

autorresponsabilidade do que no passado, as organizações que tomem medidas 

adicionais para combinar as características do trabalho e do supervisor com as 

necessidades do indivíduo irão desfrutar de recompensas a longo prazo. A self-leadership 

implica necessariamente que o indivíduo assuma o controlo sobre o seu comportamento 

e os efeitos sobre o seu ambiente. Assim, é necessário avaliar a estrutura de trabalho 

presente no ambiente de forças externas e se essa estrutura é equilibrada com as 

necessidades do indivíduo.  

Neste plano, o estudo destes investigadores analisou se o atributo disposicional de self- 

-leadership era um moderador a relação entre a estrutura de trabalho e a satisfação, 

tendo confirmado a hipótese que postulava que a satisfação no trabalho seria maior para 

os trabalhadores com elevada (baixa) self-leadership que trabalham em ambientes de 

trabalho com baixa (elevada) estruturação. No geral, os resultados indicaram que os 

indivíduos, com determinadas disposições, são mais adequados para determinados 

ambientes de trabalho. Deste modo, foi corroborado que os indivíduos com elevado grau 

de self-leadership têm maior satisfação quando se encontram em ambientes que lhes 

permite uma maior autonomia e liberdade para usar as suas capacidades. Pelo contrário, 

os indivíduos com nível mais baixo de self-leadership demonstraram maior satisfação, 

com os seus empregos, quando o ambiente é altamente estruturado, preferindo que os 

seus papéis, responsabilidades e objetivos sejam definidos por outros. Os resultados 

deste estudo foram ao encontro dos de pesquisas anteriores sobre o ajuste  

pessoa-ambiente, que argumentam que quando há congruência entre as disposições dos 

indivíduos e os seus ambientes de trabalho, os funcionários ficarão mais satisfeitos, serão 

mais produtivos e menos propensos a abandonar esse ambiente particular. 

Também no âmbito da satisfação no trabalho, Javadi, Raezaee, e Salehzadeh (2013) 

defendem que satisfação dos funcionários é um elemento muito importante da qualidade 

e produtividade e que as novas teorias de gestão defendem que os empregados 

satisfeitos são mais motivados, têm melhor moral de trabalho e trabalham de forma mais 
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eficiente e eficaz, produzindo melhores resultados, como sejam serviços de melhor 

qualidade. Consequentemente, defendem que, do ponto de vista da gestão, é essencial 

conhecer os fatores que influenciam a satisfação dos trabalhadores, pelo que centraram a 

sua investigação na relação das estratégias de self-leadership com a satisfação no 

trabalho. Os resultados obtidos demonstraram que as três categorias de estratégias (as 

estratégias focadas em comportamentos, as estratégias de recompensas naturais e as 

estratégias de padrão de pensamento construtivo) têm um efeito significativo na 

satisfação no trabalho. Constaram, ainda, que a self-leadership influencia a satisfação no 

trabalho e pode ser considerada um preditor da mesma. Por fim, defendem que possuir 

características de self-leadership pode influenciar a melhoria da satisfação no trabalho, 

pelo que o treino das capacidades de self-leadership dos funcionários é uma boa maneira 

de elevar a sua satisfação. 

O afeto positivo é um outro resultado previsível que tem sido sugerido pela literatura, 

associado à satisfação no trabalho. Neste domínio, há a registar que foram encontradas 

relações significativas entre uma formação de self-leadership e os níveis subsequentes de 

emoção positiva (entusiasmo) e de satisfação no trabalho (Neck & Houghton, 2006). Para 

além disso, foi encontrada uma relação significativa entre as estratégias de pensamento 

construtivo da self-leadership e a satisfação no trabalho, mediada pela ausência de 

processos de pensamento disfuncionais e pelo bem-estar subjetivo (a felicidade) (Neck & 

Houghton, 2006). Também foi empiricamente constatado que a self-leadership promove 

estados de humor individual positivos assim como o bem-estar88, estando, também, 

associada a aumentos de perceção de autoeficácia em ambientes organizacionais 

(Marques-Quinteiro et al., 2012). Mais ainda, as três dimensões desta variável são 

consideradas importantes preditores da qualidade de vida (Marques-Quinteiro et al., 

2012). 

O relacionamento entre self-leadership (na sua dimensão de estratégias focadas em 

comportamentos), a satisfação no trabalho e o desempenho da equipa foi estudado por 

Politis (2006). Os seus resultados indiciaram a existência de um relacionamento direto, 

 
88 Satisfação no trabalho e satisfação com as tarefas. 
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positivo e significante entre as estratégias focadas no comportamento e a satisfação no 

trabalho. Também se revelou positivo e significante o relacionamento entre a satisfação 

no trabalho e o desempenho da equipa. Para além disso, comprovou-se o um papel 

mediador da satisfação no trabalho na relação entre as estratégias de self-leadership e o 

desempenho da equipa. 

Neste contexto das equipas, a confiança e o poder têm sido sugeridos como dois possíveis 

resultados da self-leadership que têm implicações em matéria de eficácia das equipas. 

Assim, a self-leadership tem sido frequentemente apresentada como uma componente 

fundamental para a facilitação da eficácia das equipas, em particular nas equipas 

autogeridas sem líder interno formal (Neck & Houghton, 2006). 

Através da análise da literatura, é possível encontrar evidências que sugerem que existe 

uma influência positiva da self-leadership sobre a satisfação no trabalho. No entanto, a 

pesquisa sobre este assunto é parca na esfera do Turismo. Deste modo, emerge a 

necessidade de averiguar a consistência dos resultados já existentes face à realidade das 

organizações da área do Turismo, pelo que se propõe a terceira questão de 

investigação89, associada à terceira hipótese de investigação: “H3 – A self-leadership tem 

um efeito positivo na satisfação no trabalho”. 

O comprometimento e a independência são duas outras variáveis muito comummente 

sugeridas como resultado na literatura de self-leadership. De acordo com Neck e 

Houghton (2006), considerando que através da self-leadership os indivíduos assumem a 

posse sobre as suas tarefas e processos, é de esperar que os indivíduos que demonstrem 

maior grau de self-leadership demonstrem, também, maiores níveis de 

comprometimento com as tarefas, os objetivos, as equipas e as organizações, do que 

indivíduos com menor grau de self-leadership. Também será expectável que os indivíduos 

com self-leadership possam experienciar sensações de controlo e de autonomia mais 

intensas, levando a níveis mais elevados de independência em comportamentos 

relacionados com a tomada de decisão. Por outro lado, os indivíduos que não praticam 

ativamente a self-leadership podem tornar-se dependentes de influências externas, isto 

 
89 “A self-leadership está positivamente relacionada a satisfação no trabalho?” 
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é, dos líderes tradicionais, para guiarem as suas ações, tornando-se incapazes de agir ou 

pensar de forma independente.  

Já na opinião de Pihl-Thingvad (2014), na literatura, é assumido que a self-leadership 

influencia positivamente o comprometimento90 dos empregados, argumentando-se que a 

self-leadership é um dos preditores mais fortes e mais importantes do compromisso nas 

organizações modernas. Deste modo, muitos investigadores defendem que a self- 

-leadership é a estratégia de gestão mais eficaz para fortalecer o comprometimento. Ou 

seja, uma vez que a self-leadership fortalece o comprometimento dos empregados, ela é 

vista como uma abordagem de gestão chave no âmbito moderno do trabalho. Neste 

âmbito, Pihl-Thingvad (2014) salienta alguns trabalhos (Manz, 1986; Manz & Sims, 2001) 

que defendem que uma característica chave da self-leadership é que os empregados 

aparentam ter um grau de comprometimento bastante relevante. Para além disso, 

defende que, desde as primeiras pesquisas nesta área, se indica que a self-leadership 

proporciona mais responsabilidade, o que aumenta o sentido de controlo e de 

autoeficácia. Por outro lado, os níveis mais elevados de responsabilidade também incitam 

os funcionários a seguirem os seus padrões internos de trabalho (a sua identidade com o 

trabalho), proporcionando-se dessa forma um forte sentimento de finalidade, o que, por 

sua vez, aumenta o seu comprometimento. 

Não obstante, apesar da forte expetativa da existência de uma relação entre o 

comprometimento organizacional afetivo e a self-leadership, Pihl-Thingvad (2014) 

constata que as pesquisas neste âmbito são praticamente inexistentes, ainda que essa 

relação já tenha sido empiricamente demonstrado por Andressen et al. (2011), que a self- 

-leadership, entre os membros de uma equipa, atua como um fator do processo que 

 
90 Este autor considera que o comprometimento organizacional tem recebido muita atenção nas últimas 

décadas e que o conceito tem tido diversas definições na literatura no âmbito da psicologia. No que diz 
respeito à literatura no contexto da self-leadership, considera que o comprometimento tem sido visto como 
a ligação emocional dos empregados à organização, à sua identificação e ao envolvimento com essa 
organização. Para além disso, foi já definido como um relacionamento mais profundo, no qual os seguidores 
estão envolvidos numa organização e se identificam com ela, na medida em que estão dispostos a dar de si 
mesmos, no interesse do bem-estar da organização. Este conceito vai ao encontro do que Meyer e Allen 
(1991) consideram ser o comprometimento afetivo e que é a parte central da sua conceptualização do 
comprometimento organizacional. 
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medeia a liderança transformacional e a motivação e, assim, determina o 

comprometimento. 

Neste contexto, Pihl-Thingvad (2014) estudou a relação entre self-leadership91 e o 

comprometimento organizacional afetivo, no âmbito do trabalho na área do knowledge 

work, fazendo, também, a comparação da self-leadership com fatores abordados por 

teorias motivacionais mais tradicionais. Esta investigação comprovou que a self- 

-leadership influencia positivamente o comprometimento organizacional afetivo, quando 

analisado de modo independente. No entanto, também se constatou que esse efeito 

diminui quando a relação é controlada por fatores motivacionais. Ou seja, a self- 

-leadership perde o valor explicativo quando é comparada com incentivos abordados 

pelas teorias motivacionais mais tradicionais - como o salário, o clima social, o 

enriquecimento da função e a gestão encorajadora (encouraging management). Nesta 

investigação, é o clima social que aparenta ter o papel mais importante no 

comprometimento organizacional afetivo dos trabalhadores da área do knowledge work. 

Portanto, os resultados obtidos sugerem que o impacto da self-leadership no 

comprometimento organizacional afetivo tem sido sobrevalorizado e não estão em 

concordância com o pressuposto teórico, existente em pesquisas da área, que indica que 

a self-leadership deverá ser a nova “bala de prata” da liderança, em particular no que diz 

respeito ao comprometimento organizacional afetivo (Pihl-Thingvad, 2014). 

O estudo do relacionamento entre a self-leadership, o work engagement92 e a inovação 

individual, desenvolvido por Gomes, Curral, e Caetano (2015), mostrou existir um 

relacionamento positivo entre estas três variáveis evidenciando, também, que o work 

engagement tem um efeito mediador no relacionamento entre self-leadership e a 

inovação individual. Para além disso, os resultados obtidos suportam o argumento de que 

 
91 Nesta investigação, a self-leadership é vista na perspetiva do controlo real dos trabalhadores sobre o seu 
trabalho e sobre decisões relacionadas com o trabalho (o “quê”, o “porquê” e o “como”). Esta investigação 
não abrange as discussões sobre a self-leadership na perspetiva de como diferentes técnicas psicológicas 
são utilizadas pelos empregados para controlar os seus processos mentais. 
92 Nesta investigação, considera-se que o engagement no trabalho é um estado afetivo-cognitivo positivo e 
persistente relacionado com o trabalho, que é caracterizado por vigor, dedicação e absorção, e que não 
está focalizado num objeto, evento, indivíduo ou comportamento em particular (Rebocho, Semedo, & 
Santos, 2011). 
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a self-leadership, enquanto uma combinação geral de estratégias, desempenha um papel 

positivo na previsão da inovação no trabalho. Neste contexto, os autores defendem que a 

self-leadership desencadeia respostas afetivas-motivacionais, que contribuem para o uso 

de comportamentos de trabalho inovadores, e reforçam a proposição de que indivíduos 

com níveis elevados de self-leadership apresentam maior inovação no trabalho. 

Consequentemente, considera-se que o funcionamento geral de uma organização pode 

ser melhorado através da self-leadership, uma vez que a inovação individual pode ser 

incentivada nos membros da organização através de esforços voltados para estratégias 

que aumentam o foco comportamental, as recompensas naturais e os padrões de 

pensamentos construtivos. 

Neste quadro, a relação entre as capacidades de self-leadership e os comportamentos de 

inovação também foi examinada por Carmeli et al. (2006). Os resultados apurados por 

este estudo dão suporte ao papel que a self-leadership tem no que se refere à promoção 

de comportamentos de inovação no trabalho. Mais indicam esses resultados que as três 

dimensões de self-leadership estão positivamente associadas, tanto com as 

autoavaliações, como com as avaliações que os supervisores fazem relativamente aos 

comportamentos de inovação. Assim, estes autores defendem que as organizações que 

procuram fomentar a inovação nos seus funcionários precisam reconhecer a importância 

de criar autolíderes que possam, com sucesso, ir ao encontro das expetativas e dos 

padrões do comportamento de inovação exigidos. 

Também Gomes, Curral, Caetano, et al. (2015) defendem esta ideia de que as 

organizações precisam investir no desenvolvimento da self-leadership dos seus 

funcionários, em particular no conjunto correto de estratégias, com vista à melhoria da 

sua capacidade de autorregulação que, consequentemente, pode levar à melhoria geral 

do funcionamento da organização. Além disso, o seu estudo específico sobre a influência 

de diferentes perfis de estratégias na inovação mostrou que, apesar de existirem três 

clusters de self-leadership, a inovação individual é mais frequente quando são usadas 

todas as estratégias. Pelo que, de forma a promover a inovação individual, todas as 

estratégias devem ser difundidas, ainda que estas possam variar entre indivíduos. 
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Partindo do princípio que a inovação oferece uma vantagem competitiva às organizações, 

através do aumento e da manutenção de um elevado desempenho, e através da atração 

de novos clientes e manutenção dos existentes, Kör (2016) defende que surgimento do 

comportamento inovador no local de trabalho é um fator crítico para ajudar as 

organizações a obterem uma vantagem competitiva. Neste âmbito, os resultados da 

investigação desenvolvida por Kör (2016) mostraram não só a existência de um impacto 

da orientação empreendedora das organizações no comportamento inovador, como 

também o papel mediador completo da self-leadership no relacionamento entre as 

perceções dos trabalhadores relativas à orientação empreendedora da organização93 e o 

seu comportamento inovador no trabalho. Deste modo, é mais provável que os 

indivíduos se liderem a si próprios no local de trabalho, assim como arrisquem em 

matéria de geração e/ou implementação de ideias ou tentem de algo novo, quando 

percecionam elevados níveis de orientação empreendedora da organização. Para além 

disso, o efeito da orientação empreendedora no comportamento de inovação é 

potenciado através do desenvolvimento das competências de self-leadership. Ou seja, o 

desenvolvimento de comportamentos inovadores nas organizações torna-se mais fácil 

através das capacidades de self-leadership, que incluem os processos de autoinfluência e 

de autogestão. Portanto, as organizações que desejam a inovação no trabalho precisam 

reconhecer a importância da self-leadership dos indivíduos. 

Considerando que a inovação é algo vital para as aspirações organizacionais de 

competitividade, e que a criatividade é uma pedra basilar dessa inovação, Almeida e 

Morgado (2016) estudaram a relação entre a self-leadership e as estratégias para ser 

criativo em contexto de trabalho94. Os seus resultados evidenciaram uma correlação 

positiva forte entre a self-leadership e a criatividade, estendendo-se essa correlação às 

dimensões (estratégias) da self-leadership. Para além disso, encontraram-se diferenças 

significativas de médias entre estratégias focadas no comportamento (uma dimensão da 

self-leadership) e as habilitações literárias. Deste modo, à medida que o grau académico é 

 
93 A entrepreneurial orientation é definida como a postura estratégica de uma empresa que está 
relacionada com um processo de elaboração de estratégias na esfera da empresa, que leva à inovação, à 
liderança no mercado ou à capacidade de reagir rapidamente e de assumir riscos 
94 Assumindo a criatividade e a liderança como fatores determinantes da competitividade das organizações. 
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mais elevado, as médias da utilização das estratégias focadas no comportamento 

aumentam. Mais ainda, verificaram que a combinação entre níveis elevados de self- 

-leadership e o investimento em formação, nomeadamente pós-graduada, tende a 

potenciar os resultados criativos. Há a salientar que estes autores analisaram dois grupos 

– líderes e não líderes – e não encontraram diferenças significativas entre eles. 

Os contextos da inovação e da criatividade foram estudados, não só de forma 

individualizada no seu relacionamento com a self-leadership, mas também através de um 

modelo conceptual das relações entre a self-leadership, a inovação, a criatividade e o 

suporte organizacional. Neste âmbito, há a referir o trabalho de DiLiello e Houghton 

(2006) que apresenta proposições de pesquisa baseadas nas relações acima 

mencionadas, salientando-se dois resultados. O primeiro indica que os indivíduos com 

elevada self-leadership consideram ter mais potencial de inovação e de criatividade do 

que os indivíduos com baixo nível de self-leadership. O segundo indica que os indivíduos 

que têm potencial de inovação e de criatividade, terão maior probabilidade de as praticar 

quando têm a perceção de um forte apoio no local de trabalho, ao contrário daqueles que 

percebem um fraco apoio. Para além disto, estes autores defendem que os líderes devem 

ser aconselhados a encorajar a prática de self-leadership entre os membros da 

organização, e esforçar-se para construir ambientes de trabalho que apoiem a 

criatividade e a inovação em vários níveis (grupo, supervisor e organizacional). 

Argumentam que, ao conseguirem criar esse tipo de estruturas de apoio e, em 

simultâneo, incentivar a independência, a autonomia e a self-leadership, os líderes são 

capazes de reduzir a distância entre o potencial e a prática de criatividade e inovação. 

Defendem, ainda, que as organizações que incentivam a criatividade e a self-leadership 

como uma abordagem para a resolução de problemas e a tomada de decisão podem 

beneficiar de aumentos de produtividade resultantes de trabalhar de uma forma mais 

inteligente (em vez de trabalhar mais).  

Num outro estudo, estes mesmos autores, DiLiello e Houghton (2008) examinaram as 

diferenças de self-leadership, de criatividade e de perceção de suporte organizacional 

para a criatividade, entre funcionários de linha e de supervisores. Os seus resultados 
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sugeriram que a self-leadership estava significativamente relacionada com o potencial e 

desempenho criativos, tanto no caso dos funcionários como no dos supervisores, não 

havendo diferenças significativas nos níveis gerais de self-leadership entre os dois grupos. 

Para além disso, sugerem que a self-leadership é uma ferramenta essencial para facilitar a 

criatividade em todos os níveis organizacionais, e que um ativo suporte organizacional à 

criatividade pode ser a chave para reduzir a lacuna entre o potencial criativo e a 

criatividade praticada, que representam recursos criativos inexplorados. 

Neste domínio da criatividade, existem vários conceitos cruciais na literatura que podem 

ser relacionados com a literatura de self-leadership como, por exemplo, a autonomia e a 

autodeterminação (elementos chave em ambas as variáveis) (Neck & Houghton, 2006). 

Neste contexto, a necessidade de autonomia pode estar positivamente relacionada com 

as práticas de self-leadership individual, sendo que a autonomia é frequentemente 

identificada como uma componente essencial da criatividade individual (Yun et al., 2006). 

Neste âmbito, Norris (2008) argumenta que as estratégias de self-leadership podem ser 

úteis para atingir as necessárias autodireção e automotivação para um bom desempenho, 

em ambientes onde os funcionários são incentivados a agir em seu nome próprio e a 

assumir maior controlo. Este autor estudou as diferenças individuais que podem 

influenciar a utilização das estratégias de self-leadership, visando verificar se existem ou 

não diferenças individuais que influenciam a probabilidade de uma pessoa usar 

estratégias de self-leadership. Nesse sentido, o autor testou empiricamente as relações 

da necessidade de autonomia e da autoeficácia com a self-leadership. Os argumentos do 

autor defendem que as pessoas com necessidade de autonomia e que possuem 

autoeficácia têm maior probabilidade de assumirem responsabilidades e de trabalharem 

de forma eficaz em ambientes de fortalecimento (empowered environment). Para além 

disso, este tipo de pessoas também terá maior propensão a fazer esforços para melhorar 

o seu desempenho individual e a recorrerem às estratégias de self-leadership. Os 

resultados deste estudo mostraram existir uma relação significante entre a autoeficácia e 

o uso das estratégias de recompensas naturais, das estratégias de padrão de pensamento 

construtivo e as aptidões gerais de self-leadership. Por outro lado, foi evidenciada uma 
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diferença no âmbito do género, sendo que as mulheres têm maior propensão, do que os 

homens, para o uso das três categorias de estratégias de self-leadership95, assim como 

das capacidades gerais de self-leadership. 

O empowerment psicológico individual é outra das variáveis mais frequentemente 

mencionadas como resultado da self-leadership, sendo que a self-leadership é 

proclamada como um mecanismo primordial que facilita o empowerment (Neck & 

Houghton, 2006). No entanto, é possível que esse relacionamento seja multidirecional. 

Ou seja, uma pessoa que experiencia sentimentos de autodeterminação, competência, 

propósito e impacto, pode ter maior probabilidade de se envolver em comportamentos 

de autoliderança, do que uma pessoa que não sente o empowerment psicológico. No 

entanto, tendo em consideração que a teoria da self-leadership especifica que suas várias 

estratégias devem conduzir a vários dos estados cognitivos de fortalecimento psicológico, 

e que a pesquisa empírica forneceu algum apoio para essa afirmação, parece mais 

provável que as estratégias de self-leadership facilitem o empowerment psicológico em 

vez do oposto (Houghton & Yoho, 2005). 

Para Houghton (2010), a self-leadership parece ter um potencial impressionante para 

aplicação nas organizações atuais que revelam e promovem uma atitude dinâmica, em 

particular face à recente ênfase no empowerment dos funcionários e nas equipas de 

trabalho autogeridas. Este autor considera que a self-leadership tem sido apresentada 

frequentemente como um mecanismo primário, tanto na capacitação como na 

implementação bem-sucedida de equipas de trabalho autogeridas. Estas duas vertentes 

são representativas de uma grande mudança nas dinâmicas organizacionais, com base 

nas quais muitas empresas estão a mover-se em direção a modelos organizacionais mais 

orgânicos e descentralizados. Esta descentralização de poder cria, nos vários níveis 

hierárquicos, oportunidades para os membros da organização assumirem maior 

responsabilidade sobre o seu trabalho. Segundo este autor, como (provavelmente) essa 

tendência manter-se-á no século XXI, os executivos organizacionais podem deparar-se 

 
95 Estratégias focadas em comportamentos; estratégias de recompensas naturais; estratégias de padrão de 
pensamento construtivo. 
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com uma crescente necessidade de depender da self-leadership individual dos 

funcionários, em alternativa às formas tradicionais e externas de liderança. 

Neste âmbito, pode parecer irónico discutir-se o papel da liderança externa, uma vez que 

a self-leadership foi um conceito originalmente desenvolvido como um substituto para a 

liderança formal. Contudo, de acordo com a opinião de (Stewart et al., 2011), a self- 

-leadership interage claramente com a liderança externa. Neste contexto, a self- 

-leadership é facilitada por líderes externos, que permitem que os indivíduos e as equipas 

se conduzam, e que fornecem recursos e apoio. Deste modo, para uma self-leadership 

eficaz são necessárias as contribuições de líderes externos (que não sejam aquelas 

associadas a uma liderança de comando e controlo). Nesta perspetiva, o papel do líder 

externo afasta-se de diretor e de chefe para agir como um treinador e um suporte 

catalisador. Assim, a self-leadership não deve ser vista como um substituto da liderança 

externa mas sim num contexto de processo de influência que pode ser complementado e 

facilitado pela liderança externa. Ou seja, a self-leadership não deve ser considerada 

como um substituto completo da liderança externa uma vez que a natureza do que o líder 

externo faz pode mudar, mas o apoio e ajuda externos continuam a ser necessários. 

Na abordagem que fazem sobre a liderança empowering e a liderança partilhada (shared- 

-leadership), Stewart et al. (2011) consideram estes dois estilos de liderança são forças 

críticas que influenciam a self-leadership interna. Em particular, no que diz respeito à 

liderança empowering, os autores referem a existência de estudos que constatam a 

existência de fortes efeitos sobre o comportamento individual e de equipa, e outros onde 

foi encontrada uma relação positiva entre esta e os resultados relacionados com o 

desempenho - incluindo a qualidade da resolução de problemas e a eficácia geral da 

equipa. Em relação à liderança partilhada, Stewart e os seus colegas indicam que esta 

perspetiva teórica (talvez mais do que qualquer outra) interliga a self-leadership 

individual com as questões relacionadas com o trabalho equipa. Neste âmbito, salienta-se 

a existência de vários estudos que têm apoiado a ideia de que a liderança partilhada, 

entre indivíduos (membros de equipa) que possuem self-leadership, tem um efeito 

poderoso sobre o desempenho coletivo dos empregados (em contexto da equipa). Mais 
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ainda, indicam que existem teorias recentes no campo da liderança partilhada que 

sugerem que ela pode ajudar a prevenir a corrupção. 

No domínio das diferenças individuais, além do estudo da sua influência na utilização da 

self-leadership, também já foi realizado o efeito da interação da liderança e das 

características dos seguidores na self-leadership dos seguidores. Por exemplo, a 

investigação de Yun et al. (2006) abordou essa interação colocando, à partida, duas 

hipóteses. A primeira estava concebida no sentido de perceber se a liderança 

empowering interage com a necessidade de autonomia do seguidor para influenciar 

positivamente a sua self-leadership. A segunda procurava entender se a liderança diretiva 

(directive leadership) interage com a necessidade de autonomia do seguidor para 

influenciar negativamente a sua self-leadership. Os resultados obtidos suportaram ambas 

as hipóteses. Neste quadro, demonstraram haver uma interação positiva entre a 

liderança empowering e a necessidade de autonomia e a self-leadership. Assim como, 

também, foi demonstrado que a liderança diretiva interage negativamente com a 

necessidade de autonomia, e influencia negativamente a self-leadership. Esta pesquisa 

trouxe uma base empírica à forma como a liderança empowering e a necessidade de 

autonomia interagem para, subsequentemente, influenciar a self-leadership dos 

seguidores. Assim, é fornecido um suporte para a ideia de que os atributos dos 

seguidores podem ter um papel relevante no desenvolvimento de eventuais pontos de 

vista sobre liderança. Deste modo, os seguidores não devem ser esquecidos pois são 

fatores contingenciais no desenvolvimento da self-leadership. 

Ainda no campo da liderança, é de notar o contributo de Andressen et al. (2011), que 

examinaram o relacionamento entre a self-leadership, a liderança transformacional 

(transformational leadership) e a motivação para o trabalho, em relação ao desempenho 

no trabalho e ao comprometimento afetivo96. Os resultados por eles alcançados 

indicaram que a self-leadership é um fator que medeia a relação entre a liderança 

transformacional e a motivação dos funcionários. Os resultados sugeriram, ainda, que a 

 
96 Neste estudo, também foi tido em consideração o ambiente de trabalho. 
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self-leadership tem uma influência maior sobre a motivação em estruturas de trabalho 

virtuais, do que em estruturas de trabalho localizadas em estruturas físicas concretas. 

No âmbito do relacionamento entre a self-leadership e a inteligência socioemocional, 

encontra-se a investigação de Furtner et al. (2010). Os resultados deste estudo 

mostraram que, de um modo geral, a self-leadership (e as suas dimensões) está 

positivamente correlacionada com a inteligência socioemocional (e as suas dimensões). 

No entanto, não foram encontradas associações para o controlo emocional. Em 

particular, estes autores constataram que a sensibilidade social e a expressividade 

emocional aparentam ser importantes para os self-leaders, sendo que a importância da 

regulação emocional parece ser insignificante. Os self-leaders são eficazes na regulação 

dos seus padrões de pensamento e de comportamento que, como indicam os seus 

resultados, podem não estar necessariamente associados ao controlo emocional. Os 

autores argumentam que, para perseguir os seus objetivos, é importante que os self- 

-leaders sejam expressivos, sensíveis e reativos em relação ao seu meio ambiente social 

(orientação externa, visão interpessoal), ainda que as suas emoções possam não ser o 

foco das estratégias de regulação (orientação interna, visão intrapessoal). Assim, de 

modo a seguirem em frente, os self-leaders precisam possuir inteligência socioemocional 

em situações interpessoais. 

Por seu turno, Ay et al. (2015) investigaram as relações existentes entre as dimensões de 

self-leadership e os níveis de capacidade de pensamento crítico, que foi definido como 

um processo de avaliação e interpretação de informações disponíveis antes de tomar 

decisões finais e de começar a agir sobre o problema. Os resultados obtidos nesta 

investigação mostraram existir uma correlação positiva e moderada entre a self- 

-leadership e o pensamento crítico. A correlação entre a self-leadership e as dimensões do 

pensamento crítico foram, de um modo geral, positivas. Aliás, observaram-se algumas 

correlações positivas mais fortes como, por exemplo, entre a definição de objetivos e a 

autoconfiança. Não obstante, também se encontraram correlações mais baixas e outras 

negativas, entre estas duas variáveis. No que respeita às estratégias de self-leadership, 

constatou-se a existência de um relacionamento significativo e positivo entre as 
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estratégias de padrão de pensamento construtivo e as estratégias de recompensas 

naturais.  

Ao examinar o efeito das dimensões da self-leadership no pensamento crítico, a análise 

de regressão realizada por Ay et al. (2015), revelou que as estratégias de pensamento 

construtivo97 afetam as capacidades de pensamento crítico, havendo um relacionamento 

significativo e positivo entre estas duas variáveis. Também aqui foi encontrado um 

relacionamento significativo e positivo no que respeita às estratégias de recompensas 

naturais (identificada como uma variável independente). Por outro lado, o efeito das 

estratégias focadas em comportamentos no pensamento crítico foi considerado 

estatisticamente não significante. Neste âmbito, os autores consideram que é possível 

dizer que os participantes com níveis altos na esfera das estratégias de padrão de 

pensamento construtivo e de estratégias de recompensa naturais, também possuem 

elevados níveis de capacidade de pensamento crítico. Os autores defendem igualmente 

que, ao mesmo tempo que o pensamento crítico tem um efeito positivo no âmbito das 

estratégias de pensamento construtivo e das estratégias de recompensas naturais, o seu 

efeito nas estratégias focadas em comportamentos é inexistente. 

A relação entre os comportamentos de autossupervisão, as estratégias de padrão de 

pensamento construtivo da self-leadership, a autoeficácia, a autoestima baseada na 

organização e o desempenho foi investigada por Panagopoulos e Ogilvie (2015). Os 

resultados deste estudo mostraram relações positivas entre; 1) comportamentos de 

autossupervisão e estratégias de padrão de pensamento; 2) estratégias de padrão de 

pensamento construtivo e autoeficácia; 3) autoeficácia e desempenho. Também 

comprovaram que as estratégias de padrão de pensamento construtivo apenas resultam 

em níveis mais elevados de autoeficácia quando existe a moderação da autoestima 

baseada na organização. Os seus resultados sugerem, ainda, que a autoeficácia faz a 

mediação da relação entre as estratégias de padrão de pensamento e o desempenho. 

A relação do empreendedorismo com a self-leadership é um outro campo que também já 

foi explorado. Por exemplo, D’Intino et al. (2007) propõem que o processo de self- 

 
97 O desejo de um desempenho de sucesso através da autodefinição de objetivos, diálogo interno, 
autoavaliação dos próprios pensamentos e ideias. 
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-leadership é inerente ao sucesso do empreendedorismo e que pode ser desenvolvido 

tanto por aqueles que estão a iniciar o seu negócio como por aqueles que, tendo um 

negócio estabelecido, lutam por um aumento de vendas ou de produtividade. Esta 

proposta tem como base o pressuposto que o objetivo de uma elevada self- leadership 

para os empreendedores é que eles consigam conduzir-se de forma mais eficaz, através 

da aprendizagem e da aplicação de estratégias comportamentais e cognitivas específicas, 

visando melhorar as suas vidas e o seu sucesso empresarial. Por exemplo, a utilização de 

estratégias de pensamento construtivo - como o diálogo interior positivo, a identificação 

e a alteração de alteração de crenças disfuncionais e a prática mental - podem levar a um 

pensamento mais otimista e oportunista na construção de um negócio. 

Ao procurarem extrapolar conhecimento sobre a self-leadership, para uma visão macro, 

Houghton et al. (2014) afirmam que a liderança entre as culturas nacionais é um tema 

muito importante, tanto no mundo académico como prático. Vários estudos descobriram 

que são necessários diferentes atributos para uma liderança bem-sucedida em diferentes 

culturas e que a eficácia dos estilos de liderança varia entre culturas. Ao constatarem que 

foram feitas poucas tentativas para analisar a self-leadership numa perspetiva 

transcultural, o que poderia levar a uma má aplicação dos resultados em diferentes 

culturas, estes autores examinaram a validade intercultural da self-leadership. Assim, 

fizeram-no através da confirmação da estrutura fatorial de segunda ordem e do teste de 

invariância de medição na operacionalização do constructo da self-leadership, em quatro 

culturas nacionais distintas: Estados Unidos da América, China, Alemanha e Portugal. A 

análise da estrutura fatorial confirmou a validade do constructo e das suas medidas. 

Contudo, os resultados também indicaram algum grau de não invariância self-leadership 

nestas culturas, em relação a determinadas estratégias. Tal pode ser justificado através 

de diferenças na forma como os membros dessas culturas respondem e interpretam itens 

no RSLQ, parecendo provável que essas diferenças possam refletir as diferenças culturais 

em relação à amostra dos Estados Unidos da América. 

Para Manz (2015), a investigação nesta área da self-leadership ainda está num estágio 

relativamente inicial, em que há limitações na variedade de perspetivas de self-leadership 
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e de estratégias abordadas na literatura até ao momento. Não obstante, a expansão das 

abordagens e das estratégias de autoinfluência estudadas e aplicadas possui uma 

considerável promessa para progressos em matéria de pesquisa e de prática (Manz, 

2015). 

Como foi referido e salientado ao longo deste capítulo, são já bastantes e diversos os 

trabalhos de investigação que analisam o relacionamento da self-leadership com variáveis 

de distintos âmbitos. Em particular, no que diz respeito ao contexto organizacional, são 

várias as variáveis já estudadas como, por exemplo: liderança, desempenho profissional, 

satisfação no trabalho, ética, empowerment, comprometimento organizacional, suporte 

organizacional, criatividade, inovação, empreendedorismo, pensamento crítico, 

absentismo, rotatividade, autoeficácia, motivação, e inteligência socioemocional e 

espiritualidade. 

Sintetizando o que respeita ao relacionamento da self-leadership com as outras duas 

variáveis que fazem parte da presente investigação, é possível constatar que a 

investigação no âmbito da satisfação no trabalho é mais extensa do que a do 

relacionamento com o PsyCap. No que concerne ao relacionamento com a satisfação no 

trabalho, de um modo geral, a literatura aponta para a existência um relacionamento 

positivo, em que a self-leadership se constitui como uma influência (positiva) para a 

melhoria da satisfação no trabalho. 

Como já foi referido anteriormente no capítulo relativo ao PsyCap, não são muitos os 

estudos encontrados que abrangem estas duas variáveis. Não obstante, os resultados 

destes referem que: 1) existe uma correlação positiva entre o PsyCap e a self-leadership; 

2) a self-leadership é um determinante do PsyCap; 3) o PsyCap tem impacte parcial ao 

nível da self-leadership; 4) em conjunto, o PsyCap e a self-leadership explicam uma 

grande percentagem da variância dos resultados de trabalho; 5) a self-leadership é um 

mediador no relacionamento entre o PsyCap e os comportamentos de cidadania 

organizacional; 6) o PsyCap tem um papel mediador no relacionamento entre self- 

-leadership e learning flow. 
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2.3. SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

A satisfação no trabalho é uma variável que tem sido investigada de forma extensiva ao 

longo dos anos. Este capítulo começa com a apresentação do conceito da satisfação no 

trabalho, seguida pelo enquadramento teórico e por um exame sobre a investigação 

existente no âmbito da sua importância no contexto das organizações. Por fim, analisa-se 

o seu relacionamento com diversas variáveis, em particular aquelas que se encontram 

ligadas ao desempenho e aos resultados organizacionais. 

 

 

2.3.1. CONCEITO DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

O bem-estar relacionado com o trabalho é relevante para a gestão e muitas organizações 

esforçam-se para melhorar o bem-estar dos funcionários, tanto o bem-estar geral como, 

em particular, a satisfação no trabalho (Virga, 2015). De acordo com Olaniyan e Hystad 

(2016), existem dois motivos principais pelos quais o conceito de satisfação no trabalho 

tem sido considerado importante. O primeiro, é o facto de esta ser percebida como um 

indicador do bem-estar psicológico ou da saúde mental de um funcionário. O segundo, é 

que a ideia de que as atitudes influenciam o comportamento instiga a suposição de que a 

satisfação no trabalho frequentemente motiva os funcionários e, concomitantemente, 

influencia positivamente o desempenho. 

Já não são recentes e são (até) já diversas, como se haverá oportunidade de observar 

adiante, os conceitos encontrados na literatura para a satisfação no trabalho. Esta 

variável foi definida por Hoppock’s (1935) como “… qualquer combinação de 

circunstâncias psicológicas, fisiológicas e ambientais que façam com que uma pessoa diga 

com verdade, estou satisfeito com o meu trabalho” (Chaudhary et al., 2015, p. 692). Por 

outro lado, Locke, em 1969, definiu a satisfação no trabalho como o estado emocional 

prazeroso resultante da avaliação que alguém faz do seu trabalho como atingindo ou 

facilitando os valores pessoais do trabalho (Yeh, 2013). Em 1976, esse mesmo autor, 
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indica que a satisfação no trabalho corresponde ao "o estado emocional positivo 

resultante da avaliação do trabalho ou das experiências profissionais" (Paek et al., 2015, 

p. 12). Esta definição está em linha com o conceito apresentado por W. G. Kim, Leong, e 

Lee (2005), que diz que satisfação no trabalho se refere à avaliação geral afetiva que os 

funcionários fazem do seu trabalho, correspondendo à dimensão dos sentimentos 

positivos ou negativos, em relação a esse trabalho. 

Um conceito bastante simples é apresentado por Mosadeghrad, Ferlie, e Rosenberg 

(2008) em que a satisfação no trabalho é definida como “a proporção em que as pessoas 

gostam ou não do seu trabalho” (p.213), e é vista como uma atitude que as pessoas têm 

em relação ao seu trabalho e às organizações onde o desempenham. Estes autores 

consideram, ainda, que pode ser entendida como uma reação afetiva de um funcionário a 

um emprego, baseada na comparação entre os resultados atuais e os resultados 

desejados. Esta noção acaba por estar em consonância com a conceptualização feita por 

Lawler (1986), que defende que a satisfação no trabalho é uma medida de atitude que 

relaciona as perceções de eventos e recompensas passados com as ideias atuais de um 

emprego. 

Estes conceitos vão ao encontro da opinião de Yorulmaz, Colak, e Altinkurt (2017), que 

consideram que a satisfação no trabalho, em geral, está associada ao que os indivíduos 

sentem pelos vários aspetos de seu trabalho sendo que, das muitas definições que 

existem sobre este conceito, alguns pesquisadores expressam satisfação no trabalho 

como: um estado emocional positivo, um impacto positivo das experiências de trabalho 

nos indivíduos e a perceção dos funcionários em relação ao trabalho. No âmbito destas 

definições, a satisfação no trabalho está associada ao que um indivíduo sente pelo seu 

trabalho e ao seu grau de contentamento. 

Para os propósitos do seu estudo, Mello (2013) conceptualiza a satisfação no trabalho98 

como a presença percebida das principais dimensões de trabalho (variedade de 

competências, identidade da tarefa, significado da tarefa, autonomia e feedback), sendo 

que a presença dessas dimensões corresponde aos três estados psicológicos de 

 
98 Com base no modelo de Hackman & Holdham (1980). 
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experiências significativas, experiências de responsabilidade e conhecimento dos 

resultados. 

Por outro lado, também há a considerar a influência da envolvência externa ao sujeito. 

Neste contexto, Cavanagh (1992) acrescenta dimensões exteriores ao indivíduo, 

indicando que a satisfação no trabalho corresponde ao nível em que uma pessoa desfruta 

do seu trabalho e é afetada por fatores culturais, individuais e pelo ambiente 

organizacional. Num sentido lato, e na perspetiva de Kose et al. (2018), a satisfação no 

trabalho corresponde ao impacto positivo da experiência que um trabalhador tem do seu 

comportamento no ambiente de trabalho, e é um fator crucial para a concretização de 

determinados objetivos (por exemplo, quando a moral é elevada os trabalhadores 

contribuem mais para a organização; trabalhadores felizes produzem mais, têm menos 

absentismo e são mais comprometidos com a organização). 

 

 

2.3.2. SATISFAÇÃO NO TRABALHO - BASES TEÓRICAS E IMPORTÂNCIA PARA AS 

ORGANIZAÇÕES 

De acordo com Yorulmaz et al. (2017), a questão da satisfação no trabalho atraiu a 

atenção de muitos estudiosos desde a década de 1920 assim como, em particular, as 

experiências de fábrica de Elton Mayo, que vincularam uma atenção maior às condições 

dos trabalhadores ao aumento da produtividade. A base desses estudos assenta no 

pressuposto de que os indivíduos se tornam mais felizes e mais produtivos quando, para 

além de trabalharem em prol dos objetivos das organizações, atingem seus próprios 

objetivos no local de trabalho. Desde aí tem vindo a ser dada uma atenção crescente à 

satisfação no trabalho e esta ocupa um lugar importante nos objetivos gerais das 

organizações. Por conseguinte, a satisfação no trabalho tornou-se um importante 

objetivo organizacional, uma vez que a possibilidade de as organizações beneficiarem de 

um nível de competência mais profícuo dos indivíduos só é possível garantindo a 
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satisfação no trabalho dos funcionários. Para esta garantia, é de vital importância atender 

às necessidades e às expectativas dos funcionários e ter em atenção a conexão entre as 

condições do indivíduo e do emprego. Por seu turno, para garantir esse relacionamento, 

deve haver semelhanças entre os propósitos dos funcionários e os das organizações. 

A investigação sobre a satisfação no trabalho está ligada à motivação e já em 1980, 

Hackman e Oldham (1980) investigaram as condições sob as quais os funcionários serão 

intrinsecamente motivados a desempenhar bem seu trabalho. Na opinião destes autores, 

a satisfação no trabalho ocorre quando um indivíduo experimenta sentimentos positivos 

na medida em que fica a saber que, pessoalmente, teve um bom desempenho numa 

tarefa com a qual se preocupa. Esse sentimento positivo atua como incentivo para o 

desempenho de atividades no futuro. As recompensas sobre o desempenho são 

autogeradas na medida em que o indivíduo valoriza as recompensas internas derivadas 

do bom desempenho. Neste contexto, o design do trabalho é uma influência importante 

no potencial do trabalho para contribuir para a satisfação do funcionário. Esta teoria 

baseia-se no trabalho efetivamente realizado pelos indivíduos, em particular na perceção 

das características do trabalho que podem conduzir a estados psicológicos críticos 

(experiência da significância do trabalho, experiência da responsabilidade pelos 

resultados do trabalho e conhecimento dos resultados das atividades do trabalho). 

Embora cada característica do trabalho (variedade de competências, identidade da tarefa, 

significado da tarefa, autonomia e feedback) possa afetar as respostas dos indivíduos em 

relação ao trabalho, os autores propõem que o efeito dessas características se torna mais 

significativo quando as mesmas ocorrem em combinação. Não obstante, a presença 

dessas características incita a estados psicológicos de experiências significativas, 

experiências de responsabilidade e conhecimento dos resultados, sendo necessária uma 

presença mínima, e simultânea, de cada um destes três estados psicológicos para que 

exista uma forte motivação interna de trabalho. 

Com base nesta teoria, Hackman e Oldham (1980), propuseram uma medida do potencial 

de motivação geral de um emprego (Motivation Potential Score) que se constitui como 

uma medida de satisfação no trabalho (Mello, 2013). Esta medida abrange em três 
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características: 1) o cargo tem uma classificação elevada em pelo menos uma das três 

dimensões que levam a experiências significativas; 2) o cargo tem uma classificação 

elevada na autonomia; e 3) o trabalho tem uma classificação elevada no feedback.  

De acordo com J.-T. Yang (2010), a literatura sobre satisfação no trabalho abrange um 

vasto território com limites ambíguos, aparentemente como resultado do crescente 

interesse de investigadores e de gestores sobre esta temática, delineando-se três 

perspetivas sobre esse domínio. A primeira aborda a satisfação no trabalho como um 

antecedente dos resultados organizacionais (tais como, desempenho organizacional, 

rotatividade de funcionários e comprometimento organizacional). A segunda trata a 

satisfação no trabalho como um resultado das condições organizacionais (por exemplo, 

da liderança, do suporte organizacional e das características das tarefas). A terceira 

examina a satisfação no trabalho no que diz respeito ao temperamento dos funcionários, 

que é influenciado por características individuais. 

Com base no exposto, torna-se legítimo dizer que, a satisfação no trabalho é geralmente 

reconhecida como um constructo multifacetado que inclui os sentimentos dos 

funcionários sobre uma variedade de elementos intrínsecos99 e extrínsecos100 ao trabalho 

(Mosadeghrad et al., 2008). Mais ainda, existe uma variedade de fatores que podem 

influenciar os níveis de satisfação no trabalho, nomeadamente: individuais, sociais, 

culturais, organizacionais e ambientais (Tabela 2). Por exemplo, a literatura já 

demonstrou que a satisfação no trabalho pode ser predita pelas expectativas pré- 

-emprego, pela perceção das características do trabalho, por considerações acerca da 

liderança e pela idade (J.-T. Yang, 2010). 

São vários os estudos que consideram a relevância dos determinantes da satisfação no 

trabalho e, nesse sentido, apontam fatores como: a consideração de que o trabalho é 

interessante; o desenvolvimento de boas relações com os seus superiores e colegas; o 

 
99 Derivados de recompensas mediadas internamente, como: o trabalho em si; as oportunidades de 
crescimento e de realização pessoal. 
100 Resultantes de recompensas mediadas externamente, como: a satisfação com salários e com benefícios; 
as políticas e o suporte da empresa; a supervisão; os colegas de trabalho; a segurança no trabalho e as 
oportunidades de promoção. 



Sandra Teixeira II – Enquadramento teórico –Satisfação no Trabalho 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 152 

recebimento de rendimentos elevados; a oportunidade de trabalhar livremente e de 

progredir na carreira (Faragher, Cass, & Cooper, 2005). Não obstante, a investigação de 

Gaertner (1999) não encontrou relação entre as remunerações e a satisfação no trabalho, 

mas aponta como determinantes da satisfação: o apoio dos colegas, o apoio dos 

supervisores, o volume de trabalho, o conflito de papéis, a ambiguidade de papéis, a 

autonomia, a rotinização, as oportunidades de promoção e a justiça distributiva. Também 

já se constatou que os funcionários com um apego emocional positivo à organização 

exibem níveis mais elevados de satisfação nos seus sentimentos em relação ao trabalho 

em si, bem como em relação a outros aspetos externos do trabalho (Zopiatis, Constanti, & 

Theocharous, 2014). 

Tabela 2 - Fatores que podem influenciar a Satisfação no Trabalho 

Tipo de fatores Exemplos 

Individuais 
Idade, género, estado civil, personalidade, educação, inteligência, 
capacidades. 

Sociais 
Relacionamento com colegas, normas de trabalho em grupo, 
oportunidades para interação. 

Culturais Atitudes, crenças e valores. 

Organizacionais 
Estrutura organizacional, políticas e procedimentos, supervisão e 
estilos de liderança, sistemas de gestão, condições de trabalho 

Ambientais 
Influências económicas, sociais, técnicas, políticas e 
governamentais. 

Fonte: Adaptado de Mosadeghrad et al. (2008). 

 

Por outro lado, J.-T. Yang (2010), considera que a pesquisa empírica já revelou que os 

níveis percebidos de reutilização no trabalho, os níveis mais elevados de envolvimento no 

trabalho, a satisfação com salários, o suporte da gestão e as oportunidades de carreira 

são determinantes da satisfação no trabalho. Esta investigação evidencia, ainda, que a 

satisfação individual no trabalho é fortalecida pelo incentivo da autonomia relacionada 

com o trabalho e pela diminuição do stress e pelo alívio do burnout (através de formação, 

de orientação e de antevisões realistas sobre o trabalho, oferecidos no contexto de 

processos de socialização). Uma extensiva revisão sobre a gestão de recursos humanos na 



Sandra Teixeira II – Enquadramento teórico –Satisfação no Trabalho 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 153 

indústria do turismo e da hospitalidade, levada a cabo por Kusluvan, Kusluvan, Ilhan, e 

Buyruk (2010), apresenta vários fatores que contribuem para a satisfação, incluindo: as 

práticas da gestão de recursos humanos, o desenho dos cargos, as características das 

funções, o ambiente organizacional e a estrutura da indústria. 

No âmbito particular do turismo e da hospitalidade, assumindo que funcionários 

satisfeitos prestam um serviço de melhor qualidade aos clientes, é necessário identificar 

os fatores que condicionam a satisfação dos funcionários, pois este nível de satisfação 

pode ter efeitos na avaliação da empresa pelo cliente (W. G. Kim et al., 2005). Neste 

campo há a considerar o contributo de Lam, Zhang, e Baum (2001), que afirmam que a 

indústria hoteleira corresponde a um serviço e a um negócio orientado para as pessoas e 

que, para ter sucesso num mercado competitivo, é importante que os gestores saibam 

como os seus funcionários se sentem no trabalho e o que querem. Sendo que, a 

quantidade de esforço que um funcionário despende para atingir os objetivos do hotel, 

depende do facto de esse funcionário acreditar que o esforço levará à satisfação de suas 

próprias necessidades e desejos. Assim, nesse contexto, a chave para favorecer a 

motivação está no bom entendimento que os gestores têm sobre o que seus funcionários 

querem do trabalho. De acordo com estes autores, o ambiente de negócios competitivo 

requer, imperativamente, uma gestão forte e estável, que anseia servir, bem como 

requer funcionários altamente comprometidos, trabalhando em equipa para gerir os 

negócios. 

Ainda neste enquadramento, é, também, relevante a investigação de J.-T. Yang (2010) 

que defende que, sendo o ambiente da indústria da hospitalidade caracterizado pela 

competitividade e pela diversidade, o melhor desempenho dos funcionários gera maior 

satisfação e fidelização dos clientes. Deste modo, tendo em atenção que uma qualidade 

de serviço apropriada inclui as atitudes e os comportamentos dos funcionários que 

atendem às expectativas do cliente, a satisfação dos funcionários revela-se um 

importante contributo para atender a essas expectativas. Assim, o reforço da satisfação 

no trabalho, experimentada pelos funcionários, constitui um componente crucial para a 

manutenção de um elevado nível de serviço ao cliente. Contudo, a implementação de um 
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esforço para fortalecer a satisfação no trabalho requer uma abordagem multifacetada. 

Neste contexto, por um lado, aconselha-se que os hoteleiros tenham um maior empenho 

no fomento de processos de socialização organizacional, tais como a orientação e as 

atividades sociais (in)formais. Por outro lado, considera-se igualmente importante 

desenvolver um local de trabalho propício à autonomia dentro dos grupos de trabalho. 

Por fim, consideram que uma comunicação eficaz pode aliviar o stress do papel e o 

burnout, podendo esta comunicação ser vista como um meio através do qual a 

socialização organizacional é alcançada. 

A importância da satisfação no trabalho igualmente é revelada na sua relação com os 

resultados organizacionais, em particular na área de serviços. De facto, há evidências de 

que as empresas de serviços bem-sucedidas investiram recursos em programas para 

aumentar o desempenho e a satisfação no trabalho dos seus funcionários (Karatepe et al., 

2006). Neste contexto, Susskind, Borchgrevink, Kacmar, e Brymer (2000) defendem a 

relevância da perceção da satisfação no trabalho nas organizações na área dos serviços, 

devido à sua relação empírica com os resultados organizacionais, como as intenções de 

abandono, o comprometimento organizacional, o desempenho profissional, a satisfação 

dos clientes e o envolvimento dos clientes na troca de serviços. Para além disso, 

consideram que é previsível que os funcionários que relatam níveis mais elevados de 

suporte organizacional, tenham maior probabilidade de se sentir satisfeitos com sua 

situação profissional e apresentem maiores níveis de satisfação no trabalho. Por outro 

lado, consideram ainda que é expectável que a satisfação no trabalho leve a níveis mais 

elevados de comprometimento organizacional e de satisfação com a vida. 

No âmbito do turismo e da hospitalidade também se defende que, quando os 

funcionários se sentem satisfeitos com o seu trabalho, estão mais dispostos a 

comprometer-se com as suas organizações e a permanecer por mais tempo nos seus 

empregos, em relação àqueles que estão insatisfeitos (LaLopa, 1997). Esta afirmação é 

também defendida por W. G. Kim et al. (2005), que advogam que, em geral, a satisfação 

no trabalho conduz a um bom desempenho dos funcionários o que, por sua vez, os torna 

menos propensos a abandonar as organizações. Os empregados que estão satisfeitos com 
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os seus empregos denotam um maior comprometimento organizacional do que os 

empregados insatisfeitos. Por outro lado, estes autores argumentam, ainda, que a 

satisfação no trabalho ajuda a assegurar que os funcionários tratam os clientes com o 

maior respeito. Mais ainda, devido à importância do seu contacto pessoal com os clientes 

(no fomento de relações com os consumidores), a satisfação dos funcionários é uma das 

principais preocupações das organizações que contam com uma clientela fiel.  

O recurso ao contributo de Yorulmaz et al. (2017) permite obter uma visão abrangente e 

resumir o que aqui foi dito sobre a satisfação no trabalho. Estes autores defendem que a 

satisfação no trabalho beneficia não apenas os funcionários mas, também, as 

organizações e o seu sucesso. Os funcionários com elevados níveis de satisfação têm 

opiniões positivas sobre suas organizações e, portanto, esforçam-se mais do que o 

expectável. Além disso, a elevada satisfação no trabalho reduz o absentismo, aumenta os 

comportamentos voluntários e garante maior felicidade em outros aspetos da vida. Numa 

perspetiva inversa, a baixa satisfação no trabalho pode levar à alienação e a atitudes 

negativas em relação ao trabalho, sendo que tais emoções negativas podem permanecer 

com o tempo e fazer com que os funcionários se sintam pressionados e padeçam de 

burnout. 

 

 

2.3.3. SATISFAÇÃO NO TRABALHO E OUTRAS VARIÁVEIS 

Na revisão de literatura sobre o PsyCap e sobre a self-leadership, foram já apresentados 

estudos que comprovam o relacionamento destas duas variáveis com a satisfação no 

trabalho. De facto, são relativamente numerosos os estudos que estabeleceram uma 

ligação positiva entre o PsyCap e a satisfação no trabalho, entre eles: F. Luthans, Avolio, 

et al. (2007); F. Luthans et al. (2008); Avey et al. (2011); Fu et al. (2013); Newman et al. 

(2014); Paek et al. (2015); Chaudhary et al. (2015); Chaudhary e Chaudhary (2015); Kong 

et al. (2018); Kose et al. (2018). 
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Por outro lado, também já foi constatado que o PsyCap faz a mediação dos efeitos 

indiretos da liderança autêntica na satisfação no trabalho, sendo a liderança autêntica um 

preditor da satisfação (Olaniyan & Hystad, 2016). Para além disso, a satisfação no 

trabalho também já foi relacionada positivamente com os constructos individuais que 

constituem o PsyCap: autoeficácia, otimismo, esperança e resiliência (Mello, 2013). Por 

exemplo, no âmbito da hotelaria, verificou-se que a self-efficacy tem um efeito direto na 

satisfação e que a satisfação está negativamente associada às intenções de abandono 

(Karatepe et al., 2006) 

No que respeita à self-leadership, também são vários os estudos que indicam que esta 

pode influenciar a satisfação no trabalho, como, por exemplo: H. E. Roberts e Foti (1998); 

Neck e Houghton (2006); Politis (2006); Stewart et al. (2011); Javadi et al. (2013); 

Houghton et al. (2014); Manz (2015). Deste modo, existe uma argumentação generalizada 

no sentido de que a self-leadership é um elemento que exerce uma influência positiva na 

satisfação no trabalho. 

Para além do PsyCap e da self-leadership, são abundantes as investigações quantitativas 

que analisaram a relação entre a satisfação no trabalho e atitudes, desejáveis e 

indesejáveis, dos trabalhadores e medidas de desempenho (Avey et al., 2011). Portanto, 

são inúmeras as variáveis cujo relacionamento com a satisfação no trabalho têm sido 

estudadas ao longo dos anos, tais como: o comprometimento, as intenções de abandono 

e de turnover, a segurança/insegurança no trabalho, a liderança, a autoeficácia, o suporte 

organizacional, o stress e o burnout. 

No que concerne aos antecedentes da satisfação, já foi evidenciado que o conflito de 

papéis, o burnout, a socialização e a autonomia no trabalho preveem significativamente a 

satisfação no trabalho (o mesmo não acontecendo com a ambiguidade de papéis) (Yang, 

2010). A avaliação da influência do capital psicológico, do empowerment e da formação 

académica evidenciou que estas três variáveis têm uma relação positiva com a satisfação, 

sendo o empowerment o principal preditor, seguido pelo PsyCap (Dan et al., 2018). No 

contexto particular do burnout, a meta-análise realizada por Yorulmaz et al. (2017), 

comprovou que as relações entre a satisfação no trabalho e a exaustão emocional e entre 
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a satisfação no trabalho e a realização pessoal reduzida, são negativas num nível médio. 

Por outro lado, a relação entre a satisfação no trabalho e a despersonalização é negativa 

num nível baixo 

Para além destas variáveis, também o foco no cliente, o suporte organizacional e o 

serviço sob pressão foram identificados como antecedentes da satisfação, contatando-se, 

em particular, que os dois elementos da orientação ao serviço (foco no cliente e suporte 

organizacional) têm uma influência significativa na satisfação no trabalho (Kim et al., 

2005). Neste contexto, e de modo a aumentar a satisfação no trabalho, Kim et al. (2005) 

aconselham os gestores a reconhecer os esforços dos funcionários através de várias 

classes de recompensas como: incentivos financeiros, prémios, reconhecimento e 

promoções. Na opinião destes investigadores, se os gestores se concentrarem em 

aumentar a satisfação dos funcionários, podem minimizar problemas como: a baixa 

moral, o conflito de papéis, as tensões intergrupos, o fraco desempenho e os problemas 

disciplinares. Para além disso, considerando que a satisfação tem um relacionamento 

negativo com as intenções de abandono, os gestores devem mostrar uma preocupação 

com o bem-estar dos funcionários, melhorando seu ambiente de trabalho. Segundo estes 

autores, é expectável que estes esforços ajudem a reduzir o desejo dos funcionários 

deixarem a organização. 

Efetivamente, é abundante a investigação que reporta o relacionamento negativo da 

satisfação no trabalho com as intenções de abandono, como, por exemplo: Karatepe et 

al. (2006); Kim et al. (2005); Mosadeghrad et al. (2008); Olaniyan e Hystad (2016); Yang 

(2010); Zopiatis et al. (2014). Esta constatação já não é recente e, de acordo com J.-T. 

Yang (2010), as pesquisas empíricas iniciais, conduzidas por Porter e Steers (1973) e por 

Muchinsky e Tuttle (1979), mostraram uma relação negativa entre a satisfação no 

trabalho e as intenções de rotatividade de funcionários. Para além disso, alguns estudos 

encontraram uma relação significativa entre satisfação no trabalho e o comprometimento 

organizacional. Por outro lado, J.-T. Yang (2010) considera que já foi demonstrado que a 

satisfação no trabalho pode ser prevista por expectativas pré-emprego, pela perceção das 

características do trabalho, por considerações sobre liderança e pela idade. Não obstante, 
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a satisfação no trabalho contribui, significativa e positivamente, para os resultados do 

comprometimento organizacional, o que reduz a intenção de abandono dos funcionários 

e, posteriormente, resulta em menor rotatividade. É ainda de acrescentar que, este autor, 

considera que também já foi estabelecida uma relação entre o tempo de ligação da 

situação de emprego (job tenure) e a satisfação, estabelecendo-se um modelo em U101.  

No enquadramento da pesquisa sobre a relação com diversas outras variáveis 

organizacionais, salientam-se aqui os resultados e algumas considerações de estudos já 

realizados. Por exemplo, Olaniyan e Hystad (2016) estudaram a relação da satisfação no 

trabalho com a liderança, a insegurança e a intenção de abandono, tendo concluído que, 

os funcionários que percecionam o líder como autêntico, relatam mais satisfação no 

trabalho e menos insegurança, assim como menos intenção de abandonar a organização. 

Os resultados desta investigação comprovam, não só, que a liderança autêntica prediz a 

satisfação no trabalho, mas esta também tem um efeito indireto através do PsyCap, tanto 

na satisfação como na intenção de abandono. 

A ligação entre a insegurança e a satisfação, assim como o efeito mediador do PsyCap 

nessa relação, foi comprovada por Virga (2015). Para esta investigadora, a satisfação é 

uma variável de bem-estar relacionada com o trabalho, que se constitui como uma das 

atitudes organizacionais mais frequentemente estudadas em relação à insegurança no 

trabalho. Aparentemente, esta relação é facilmente compreensível, pois pode considerar-

se que a insegurança no trabalho é percecionada como uma ameaça à continuidade do 

trabalho, enquanto que a satisfação no trabalho é uma atitude favorável ao emprego. A 

ameaça de perder o emprego diminui a satisfação no trabalho, pois leva a perceções de 

uma quebra no contrato psicológico e consequentes sentimentos de traição. Ou seja, dito 

de outro modo, existe uma relação negativa entre estas duas variáveis. Por outro lado, a 

insegurança no trabalho gera, na vida profissional do trabalhador, efeitos imediatos e a 

longo prazo. As atitudes, como a satisfação no trabalho, geram consequências a curto 

prazo. No entanto, essa relação pode ser muito mais complexa se forem analisadas as 

 
101 Em que, quando as pessoas entram numa organização e/ou trabalho, a satisfação no trabalho diminui 
quando as expectativas iniciais não são atendidas. Após essa experiência, os funcionários ajustam suas 
expectativas de acordo com a realidade do trabalho. No decurso desta transição, a satisfação no trabalho 
aumenta quando as expectativas relacionadas ao trabalho são alcançadas. 
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consequências negativas da insegurança na satisfação e estudados os recursos pessoais 

(como o PsyCap), que devem ser desenvolvidos para que possa ser possível lidar melhor 

com a insegurança no trabalho.  

Por seu turno, Zopiatis et al. (2014) dedicaram-se ao estudo das relações causais de 

envolvimento no trabalho, do comprometimento organizacional (normativo e afetivo) e 

da satisfação no trabalho (intrínseca e extrínseca), com a intenção de permanecer ou 

abandonar o emprego. Esta investigação, no âmbito da hotelaria, partiu do pressuposto 

que o estudo das atitudes no trabalho procura aprimorar o conhecimento e as 

capacidades organizacionais no desenvolvimento de um ambiente de trabalho "ideal" que 

ofereça um atendimento excecional ao cliente. Nesta pesquisa foram encontradas 

associações positivas entre o envolvimento no trabalho, o comprometimento (afetivo e 

normativo) e a satisfação intrínseca ao trabalho. Foram, igualmente, encontradas 

associações positivas entre o comprometimento (afetivo e normativo) e a satisfação 

(intrínseca e extrínseca) no trabalho, bem como foram reveladas associações negativas 

entre comprometimento organizacional afetivo, a satisfação extrínseca e a intenção de 

turnover. Contudo, este estudo não deu suporte à associação negativa entre satisfação 

intrínseca no trabalho e a intenção de turnover. 

Segundo Zopiatis et al. (2014), o facto de a satisfação extrínseca no trabalho estar 

relacionada com a intenção de rotatividade, implica que o estilo de gestão e as 

estratégias de recompensas apresentem desafios e oportunidades para os stakeholders. 

Não obstante, os fatores intrínsecos e extrínsecos à satisfação no trabalho são 

determinantes significativos da intenção de abandono, sugerindo que as organizações 

não conseguem reter seus funcionários se não lhes fornecem adequadamente 

autoridade, responsabilidade, segurança e variedade. 

Também J.-T. Yang (2010) investigou as consequências da satisfação no trabalho 

(comprometimento, absentismo e intenção de turnover) dos funcionários da indústria 

hoteleira, tendo constado que a satisfação no trabalho contribui significativamente para 

os resultados psicológicos no plano da eficácia organizacional (ou seja, maior 

comprometimento e menores intenções de turnover). Não obstante, esse estudo também 
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verificou que o comprometimento afetivo e a satisfação no trabalho emergiram como os 

fatores predominantes que contribuem para aliviar a ineficácia organizacional (ou seja, a 

intenção de rotatividade de funcionários). 

Abordando a investigação de Karatepe et al. (2006), que teve como intuito a investigação 

dos efeitos de características individuais no desempenho e na satisfação dos 

“funcionários da linha da frente”102 de hotéis, é possível constatar, não só, que a 

satisfação no trabalho está associada negativamente à intenção de abandono, mas 

também, que o efeito direto da autoeficácia na satisfação no trabalho é mais forte do que 

o esforço. Para além disso, a autoeficácia influencia a satisfação de forma direta e 

indireta. Este estudo também testou os efeitos do desempenho e da satisfação no 

trabalho sobre a intenção de abandono, constatando-se não existir um relacionamento 

significativo entre o desempenho e a intenção de abandono, no entanto baixos níveis de 

satisfação no trabalho levam a elevados níveis de intenção de abandono.  

Ainda na área do Turismo, mas em particular na restauração, W. G. Kim et al. (2005) 

examinaram a relação entre as orientações para o serviço (foco no cliente, suporte 

organizacional e serviço sob pressão) e a satisfação no trabalho, o comprometimento 

organizacional e as intenções de abandono. No que diz respeito à satisfação no trabalho, 

os resultados por eles apurados demonstraram que o foco no cliente se associa 

negativamente à satisfação no trabalho. Para além disso, o suporte organizacional foi 

associado positivamente à satisfação no trabalho. Por fim, e à semelhança dos estudos 

acima apresentados, também a satisfação no trabalho foi associada positivamente com o 

compromisso organizacional, e associada negativamente à intenção abandono. 

Situação similar foi encontrada por Mosadeghrad et al. (2008), em contexto hospitalar, 

que verificaram que existem fatores moderadores (como as características individuais e 

culturais) que desempenham um papel significativo nas intenções de abandono e no 

abandono efetivo. Nesta investigação, para além de se verificar uma relação positiva 

entre a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional, foi confirmada a 

existência de correlações entre a satisfação no trabalho, o comprometimento e as 

 
102 Ligados a vendas. 
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intenções de abandonar a organização. Esta pesquisa mostrou que a satisfação no 

trabalho e o comprometimento organizacional parecem ser preditores da intenção de 

rotatividade.  

Na sequência do exposto, é possível dizer que os resultados de várias investigações 

apontam para a argumentação de que o baixo nível de satisfação no trabalho, ou seja, a 

insatisfação, é um forte e consistente preditor da intenção de abandono e da 

rotatividade, e que os funcionários que sentem satisfação no trabalho têm uma maior 

probabilidade de serem produtivos e de permanecerem no desempenho da função no 

mesmo local. Para além disso, são diversas as pesquisas que defendem que o maior 

comprometimento melhora não só a satisfação no trabalho como, também, a motivação, 

o desempenho e a criatividade dos funcionários, assim como reduz o absentismo e a 

rotatividade. 

Não obstante o facto da associação positiva entre satisfação no trabalho e o 

comprometimento organizacional ser frequentemente relatada em vários estudos, de 

acordo com Mosadeghrad et al. (2008), os vínculos entre o comprometimento 

organizacional e a satisfação no trabalho são complexos e não está claro se a satisfação é 

um precursor do comprometimento ou se, pelo contrário, é o comprometimento que 

influencia o nível de satisfação. Deste modo, deve-se ter em consideração que a visão 

dominante na literatura apoia a precedência causal da satisfação sobre o 

comprometimento. Contudo, também há evidências de que elevados níveis de 

comprometimento organizacional original satisfação no trabalho e, vários outros estudos, 

concluíram que existe um efeito recíproco entre a satisfação e compromisso. Ainda assim, 

existem também investigações que não encontram evidências de relação causal em 

qualquer direção. 

Ainda assim, a investigação em organizações na área de serviços já abordou vários 

constructos e a sua validade preditiva, tais como: o suporte organizacional, o 

comprometimento organizacional, a satisfação no trabalho, as intenções de abandono e a 

satisfação com a vida. Neste âmbito, as suas conclusões evidenciam 4 aspetos 

relacionados com a satisfação no trabalho: (1) a perceção de suporte organizacional 
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influencia fortemente a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional; (2) a 

satisfação no trabalho tem um impacto unidirecional na satisfação com a vida; (3) apesar 

de existir uma forte correlação, a satisfação no trabalho exibiu um impacto preditivo 

limitado no comprometimento organizacional; (4) a intenção de abandono é influenciada 

pela satisfação no trabalho e pelo comprometimento organizacional (Susskind et al., 

2000). 

A investigação existente no âmbito do work engagement também sustenta uma crença 

geral de que esta variável contribui para o trabalho positivo e para variáveis 

organizacionais, existindo vários estudos empíricos que relataram que o engagement 

promove a satisfação no trabalho (Yeh, 2013). Neste âmbito, os resultados da 

investigação realizada por Yeh (2013), no contexto da hotelaria (com uma amostra de 

funcionários de front-office), dão suporte à literatura existente, a qual estabelece uma 

relação positiva entre work engagement e a satisfação no trabalho. Este autor examinou 

a relação entre tourism involvement, work engagement e satisfação no trabalho tendo o 

seu estudo mostrado que existe uma relação positiva do tourism involvement com o work 

engagement e com a satisfação no trabalho. Para além disso, tanto o tourism involvement 

como o work engagement estão positivamente relacionados com a satisfação no 

trabalho. Por outro lado, constou-se, ainda, que a satisfação no trabalho é influenciada 

pelo tourism involvement e que essa relação é mais evidenciada quando é moderada pelo 

comprometimento. 

Estas descobertas, de Yeh, apoiam a ideia de que a recuperação do trabalho, através do 

envolvimento com o turismo, permite que os funcionários recuperem os recursos 

laborais, demonstrem dedicação e experienciem satisfação no seu trabalho. Este autor 

considera, assim, que os gestores deverão ter em consideração o tourism involvement 

como uma ferramenta que permite melhorar, não só o comprometimento como, 

também, a satisfação no trabalho. Deste modo, aconselha-se a introdução desta variável 

no processo de seleção e recrutamento, assim como em ações de formação. Deste modo, 

é importante que os gestores tenham em atenção o balanço entre a vida pessoal e o 

trabalho, e verifiquem se os funcionários recuperam do trabalho, devendo ser 
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incentivados a envolverem-se em atividades turísticas. Neste quadro, este investigador 

advoga que os responsáveis pelos hotéis devem compreender e valorizar as 

circunstâncias que contribuem para o comprometimento e para a satisfação dos 

funcionários, uma vez que funcionários comprometidos e satisfeitos podem oferecer 

serviços de melhor qualidade. 

Para além das variáveis já analisadas, existem outras cuja influência sobre a satisfação no 

trabalho já foi estabelecida. Assim, no âmbito da hotelaria, por exemplo, foi já 

estabelecido que a relação líder-membro tem uma influência importante na satisfação 

dos funcionários de front-office e que a justiça organizacional é um fator chave que afeta 

a satisfação no trabalho (Yeh, 2013). Para além disso, os funcionários sentem-se 

satisfeitos quando estão envolvidos nos processos de tomada de decisão, quando sentem 

que têm formação adequada, quando têm direito a benefícios e quando reconhecem que 

têm um gestor eficaz (Yeh, 2013).  

O impacto das características demográficas na satisfação no trabalho é outra relação, que 

também já consta com várias as investigações. Neste âmbito, vários estudos mostraram 

uma relação significativa da idade com a satisfação no trabalho103, podendo ser 

apontadas três razões para essa situação: 1) a relação com a autoridade é diferente nas 

pessoas com mais idade e nas pessoas mais jovens; 2) as pessoas com mais velhas têm 

maior necessidade de serem direcionados e aceitar ordens; 3) as estruturas cognitivas dos 

mais velhos são diferentes das dos jovens (Lam et al., 2001).  

Por outro lado, a pesquisa de Lam et al. (2001) coloca a descoberto os resultados de 

investigações que interligam outras variáveis sociodemográficas como, por exemplo, a 

idade, o tempo de serviço, o estado civil e a formação académica. Deste modo, a 

satisfação também foi já relacionada com a idade e com o tempo de serviço sendo que, 

aquando da entrada num novo emprego, os sujeitos podem apresentar níveis elevados de 

satisfação, os quais podem ser justificados através do prazer de ter um novo emprego. 

Porém, passado algum tempo, quando as expetativas não são alcançadas, a satisfação 

normalmente desce. No entanto, com a maturidade e a experiência, as expectativas são 

 
103 Podendo, no entanto, haver diferenças entre homens e mulheres. 
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ajustadas voltando a haver um aumento no nível de satisfação. No que se refere à 

influência do estado civil, há estudos que não revelam qualquer diferença e outros que 

mostram diferenças entre casados e solteiros. Neste último caso, os resultados 

evidenciaram que os solteiros tendem a mostrar-se mais insatisfeitos. Já no que diz 

respeito à formação académica, a literatura sugere que quanto maior é o grau de 

formação, maior é a probabilidade de insatisfação. A justificação pode encontrar-se no 

facto de as pessoas com nível de formação mais elevado terem maiores expectativas em 

relação à compensação financeira, aos benefícios e à supervisão, do que as que possuem 

menores níveis de formação. Ou seja, as expectativas mais elevadas geram maior tensão 

no desempenho. Por outro lado, se as expectativas são alcançadas gera-se satisfação. 

A pesquisa de Mosadeghrad et al. (2008) vem, também, confirmar o efeito significativo de 

diversos fatores sociodemográficos na satisfação no trabalho. Estes autores confirmaram 

a existência de efeitos relevantes na satisfação de variáveis como: a idade, o género, o 

estado civil, os anos de experiência de trabalho, a posição organizacional e o grau de 

escolaridade. Para além disso, também estudaram aspetos organizacionais como o tipo 

de função, o salário e outros benefícios recebidos. Por exemplo, esta pesquisa evidenciou 

que as oportunidades de promoção são um importante preditor da satisfação no trabalho 

e do comprometimento organizacional. Esta constatação é consistente com outros 

estudos que advogam que as oportunidades de crescimento e de realização pessoal e 

profissional são um dos melhores preditores de satisfação e do comprometimento. 

Também foi constatado que uma das principais causas de insatisfação é a falta de 

respeito e de consideração por parte da gestão.  

No âmbito da hotelaria e da relação entre as características demográficas e a satisfação 

no trabalho, encontra-se o trabalho de Lam et al. (2001) que, na sua análise, incluiu seis 

variáveis do trabalho (JDI – Job Descriptive Index): trabalho em si, promoção, 

remuneração, supervisão, colegas de trabalho e emprego em geral. Os seus resultados 

indicam que há diferenças significativas entre as variáveis demográficas dos funcionários 

e as seis categorias do JDI. Para além disso, sugerem que a melhoria da satisfação no 

trabalho pode ser favorecida através de programas formação e desenvolvimento 
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(especialmente para recém-chegados e para funcionários com bons níveis de formação 

académica) e uma abordagem de gestão de qualidade total. Os resultados obtidos 

mostraram que os funcionários com maior nível de formação não estavam satisfeitos com 

seus empregos, sendo, em geral, mais agressivos e possuindo um grau de expectativas 

não atendidas maior do que os outros funcionários. De modo similar, os funcionários com 

boa formação e aqueles que tinham mais de 10 anos de serviço, apresentam-se 

particularmente insatisfeitos com o trabalho no hotel. Tendo em consideração que esta 

investigação foi realizada sobre a indústria hoteleira de Hong Kong, os autores 

consideram que o estilo de gestão autocrática, predominante nesta área, pode-se tornar 

obsoleto e ineficaz, devido à mudança gradual da cultura social e à melhoria da 

qualificação educacional dos funcionários. Consideraram, ainda, que os funcionários 

procuram uma sensação de poder pessoal, juntamente com a liberdade de usá-lo, 

esperando um elevado grau de envolvimento no trabalho e na tomada de decisão. No 

que diz respeito às categorias de JDI, constataram que o salário e a promoção são as duas 

variáveis mais importantes para a satisfação no trabalho. Não obstante, os funcionários 

manifestaram-se insatisfeitos com as recompensas financeiras auferidas. De facto, os 

funcionários mostraram-se mais preocupados com as recompensas extrínsecas (como o 

salário e os bónus) para pagarem os seus padrões de vida, do que com os incentivos 

intrínsecos. 

Estas constatações vão ao encontro dos resultados obtidos na investigação realizada, nos 

Estados Unidos da América, por Spinelli e Canavos (2000) e que estão em consonância 

com a literatura existente, que indica que os funcionários se sentem bem no que diz 

respeito à sua contribuição para o sucesso do hotel, ainda que os mesmos considerem 

que a sua compensação financeira é inadequada. Por outro lado, a satisfação dos 

funcionários aumenta quando estes são envolvidos no processo de tomada de decisão, 

quando recebem formação e quando são reconhecidos pelo seu contributo, sendo o 

empowerment considerado uma ferramenta importante para a melhoria da moral e do 

desempenho. Assim, este estudo de Spinelli e Canavos (2000) sugere que, para além da 

questão financeira dos salários e dos benefícios, a satisfação dos funcionários é 

influenciada por fatores não económicos. Consequentemente, apontam-se diversos 
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fatores que são importantes, como: o enriquecimento dos cargos, o reconhecimento, o 

envolvimento no processo de tomada de decisões e a comunicação aberta com a gestão. 

A acima referida investigação de Spinelli e Canavos (2000), teve como ponto de partida a 

satisfação dos clientes e a sua importância para o negócio da hotelaria, e abordou a 

relação entre a satisfação dos clientes e a satisfação dos funcionários. Neste estudo 

assume-se que a satisfação dos clientes é particularmente importante, pois encoraja a 

repetição de compras e incentiva o passa-palavra e a publicidade. Adicionalmente, 

argumenta-se que uma fonte de satisfação dos clientes está no facto de os funcionários 

estarem satisfeitos. Neste contexto propuseram-se determinar os fatores associados à 

satisfação no trabalho e aqueles que estão relacionados com a satisfação dos clientes. 

Para além disso, pretendiam estabelecer a extensão da ligação entre a satisfação dos 

clientes e a dos funcionários. No que diz respeito aos clientes, percecionou-se que estes 

sentem de modo intenso a forma de tratamento que recebem por parte dos funcionários 

do hotel e que ficam mais felizes se estes funcionários responderem às suas necessidades 

individuais. Deste modo, os autores concluem que funcionários felizes têm influência na 

atitude dos clientes para com o hotel. Aparentemente, os clientes que ficam em hotéis 

onde os funcionários se preocupam com a sua estadia, tendem a ter sentimentos 

positivos no que diz respeito ao seu nível geral de satisfação. 

Por conseguinte, as pesquisas existentes apontam para uma relação positiva e 

significativa entre a satisfação no trabalho dos funcionários e as perceções dos clientes 

sobre o desempenho da qualidade do serviço, assumindo-se até, nesta defesa, que a 

qualidade do serviço depende do desempenho dos funcionários (Nadiri & Tanova, 2010). 

Consequentemente, é expectável que funcionários satisfeitos se envolvam numa melhor 

prestação de serviços e que, por seu turno, isso influencie positivamente a confiança do 

cliente e o “passa-palavra”, além de contribuir para a fidelização do cliente (Nadiri & 

Tanova, 2010). Deste modo, torna-se natural esperar que a existência de uma base fiel de 

clientes satisfeitos, num ambiente competitivo, leve a uma diminuição de custos e a um 

aumento das receitas e da quota de mercado. 
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Efetuando um exercício de sintetização do que até agora foi analisado sobre a satisfação 

no trabalho, podemos dizer que a investigação científica sobre esta variável já não é 

recente e que existe interesse em perceber o seu relacionamento com atitudes e 

comportamentos desejáveis e indesejáveis, com resultados organizacionais e com a vida 

pessoal. No que diz respeito às variáveis organizacionais, existem investigações que 

abordam, por exemplo: intenções de abandono e turnover, segurança/insegurança no 

trabalho, relação com clientes, comprometimento, liderança, empowerment, 

autoeficácia, suporte organizacional, burnout, stress, PsyCap e self-leadership. 

Os casos particulares das variáveis PsyCap e self-leadership, foram mais detalhadamente 

abordados anteriormente, em capítulos específicos, no contexto das mesmas. No 

entanto, de forma a revê-los rápida e resumidamente, de um modo geral é possível dizer 

que as várias investigações analisadas sugerem a existência de relacionamentos positivos 

entre estas duas variáveis e a satisfação no trabalho, ou seja, estas duas variáveis têm um 

impacte positivo sobre a satisfação no trabalho. Portanto, é possível melhorar a 

satisfação no trabalho através do aumento do PsyCap e da self-leadership. Para além 

disso, já foi notado o papel mediador e moderador do PsyCap no relacionamento da 

satisfação com outras variáveis. De modo similar, também se verificou que a self- 

-leadership é um moderador da relação entre a satisfação e outras variáveis. Por outro 

lado, a satisfação no trabalho faz a mediação do relacionamento da self-leadership com 

outras variáveis. 
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2.4. PSYCAP, SELF-LEADERSHIP E SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

Através da revisão bibliográfica realizada verificou-se que, no que concerne à relação do 

PsyCap, da self-leadership e da satisfação no trabalho, de forma particular com diversas 

variáveis organizacionais, a pesquisa existente é já considerável. Para além disso, também 

existem estudos que relacionam o PsyCap e a self-leadership, individualmente, com a 

satisfação no trabalho. Não obstante, a investigação que inclui, simultaneamente, as 

variáveis PsyCap e a self-leadership é muito reduzida.  

Por conseguinte, no contexto da relação entre o PsyCap e a self-leadership, ainda que a 

literatura seja considerada parca, alguns estudos existentes evidenciam correlações 

positivas entre estas variáveis. Mais ainda, já foi demonstrado que existe uma relação 

causal entre a self-leadership e o capital psicológico (Oh & Jung, 2019). Neste âmbito, foi 

constatado que diferentes comportamentos de autoliderança são influenciados por 

diferentes elementos do PsyCap, especialmente pela esperança, pela confiança e pelo 

otimismo (Jung, 2019; Kızrak, Bıçakçı, & Basım, 2017). De modo similar, também foi 

constatado que o PsyCap também tem uma influência positiva nas três categorias de 

estratégias da self-leadership (Oh & Jung, 2019). Ademais, o PsyCap é um mediador em 

relações da self-leadership com outras variáveis como, por exemplo, o learning flow  

(Y.-M. Kim, 2016). Por outro lado, a self-leadership é um forte determinante do PsyCap 

(Kotzé, 2018) e também tem um papel mediador no relacionamento entre o PsyCap e os 

comportamentos de cidadania organizacional (G.-Y. Kim et al., 2012).  

No domínio particular da ligação direta entre PsyCap e satisfação no trabalho, evidencia- 

-se que, de uma forma geral, a melhoria do PsyCap contribui para o aumento da 

satisfação (F. Luthans, Youssef, et al., 2007; Fu et al., 2013; Avey et al., 2011, Kose et al., 

2018; Paek et al., 2015), existindo uma correlação positiva entre a satisfação e o PsyCap, 

assim como com os constructos individuais que o compõem (Chaudhary, et al. 2015). 

Noutra perspetiva, a reflexão sobre os papéis moderadores e mediadores evidencia, por 

exemplo, que: 1) o engagement medeia parcialmente o efeito do PsyCap sobre a 

satisfação no trabalho (Paek et al., 2015); 2) as relações negativas da política 

organizacional com o desempenho e com a satisfação no trabalho são mais fracas no caso 
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de indivíduos com elevado PsyCap (Abbas, Raja, Darr, & Bouckenooghe, 2013); 3) nas 

relações entre o trabalho emocional e variáveis de resultado (como a satisfação no 

trabalho), este relacionamento é mais fraco quando os indivíduos possuem um elevado 

PsyCap (Cheung, Tang, & Tang, 2011); 4) verificam-se efeitos indiretos da liderança 

autêntica sobre a satisfação no trabalho através da mediação do PsyCap (Olaniyan & 

Hystad, 2016); 5) PsyCap dos empregados é um mediador na relação entre o seu 

desempenho e o clima organizacional solidário (supportive organizational climate), 

estando este relacionado com a satisfação e com o comprometimento dos funcionários 

(F. Luthans et al., 2008); 6) o PsyCap e a confiança transmitem o efeito do desempenho 

individual à satisfação no trabalho, sendo ambos mediadores na relação entre o 

desempenho individual e a satisfação no trabalho (Bitmis & Ergeneli, 2013); 7) o PsyCap 

pode moderar a influência da satisfação no desempenho contextual (Y. Zhou et al., 2012); 

8) o PsyCap medeia a relação entre a insegurança (qualitativa e quantitativa) e a 

satisfação no trabalho (Virga, 2015). 

No que respeita à investigação que abrange o estudo da ligação entre self-leadership e 

satisfação no trabalho, como já foi referido e examinado anteriormente, num sentido 

lato, esta sugere que existe uma correlação positiva entre estas duas variáveis e que a 

self-leadership tem um efeito positivo na satisfação, contribuindo para a sua melhoria 

(Javadi et al., 2013; H. E. Roberts & Foti, 1998; Houghton et al., 2014; Manz, 2015; Neck & 

Houghton, 2006; Politis, 2006; Stewart et al., 2011). Para além disso, a self-leadership é 

um moderador da relação entre a satisfação e outras variáveis como, por exemplo, a 

estrutura de trabalho (H. E. Roberts & Foti, 1998). Por outro lado, também a satisfação no 

trabalho faz a mediação do relacionamento da self-leadership com outras variáveis como, 

por exemplo, a mediação entre as estratégias de self-leadership e o desempenho de 

equipa (Politis, 2006). 

Não obstante, a dimensão da pesquisa existente sobre estas variáveis é diminuta a sua 

aplicação na área do Turismo. Por conseguinte, com base na pesquisa realizada no 

enquadramento da revisão de literatura, a investigação científica é ainda muito escassa 

no que concerne ao objetivo proposto para o presente estudo, em particular no que 
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respeita ao inter-relacionamento das três principais variáveis desta investigação. Para 

além disso, já foi salientada a necessidade da pesquisa no âmbito do PsyCap avançar para 

a análise do seu papel no local de trabalho em associação com outros constructos como, 

por exemplo, a espiritualidade e a self-leadership (Sridevi & Srinivasan, 2012). 

Assim, face ao exposto e tendo em atenção que a literatura existente é parca no que diz 

respeito à relação entre o PsyCap e a self-leadership e que há limitações no que diz 

respeito à variedade de perspetivas de self-leadership abordadas na literatura (Manz, 

2015), considera-se relevante o estudo da self-leadership (e em particular das suas 

dimensões e das suas categorias de estratégias) com o PsyCap e com a satisfação no 

trabalho, em particular no âmbito do Turismo, onde a pesquisa sobre estas temáticas tem 

sido reduzida. Deste modo, não só se afigura pertinente o estudo da relação da self- 

-leadership, e das suas dimensões, com o PsyCap, assim como é inovadora a presente 

proposta de estudo do relacionamento das três variáveis: PsyCap, self-leadership e 

satisfação no trabalho.  
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2.5. OBJETIVOS, QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO E HIPÓTESES  

O enquadramento teórico apresentado permitiu verificar que é já relevante a 

investigação existente sobre cada uma das variáveis abordadas nesta investigação - 

PsyCap, self-leadership e satisfação no trabalho – em particular no que respeita às 

implicações de cada uma destas variáveis, individualmente, nos resultados 

organizacionais. Para além disso, neste enquadramento também se constatou a 

existência de estudos que abordam o relacionamento entre a satisfação no trabalho e o 

PsyCap, e entre a satisfação no trabalho e a self-leadership. Contudo, o estudo do 

modelo, agora proposto, da relação entre as três variáveis é inexistente.  

Tendo por base o pressuposto de que já foi comprovada a influência positiva destas três 

variáveis em relação a resultados organizacionais desejáveis, e a influência negativa em 

relação a resultados organizacionais indesejáveis, considera-se importante perceber o 

relacionamento existente entre elas. Neste quadro geral emergem questões gerais tais 

como: saber se individualmente contribuem para bons resultados; se podem ser 

desenvolvidas e aumentadas; se, conhecendo a forma como se relacionam, é possível 

aumentar as suas potencialidades, visando a melhoria dos resultados organizacionais. 

Foi com o fundamento nesta conjuntura que se delineou e se justifica o objetivo geral 

desta investigação: explorar as relações existentes entre o PsyCap, a self-leadership e a 

satisfação no trabalho, no setor do Turismo. Por conseguinte, indaga-se sobre o 

relacionamento destes constructos, nomeadamente através da análise das ligações 

diretas existentes entre eles, e procura-se respostas para quatro questões de 

investigação: 

Q 1 - O PsyCap está positivamente relacionado com a self-leadership? 

Q 2 - O PsyCap está positivamente relacionado com a satisfação no trabalho? 

Q 3 - A self-leadership está positivamente relacionada a satisfação no trabalho? 

Q 4 - A self-leadership está positivamente relacionada com o PsyCap? 
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Com base no objetivo geral e nas questões de investigação foram elaboradas quatro 

hipóteses de investigação que suportam a análise de dados e, conjuntamente com as 

questões de investigação, orientam a discussão dos resultados. As hipóteses de 

investigação são: 

H1 – O PsyCap tem um efeito positivo na self-leadership. 

H2 – O PsyCap tem um efeito positivo na satisfação no trabalho. 

H3 – A self-leadership tem um efeito positivo na satisfação no trabalho. 

H4 – A self-leadership tem um efeito positivo no PsyCap. 

 

Por fim, foi idealizado um modelo concetual composto, que é apresentado na Figura 12 e 

que sumaria as relações entre as variáveis em estudo - PsyCap, self-leadership e 

satisfação no trabalho - que constam das questões e das hipóteses de investigação 

inerentes à presente investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Complementarmente ao objetivo geral, constitui-se como objetivo secundário explorar se 

alguns parâmetros sociodemográficos (área de trabalho, sexo, idade, formação 

académica, tempo de experiência de trabalho e localização geográfica) influenciam os 

Figura 12 - Modelo concetual composto 
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níveis do PsyCap, da self-leadership e da satisfação no trabalho. Habitualmente, estes 

parâmetros não têm sido muito explorados, contudo e num primeiro olhar, afigura-se 

como provável que a idade e a vivência dos indivíduos possam contribuir para alterações 

no tocante ao PsyCap, à self-leadership e à satisfação no trabalho. Portanto, pretende-se 

também avaliar se algumas variáveis associadas à experiência de vida podem, de algum 

modo, influenciar o indivíduo no âmbito das principais variáveis da presente investigação.  
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

A essência deste capítulo visa a descrição dos procedimentos metodológicos utilizados 

em função do problema e do objetivo geral de investigação que, por sua vez, se 

traduziram em questões e hipóteses de investigação. Assim, o capítulo encontra-se divido 

em cinco partes, começando pela caracterização do tipo de estudo que foi realizado, 

seguindo-se a caracterização da população e da amostra. Na terceira parte descrevem-se 

as opções e os procedimentos relativos à recolha e à análise de dados, assim como a 

técnica de amostragem utilizada. Posteriormente, são descritos o instrumento 

psicométrico utilizado na pesquisa e as variáveis estudadas. Por fim, relatam-se os 

procedimentos estatísticos aplicados e a abordagem adotada para o tratamento dos 

dados. 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO 

A presente investigação tem um enfoque quantitativo104, enquadrado no paradigma 

positivista. De acordo com este paradigma, as leis fornecem a base de explanação, 

permitem a antecipação de fenómenos, preveem a sua ocorrência e, consequentemente, 

permitem que sejam controlados. Para tal, há um estabelecer de relações causais entre as 

variáveis, instituindo leis causais e ligando-as a uma teoria dedutiva ou integrada (Collis & 

Hussey, 2005). 

No que respeita à classificação em função dos seus objetivos, a atual pesquisa 

enquadrando-se no tipo de pesquisa analítica ou explanatória. Com a pesquisa analítica o 

investigador tem como objetivo entender os fenómenos, descobrindo e mensurando as 

relações causais existentes entre eles (Collis & Hussey, 2005). A pesquisa descritiva visa 

descrever o comportamento dos fenómenos e é usada para identificar e obter 

 
104 Envolve recolher e analisar dados numéricos e aplicar testes estatísticos (Collis & Hussey, 2005). 
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informações sobre as características de um determinado problema ou questão (Collis & 

Hussey, 2005). Com estas pesquisas avaliam-se e descrevem-se as características das 

questões pertinentes. Contudo, ao ir mais além, analisando e explicando por que ou 

como os factos estão acontecendo, entra-se na área da pesquisa analítica ou 

explanatória.  

Além do já exposto, esta investigação pode ainda ser classificada do tipo transversal, uma 

vez que se obtêm informações sobre variáveis em diferentes contextos, mas 

simultaneamente (Collis & Hussey, 2005). Quanto às suas finalidades, pode-se também 

dizer que é correlacional e comparativa em função das variáveis independentes em causa. 

Uma vez que se analisam as relações entre 3 variáveis, assim como se uma ou mais 

variáveis (independentes) afetam uma ou mais variáveis (dependentes), pode-se dizer 

que se está perante um modelo de investigação relacional e causal. 

 

 

3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A presente investigação tem como população os trabalhadores na área do Turismo em 

Portugal, em particular dois grupos: os diretores de estabelecimentos hoteleiros e os 

trabalhadores em agências de viagens e turismo. 

No que respeita à área de alojamento, convém esclarecer que, de acordo com a legislação 

nacional105, os estabelecimentos de alojamento turístico são diversificados e enquadram- 

-se no âmbito dos empreendimentos turísticos. Estes empreendimentos turísticos 

correspondem aos estabelecimentos que se destinam a prestar serviços de alojamento, 

mediante remuneração, dispondo, para o seu funcionamento, de um adequado conjunto 

de estruturas, equipamentos e serviços complementares. São diversas as tipologias de 

empreendimentos, mais especificamente são sete: estabelecimentos hoteleiros; 

aldeamentos turísticos; apartamentos turísticos; conjuntos turísticos (resorts); 

 
105 Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de junho. Diário da República, 1ª Série, Nº 125, 30 de junho de 2017, pp. 
3315-3338 (regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos). 
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empreendimentos de turismo de habitação; empreendimentos de turismo no espaço 

rural; parques de campismo e de caravanismo. Deste modo, os estabelecimentos 

hoteleiros, visados na presente investigação, são uma das tipologias e, por sua vez, 

encontram-se subdivididos em três grupos: hotéis, hotéis-apartamento e pousadas. 

À data, os dados mais recentes disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) 

são relativos ao ano de 2017106, onde o número total de estabelecimentos hoteleiros 

existentes em Portugal continental é de 5840. Contudo, nesta classificação incluem várias 

formas de alojamento que não se enquadram na tipologia “estabelecimentos hoteleiros” 

definida pelo diploma que regula o regime jurídico. Nos valores apresentados é indicada a 

existência de 1309 hotéis (sendo 1154 localizados no Continente, 84 na Região Autónoma 

da Madeira e 71 na Região Autónoma dos Açores), 36 pousadas (sendo 33 localizadas no 

Continente, 1 na Região Autónoma da Madeira e 2 na Região Autónoma dos Açores) e 

145 hotéis-apartamento (110 no Continente, 31 na Região Autónoma da Madeira e 4 na 

Região Autónoma dos Açores). 

De acordo com dados do Registo Nacional de Turismo de Empreendimentos Turísticos107, 

do Turismo de Portugal existem 4357 empreendimentos turísticos em Portugal, sendo 

1678 estabelecimentos hoteleiros (hotéis, hotéis-apartamento e pousadas). Na Tabela 3 

encontra-se a discriminação por tipologia e classificação da totalidade dos 

estabelecimentos do território nacional, apresentando a tabela seguinte (Tabelas 4) a 

informação detalhada por região: Portugal Continental, Região Autónoma da Madeira e 

Região Autónoma dos Açores. Assim, no que respeita à área dos estabelecimentos 

hoteleiros, a população deste estudo é constituída pelos diretores dos 1678 

estabelecimentos hoteleiros existentes em território nacional. 

 

 
106https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008574&contexto=
bd&selTab=tab2, consulta em 27/07/2019. 
107 https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaRegisto.aspx, consulta em 26/02/2019. Há a salientar que 
alguns empreendimentos, apesar de já constarem do registo ainda estão em análise pelo Turismo de 
Portugal. Para além disso, é relevante mencionar que os valores aqui apresentados correspondem 
exatamente aos números apresentados no Registo. Pelo que, não é um erro desta investigação o facto da 
soma dos valores das linhas e das colunas não corresponderem aos valores totais.  

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaRegisto.aspx
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Tabela 3 - Estabelecimentos hoteleiros em Portugal Continental e Regiões Autónomas 

 Tipologia Total 5  4  3  2  1 

Continente 

Estabelecimentos hoteleiros 1515 124 506 461 331 58 

Hotéis 1354 108 424 440 325 57 

Hotéis-apartamento 126 16 82 21 6 1 

Pousadas 35 --- --- --- --- --- 

R. A. da Madeira 

Estabelecimentos hoteleiros 119 18 65 22 11 2 

Hotéis 89 17 43 16 11 2 

Hotéis-apartamento 29 1 22 6 --- --- 

Pousadas 1 --- --- --- --- --- 

R. A. dos Açores 

Estabelecimentos hoteleiros 44 2 27 9 5 --- 

Hotéis 39 2 23 9 5 --- 

Hotéis-apartamento 4 --- 4 --- --- --- 

Pousadas 1 --- --- --- --- --- 

Total nacional 

Estabelecimentos hoteleiros 1678 144 598 492 347 60 

Hotéis 1482 127 490 465 341 59 

Hotéis-apartamento 159 17 108 27 6 1 

Pousadas 37 --- --- --- --- --- 

 

Observando a distribuição dos estabelecimentos pelas 7 regiões turísticas existentes, que 

correspondem às Entidades Regionais de Turismo, verifica-se que a região com um 

número mais elevado de estabelecimentos hoteleiros é a região do Porto e Norte (427), 

sendo seguida pela região Centro (394) e Lisboa (319). O conjunto destas três regiões 

constitui cerca de 68% do total nacional de estabelecimentos hoteleiros. Se a este 

conjunto forem adicionados os estabelecimentos do Algarve (252) a percentagem sobre 

para cerca de 83% do total da oferta nacional. 

Tabela 4 - Distribuição de estabelecimentos hoteleiros pelas regiões turísticas 

Região 
Nº de estabelecimentos 

hoteleiros 
Percentagem 

Porto e Norte 427 25,4 

Centro 394 23,5 

Região de Lisboa 319 19,0 

Alentejo e Ribatejo 123 7,3 

Algarve 252 15,0 

Madeira 119 7,1 

Açores 44 2,6 

Total 1678 100 



Sandra Teixeira III – Metodologia – População e amostra 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 179 

No que concerne à atividade das agências de viagens, o seu exercício é atualmente 

regulada pelo Decreto-Lei n.º 17/2018, de 8 de março108. De acordo com este 

enquadramento legal, as agências de viagens e turismo são as pessoas singulares ou 

coletivas que atuam como operador e desenvolvem, a título principal, as seguintes 

atividades (próprias): 

a) A organização e venda de viagens organizadas e a facilitação de serviços de 

viagem conexos, quando o facilitador receba pagamentos do viajante, 

respeitantes aos serviços prestados por terceiros; 

b) A representação de outras agências de viagens e turismo, nacionais ou 

estrangeiras, bem como a intermediação na venda dos respetivos produtos; 

c) A reserva de serviços em empreendimentos turísticos e em estabelecimentos de 

alojamento local; 

d) A venda de bilhetes e reserva de lugares em qualquer meio de transporte; 

e) A receção, transferência e assistência a turistas. 

Para além destas atividades próprias, as agências podem, também, desenvolver outras 

atividades a título acessório, especificamente: 

a) A obtenção de certificados coletivos de identidade, vistos ou outros 

documentos necessários à realização de uma viagem; 

b) A organização de congressos e de eventos semelhantes; 

c) A reserva e a venda de bilhetes para espetáculos e outras manifestações 

públicas; 

d) A realização de operações cambiais para uso exclusivo dos clientes, de acordo 

com as normas reguladoras da atividade cambial; 

e) A intermediação na celebração de contratos de aluguer de veículos de 

passageiros sem condutor; 

f) A comercialização de seguros de viagem e de bagagem em conjugação e no 

âmbito de outros serviços por si prestados, sem prejuízo do previsto no diploma 

 
108 Diário da República, 1ª Série, Nº 48, 8 de março de 2018, pp. 1215-1234 (regime jurídico de acesso e de 
exercício da atividade das agências de viagens e turismo).  
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que regula as condições de acesso e de exercício da atividade de mediação de 

seguros ou de resseguros; 

g) A venda de guias turísticos e de publicações semelhantes; 

h) O transporte turístico efetuado no âmbito de uma viagem turística (nos termos 

definidos no artigo 13.º); 

i) A prestação de serviços ligados ao acolhimento turístico, nomeadamente a 

organização de visitas a museus, monumentos históricos e outros locais de 

relevante interesse turístico. 

Uma característica considerada relevante para a caracterização desta área de atividade, 

no âmbito deste estudo, respeita ao número de funcionários das agências. Nesta matéria 

houve dificuldade em encontrar dados estatísticos atualizados sobre a economia do setor 

da distribuição turística em Portugal. Contudo, de acordo com Primitivo (2017), a 

dimensão empresarial no setor da distribuição turística em Portugal, considerando o 

pessoal ao serviço, em 2015, correspondia a: 40% microempresas; 30% pequenas 

empresas; 10% médias empresas e 20% grandes empresas. 

Segundo os dados do Registo Nacional de Turismo de Agências de Viagens e Turismo109, 

existem 2582 agências inscritas, que se constituem neste estudo como a população da 

área de agências de viagens. Na Tabela 5 apresenta-se o número de agências de viagens 

existentes nas 7 regiões que correspondem às Entidades Regionais de Turismo. Como se 

pode observar, existem três regiões que se destacam com um número mais elevado 

destes estabelecimentos: Lisboa (854), Algarve (581) e Porto e Norte (564). Estas três 

regiões perfazem um total de 1999 agências, correspondendo a 77% do total. Há também 

a referir que existem 12 agências que, neste registo, não estão associadas a qualquer 

região. 

No que concerne aos valores da amostra, através da aplicação do questionário110, obteve- 

-se uma amostra, não probabilística de conveniência, composta por 235 respostas válidas 

de diretores de estabelecimentos hoteleiros (3 por preenchimento em papel e 232 

 
109 https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaRegisto.aspx, consulta em 26/02/2019. 
110 Os procedimentos relativos à aplicação do questionário encontram-se mais detalhadamente explicitados 
no capítulo “3.3. Recolha e análise de dados”. 

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaRegisto.aspx
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online), o que corresponde a uma taxa de resposta de 14%. Nas agências de viagens 

foram obtidos 155 questionários válidos (17 por preenchimento em papel e 138 online), 

correspondendo a uma taxa de resposta de 6%.  

 

Tabela 5 - Distribuição de agências de viagens pelas regiões turísticas. 

Região Nº de agências Percentagem 

Porto e Norte 564 21,8 

Centro 295 11,4 

Região de Lisboa 854 33,1 

Alentejo e Ribatejo 89 3,4 

Algarve 581 22,5 

Madeira 102 4,0 

Açores 85 3,3 

Sem associação a região 12 0,5 

Total 2582 100 

 

Deste modo, conforme sumariado na Tabela 6, a amostra é constituída por 390 indivíduos 

trabalhadores na área do Turismo, sendo que 60,3% são diretores hoteleiros e 39,7% 

assumem cargos de gestão em agências de viagens. Assim, 219 indivíduos são sexo 

masculino (56,2%) e 171 do sexo feminino (43,8%). No que diz respeito à idade, o valor 

mínimo é 20 anos, o máximo é 79 e a média situa-se no grupo dos 40 aos 49 anos (45,5 

anos). Na observação da divisão por grupo etário, constata-se que o grupo com mais 

indivíduos é o dos 40 aos 65 anos (representando 67,4% da amostra), seguindo-se o 

grupo dos 20 aos 39 anos (28,7%). O grupo com menor número de indivíduos diz respeito 

às pessoas com idades iguais ou superior a 66 anos (3,8%).  

A maioria dos inquiridos que responderam tem uma formação académica de ensino 

superior (78,5%). Apenas 38,1% possui formação de grau inferior a licenciatura, sendo 

que, neste grupo, também se incluem formações como cursos TESP (5,1%) e de 

bacharelato (11,5%), cursos lecionados no ensino superior. Assim, 36,2% das respostas 

foram dadas por sujeitos com licenciatura; 24,4% possuem mestrado ou fizeram 

formação de pós-graduação e 1,3% têm formação de doutoramento e pós-doutoramento. 
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Tanto ao nível dos anos de experiência na área de trabalho como no cargo exercido, 

existe uma amplitude de valores muito elevada, que vai desde o mínimo 0 (inferior a 1 

ano) a 54 (experiência na área) e de 0 a 47 (experiência no cargo). A média de experiência 

na área é de 19,23 anos e a média de experiência no cargo é de 12,97 anos. Olhando para 

os valores do tempo de experiência na área, em função dos grupos, verifica-se que o  

 

Tabela 6 – Caracterização da amostra 

Variável Frequência Percentagem 

Área de Trabalho 
Hotelaria 235 60,3 

Agências de viagens 155 39,7 

Sexo 
Feminino 171 43,8 

Masculino 219 56,2 

Idade 

20 a 39 anos 112 28,7 

40 a 65 anos 263 67,4 

66 anos ou mais 15 3,8 

Formação académica 

Ens. Básico, Ens. Secundário e Cursos de Esp. Tec. (CET) 84 21,5 

Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP)  20 5,1 

Bacharelato 45 11,5 

Licenciatura 141 36,2 

Mestrado, Pós-graduação 95 24,4 

Doutoramento e Pós-doutoramento 5 1,3 

Anos de experiência 
na área de trabalho 

 

0 a 15 anos 154 39,5 

16 a 30 anos 177 45,4 

31 anos ou mais 59 15,1 

Anos de experiência 
no cargo 

0 a 15 anos 262 67,2 

16 a 30 anos 110 28,2 

31 anos ou mais 18 4,6 

Região Turística 

Porto e Norte 81 20,8 

Centro 95 24,4 

Região de Lisboa 120 30,8 

Alentejo e Ribatejo 17 4,4 

Algarve 48 12,3 

Madeira 19 4,9 

Açores 10 2,6 
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grupo que apresenta a percentagem mais elevada corresponde aos trabalhadores com 

experiência entre os 16 e os 30 anos (45,4%) seguido pelo grupo com 15 ou menos anos 

de experiência (39,5%). O grupo com valor mais baixo corresponde a 31 anos ou mais 

(15,1%). No respeitante aos valores de tempo de experiência no cargo o grupo que 

apresenta a percentagem mais elevada é o que tem menos de 15 anos de experiência 

(67,2%), seguido pelo grupo dos 16 aos 30 anos (28,2%). Estes dois grupos representam 

mais de 95% da população.  

No plano da análise em função da Entidade Regional de Turismo onde se insere o distrito 

verifica-se que é a Região de Lisboa que tem o valor mais elevado de respostas (30,8%), 

sendo as duas seguintes o Centro (24,4%) e o Porto e Norte (20,8%). No tocante à 

distribuição geográfica por distrito, os valores mais elevados de respondentes 

correspondem aos distritos de Lisboa (25,4%), Faro (12,3%); Porto (11%); Coimbra (6,7%); 

Aveiro (5,9%); Leiria e Setúbal (5,4%).  

 

 

3.3. RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

Contextualizada com tipo de estudo em que se enquadra a investigação, a recolha de 

dados foi feita de acordo com os princípios da pesquisa analítica ou explanatória, que visa 

entender os fenómenos, descobrindo e mensurando relações causais existentes entre 

eles (Collis & Hussey, 2005). Para tal, foi utilizada a amostragem não probabilística de 

conveniência, com recurso à base de dados do Turismo de Portugal, em particular ao 

Registo Nacional de Turismo de Empreendimentos Turísticos e ao Registo Nacional de 

Agências de Viagens e Turismo, da competência do Turismo de Portugal. Com base nestes 

registos foram contactadas todas as pessoas que exercem cargos de gestão e liderança 

nos estabelecimentos hoteleiros e em agências de viagens. Há aqui que fazer uma 

ressalva em relação ao modo como habitualmente é feita a denominação dos cargos no 

local de trabalho. Se, por um lado, no caso dos estabelecimentos hoteleiros, o cargo de 

direção do estabelecimento é facilmente identificado como “diretor”, o mesmo não 
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acontece no caso das agências de viagens. Nestas últimas, dependendo do grupo 

empresarial em que estão inseridas e da cultura organizacional, podem surgir várias 

denominações para a função de gestão da agência como, por exemplo: diretor, chefe, 

gerente, CEO. 

A recolha de dados primários foi realizada através de inquérito por questionário, num 

total de 4 páginas, que foi aplicado entre 1 de março e 27 de agosto de 2019, através do 

preenchimento online e em versão em papel (em anexo). O contacto com a população 

desta investigação foi, inicialmente, realizado através de correio eletrónico, dirigido a 

todas as entidades constantes nos Registos Nacional de Turismo de Empreendimentos 

Hoteleiros e de Agências de Viagens e Turismo. Posteriormente, foi feito um contacto 

pessoal com alguns representantes de estabelecimentos, de ambas as áreas. Para além 

disso, no caso dos estabelecimentos hoteleiros, foi ainda solicitado, a diversos grupos 

hoteleiros e associações empresariais do setor, a divulgação da informação aos seus 

membros/associados e a sensibilização para o preenchimento do inquérito. Para o 

tratamento e a análise dos dados utilizou-se o programa informático SPSS - Statistical 

Package for the Social Sciences (versão 26). 

Em relação à aplicação e validação dos questionários, considera-se relevante salientar 

que, para além da necessidade de eliminação de alguns questionários por preenchimento 

incorreto, as bases de dados de contactos do Turismo de Portugal, tanto o Registo 

Nacional Turismo de Empreendimentos Turísticos (RNET) como o Registo Nacional de 

Turismo de Agências de Viagens e Turismo (RNAVT), apresentaram muitas incorreções, 

havendo um grande número de informações e contactos inválidos e/ou desatualizados. 

Este facto conduz à perceção de que o número de sujeitos constantes da base de dados 

provavelmente não corresponde à população real. Ainda assim, foi determinado que esta 

deveria ser utilizada como a base de dados de referência da população, uma vez que o 

Turismo de Portugal é a entidade oficial com a responsabilidade por esta área e que, 

legalmente, estes dois registos nacionais correspondem, respetivamente, à “relação 

atualizada dos empreendimentos turísticos com título de abertura válido”111 e à 

 
111 Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de junho. Diário da República, 1ª Série, Nº 125, 30 de junho de 2017,  
pp. 3330 (regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos). 
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“informação atualizada sobre as agências de viagens e turismo estabelecidas em território 

nacional”112. 

 

 

3.4. INSTRUMENTO E VARIÁVEIS 

Para a concretização do objetivo principal da investigação foi elaborado um inquérito por 

questionário que teve por base instrumentos já validados por outros autores, 

nomeadamente: o Psychological Capital Questionnaire (PCQ) elaborado e empiricamente 

validado por F. Luthans, Youssef, et al. (2007)113; o Self-leadership Questionnaire 

(Houghton & Neck, 2002) adaptado para o contexto português por Marques-Quinteiro et 

al. (2012); e o Satisfaction With Work Scale (SWWS) validado por (Bérubé, Donia, Gagné, 

Houlfort, & Koestner, 2007).  

Nas questões relacionadas com as variáveis PsyCap, self-leadership e satisfação, foram 

utilizadas várias afirmações que visam descrever a forma como a pessoa age, como pode 

sentir-se ou pensar sobre si mesmo. Os inquiridos demonstram o grau em que se aplica 

ao seu caso, indicando o seu grau de concordância ou discordância com cada afirmação, 

numa escala de tipo Likert de 5 pontos: 1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – 

Neutro; 4 – Concordo; 5 - Concordo totalmente. 

A avaliação do PsyCap tem, nesta investigação, por base o questionário elaborado e 

empiricamente validado por F. Luthans, Youssef, et al. (2007). O Psychological Capital 

Questionnaire (PCQ) é a medida de autoavaliação mais utilizada em pesquisas nesta área 

(Newman et al., 2014). Este questionário foi elaborado com base em medidas validadas 

 

 
112 Diário da República, 1ª Série, Nº 48, 8 de março de 2018, pp. 1218 (regime jurídico de acesso e de 
exercício da atividade das agências de viagens e turismo). 
113 De salientar que, mais recentemente, o PCQ foi analisado (em particular as suas propriedades 
psicométricas) e considerado por Sapyaprapa, Tuicomepee, e Watakakosol (2013) e por Grobler e Joubert 
(2018) como um instrumento adequado (válido e confiável) para medir o PsyCap, sendo que também 
confirmaram a conceptualização (fatorial) original do PsyCap com os quatro elementos: esperança, 
otimismo, resiliência e autoeficácia. 
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por outros autores para os diversos constructos que constituem o PsyCap. A validade do 

PCQ foi já reconhecida, sendo este composto por 24 itens (6 por cada subescala: Eficácia, 

Otimismo, Esperança, Resiliência), avaliados numa escala de tipo Likert de 5 pontos. Este 

questionário foi por nós traduzido para Português, tendo-se recorrido a tradutores 

profissionais proficientes em língua inglesa e portuguesa, que procederam à tradução e 

retroversão dos itens das escalas, de forma a garantir a manutenção do sentido das 

diversas frases utilizadas em cada um dos itens. 

Na versão validada para Inglês apresentava os seguintes índices de adequação: 

SRMR=0.051, RMSEA=0.046, CFI=0.934 (Newman et al., 2014). A validação para 

Português levada a cabo por Mónico, Pais, R., e Santos (2014) evidenciou bons índices de 

adequação (X2/df=3.67, CFI=0.941, NFI=0.921, TLI=0.932 e RMSEA=0.049), para um 

modelo sem exclusão de qualquer item. Ainda que neste trabalho se tenha apresentado 

um segundo modelo com eliminação de dois itens, nele os valores de indexação não 

sofrem alterações significativas. Por conseguinte, na presente investigação, optou-se pela 

utilização do PsyCap na sua íntegra, mesmo com o valor de Alfa de Cronbach da 

resiliência abaixo do sugerido na literatura, optando por aceitar como referência a 

obtenção de validade discriminante, tal como reportado por Mónico et al. (2014).  

Como já aqui foi atempadamente analisado, a self-leadership corresponde a um processo 

através do qual os indivíduos controlam o seu próprio comportamento, influenciando-se 

e conduzindo-se a si mesmos através da utilização de um conjunto de estratégias 

comportamentais cognitivas (Neck & Houghton, 2006, pp. 270-271). As subescalas da 

variável self-leadership enquadram-se nas categorias de estratégias de self-leadership, 

apresentando-se na Tabela 7 a respetiva correspondência. 

Para análise da variável self-leadership foi utilizado o Self-leadership Questionnaire 

(Houghton & Neck, 2002) adaptado para o contexto português por Marques-Quinteiro et 

al. (2012). Este questionário incluiu 8 subdimensões114 e 23 itens (short version), avaliados 

numa escala de Likert de 5 pontos, apresentando os seguintes índices de adequação: 

 
114 Visualizing Successful Performance, Self-goals Setting, Self-Talk, Self-reward, Evaluating Beliefs and 
Assumptions, Self-learning, Natural Rewards, Self-cueing. 
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RMSEA=0.05, CFI=0.96 (X2/df=2.09), SRMR=0.07. De acordo com Stewart et al. (2011), a 

escala de Houghton e Neck (2002) representa uma medida validada de self-leadership a 

nível individual. As escalas revelam-se adequadas para capturar as diferentes facetas de 

autoinfluência e são consistentes com a conceptualização da self-leadership como um 

constructo contínuo que vai desde o controlo externos até formas mais avançadas de 

autocontrolo. Houghton et al. (2014) defendem que os seus resultados suportam a 

validade transcultural da estrutura fatorial da self-leadership e confirmam parcialmente a 

invariância do questionário de RSLQ (Revised Self-leadership Questionnaire). Na sua 

opinião, o conjunto destes resultados sugerem que os futuros pesquisadores podem 

prosseguir com um maior grau de confiança no estudo desta área, tanto dentro dos 

Estados Unidos como noutras culturas. Nel e Van Zyl (2015) também consideram existir 

goodness-of-fit aceitável para o RSLQ. Mais especificamente, tanto o composto 

(representando a autoliderança) e pontuações calculadas (representando as subescalas 

de autoliderança) indicaram níveis aceitáveis de confiabilidade. 

Tabela 7 - Correspondência entre as subescalas e as categorias de 
estratégias da variável Self-leadership  

Subescala Categoria de Estratégias 

Self-rewards 

Estratégias Focadas em Comportamentos 
Self-learning 

Self-cueing 

Self-goals 

Natural Rewards Estratégias de Recompensas Naturais 

Self-talk 

Estratégias de Padrão de Pensamento Construtivo Evaluating Beliefs 

Visualization 

 

A satisfação no trabalho, como já foi explanado na primeira parte deste tese, diz respeito 

ao quanto as pessoas gostam do seu trabalho, ou mais formalmente, diz respeito a um 

estado emocional que emerge de uma avaliação cognitiva de experiências de trabalho 

(Fritzsche & Parrish, 2005). A satisfação está relacionada a atitude geral da pessoa face ao 

seu trabalho, correspondendo à avaliação que o indivíduo faz de seu trabalho, e que 
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resulta da perceção da pessoa sobre como este satisfaz ou permite satisfação de seus 

valores importantes no trabalho. 

Para a análise da satisfação no trabalho utilizou-se a Satisfaction With Work Scale 

(SWWS), validada por Bérubé et al. (2007). Este questionário foi já elaborado para Inglês e 

Francês. Os índices de adequação, na versão original, são: X2/df=3.44, NNFI=0.99, 

CFI=0.998, AGFI=0.99, RMSEA=0.03. Assim, evidencia-se um teste muito robusto na sua 

versão original, razão pela qual se optou por o utilizar na sua globalidade, uma vez que 

nunca foi validado para a língua portuguesa. À semelhança dos procedimentos tidos com 

os outros dois questionários, este questionário também foi traduzido para Português por 

tradutores profissionais (proficientes em língua inglesa, francesa e portuguesa) que 

fizeram a tradução e a retroversão, de forma a garantir a manutenção do sentido das 

diversas frases do questionário. Este questionário coloca o enfoque no trabalho e não no 

emprego ou cargo. Deste modo, a satisfação no trabalho pode ser avaliada dentro de um 

contexto organizacional e mede a satisfação individual com a sua carreira. Neste âmbito, 

a avaliação da variável satisfação no trabalho é feita através de 5 itens, numa escala de 

tipo Likert de 5 pontos.  

De acordo com Steger, Dik, e Shim (in press), a satisfação no trabalho tem sido medida 

predominantemente através de autorrelatos, e de instrumentos que se podem dividir em 

duas categorias: 1) de facetas, que avaliam a satisfação com aspetos específicos de um 

trabalho; 2) medidas globais, que incidem sobre avaliações globais de um emprego. Estes 

autores argumentam que, no caso das medidas globais, existem inquéritos 

frequentemente utilizados e cuja consistência e validação foi já realizada (como, por 

exemplo, o Job in General Scale). Não obstante, é, também, frequente os investigadores 

optarem por inquéritos mais breves, usando escalas com três itens ou um item, 

particularmente quando a satisfação no trabalho é um foco secundário do estudo. Estas 

escalas podem ser alvo de críticas, contudo, a sua validade foi comprovada em estudos 

existentes. 

Para além de se medir a satisfação no trabalho através da Satisfaction With Work Scale 

(SWWS), nesta investigação utilizou-se também uma medida denominada de Satisfação 



Sandra Teixeira III – Metodologia – Instrumento e variáveis 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 189 

Geral, correspondendo a uma questão em que é solicitado aos inquiridos para 

classificarem o seu grau de satisfação com o seu trabalho atual, numa escala de 0 a 10. 

Assim, esta variável é medida através de um único item. Ainda que a utilização de escalas 

de um único item possam ser desencorajadas, como salientam Wanous e Reichers (1997), 

a sua utilização é aceitável, devendo ser avaliada a sua adequação a uma parte específica 

da pesquisa. Estes mesmos autores referem que há situações em que uma medida da 

satisfação geral no trabalho, com um único item, é preferível a uma escala baseada numa 

soma de satisfações específicas com facetas do trabalho. 

Neste contexto há a salientar que, apesar de o questionário contemplar duas variáveis de 

medida da satisfação no trabalho – satisfação no trabalho e satisfação geral – nas análises 

estatísticas apenas se utilizou a avaliação da satisfação no trabalho através da Satisfaction 

With Work Scale (SWWS) uma vez que estas duas variáveis revelaram ser redundantes. 

Na descrição do perfil dos inquiridos foram utilizadas as variáveis: área de trabalho, sexo; 

idade; grau académico; anos de experiência na área de trabalho, anos de experiência em 

funções de gestão nessa mesma área e localização geográfica da organização. Estas 

variáveis independes foram, também, utilizadas na análise estatística que teve em vista a 

verificação se estes mesmos parâmetros sociodemográficos influenciam os níveis do 

PsyCap, da self-leadership e da satisfação no trabalho. 

Deste modo, foram consideradas duas áreas de trabalho: hotelaria e agências de viagens. 

No caso da idade, a divisão em grupos foi feita tendo em consideração a conceptualização 

do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a idade ativa. De acordo com o glossário 

do INE, o grande grupo da população em idade ativa abrange as pessoas entre os 14 e os 

64 anos. Contudo, no que diz respeito ao limite da idade ativa, parece existir uma 

discordância deste em relação à idade legal de reforma que, em Portugal, é atualmente 

de 66 anos e cinco meses. Assim, tendo por base a conceptualização do INE e a premissa 

da idade de reforma, optou-se por definir o valor de 66 anos como limite inferior para o 

último grupo etário. Com a utilização deste valor, consegue-se diluir a ausência de 

atualização entre a idade indicada pelo INE e a atualmente existente para a reforma e, 
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também, obter um grupo que engloba os profissionais que ainda trabalham, apesar de já 

terem ultrapassado o limite da chamada idade ativa e da idade de reforma.  

Para o estabelecimento dos dois outros grupos, foi tido em atenção o conceito de Índice 

de Juventude da População em Idade Ativa, que estuda a relação entre a metade mais 

jovem e a metade mais idosa da população em idade ativa. Neste índice, a metade mais 

jovem da população corresponde ao número de pessoas com idades compreendidas 

entre os 15 e os 39 anos e a metade mais idosa tem idades compreendidas entre os 40 e 

os 64 anos. Por conseguinte, foram constituídos 3 grupos etários para análise da amostra, 

a saber: o primeiro entre os 20 (idade mais baixa existente entre os inquiridos) e os 39 

anos, o segundo entre os 40 e os 65 anos e o terceiro constituído pelos sujeitos com 

idade igual ou superior a 66 anos.  

Na formação académica foram considerados seis grupos. O primeiro grupo engloba as 

formações de Ensino Básico, Ensino Secundário e Cursos de Especialização Tecnológica 

(CET). O segundo grupo corresponde à formação de Curso Técnico Superior Profissional 

(CTeSP) e o terceiro corresponde à de Bacharelato. O quarto grupo contempla as 

habilitações de Licenciatura, sendo o quinto composto pelas formações de Mestrado e de 

Pós-graduação. O último grupo abrande os graus de Doutoramento e de Pós- 

-doutoramento. 

As variáveis relativas aos anos de experiência de trabalho na área e no cargo foram 

subdivididas em 3 subescalas com base em intervalos de 15 anos. Assim, em ambos os 

casos foram criados 3 grupos: 0 a 15 anos, 16 a 30 anos e 31 anos ou mais. Há a referir 

que o valor zero corresponde a menos de 12 meses de experiência. A opção por este 

intervalo teve em consideração, não só, a obtenção de um valor temporal revestido de 

alguma relevância no âmbito pessoal e profissional, assim como a criação um conjunto de 

grupos que permitisse desenvolver uma análise exploratória, com vista à perceção da 

possível influência do tempo experiência de trabalho sobre o PsyCap, a self-leadership e a 

satisfação no trabalho.  

Para a definição da variável localização do estabelecimento, foram consideradas as 7 

regiões turísticas existentes na atualidade, correspondentes às Entidades Regionais de 



Sandra Teixeira III – Metodologia – Instrumento e variáveis 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 191 

Turismo: Porto e Norte, Centro, Região de Lisboa, Alentejo e Ribatejo, Algarve, Madeira e 

Açores. 

 

 

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O modelo de análise, utilizado para a interpretação dos dados, abrange as estatísticas 

descritiva, exploratória e inferencial, assim como diversas técnicas estatísticas 

(univariada, bivariada e multivariada). Para a caracterização da amostra foi utilizada a 

estatística descritiva, nomeadamente medidas de localização e medidas de dispersão, 

entre elas a média, o mínimo, o máximo e a frequência.  

A normalidade das distribuições foi determinada através do valor de Skewness e Kurtosis, 

cujos valores de critério foram -2 e 2 (Dancey & Reidy, 2006). A combinação dos 

coeficientes de Skewness e Kurtosis é considerada eficaz para a averiguação da 

normalidade e permite a separação de dois tipos de violações (Barnes, J.Cote, Cudeck, & 

Malthouse, 2008). É de salientar que, em praticamente todas as variáveis, os valores de 

Skewness e Kurtosis se encontram entre os valores -1 e 1. Apensas se verificam 3 

exceções. Duas delas correspondem a 2 escalas do PsyCap - otimismo e autoeficácia - 

cujos valores de Kurtosis estão ligeiramente acima do valor 1, respetivamente 1.016 e 

1.041, respetivamente. A terceira exceção respeita a uma escala da self-leadership - self-

cueing – cujos valores de Skewness e Kurtosis são, respetivamente, de -1.037 e 1.353. 

Não obstante, todas as variáveis utilizadas encontram-se dentro do intervalo de -2 e 2. Há 

ainda a considerar que, como referem Barnes et al. (2008), as variáveis raramente 

seguem uma distribuição normal pelo que, desde que as distribuições não sejam 

extremamente “não-normais” é possível usar uma multiplicidade de procedimentos 

estatísticos pois estes são razoavelmente robustos em relação às violações de 

normalidade. 
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A confiabilidade das escalas incluídas no questionário foi verificada através do Alpha de 

Cronbach, considerando-se que valores entre 0.6 e 0.8 indicam fiabilidade substancial e 

valores acima de 0.8 indicam muito boa fiabilidade. De modo a responder aos objetivos 

específicos elaborados para o presente estudo, foram utilizadas várias técnicas 

estatísticas tendo sido definido, para interpretação dos resultados estatísticos, o valor de 

0.05 para o nível significância (p). Para a homogeneidade das variâncias utilizou-se como 

critério o valor do teste de Levene. 

Para quantificar a relação existente entre variáveis utilizou-se, como ponto de partida, o 

Coeficiente de Correlação de Pearson. Este teste permite averiguar se duas (ou mais 

variáveis) estão associadas, avaliar a direção (positiva ou negativa) e a magnitude da 

relação (variando entre -1 e 1). Portanto, este teste “mostra a magnitude e o grau de 

relacionamento entre variáveis e a probabilidade de tal relacionamento ocorrer devido ao 

erro amostral, dado a hipótese nula ser verdadeira” (Dancey & Reidy, 2006, p. 179). 

Na análise bivariada, utilizou-se o Teste T para Amostras Independentes para averiguar se 

as médias da variável dependente, em dois grupos de comparação, diferem 

significativamente uma da outra. Para testar as diferenças entre mais de dois grupos 

recorreu-se à Análise de Variância (ANOVA). No caso da realização de testes Post-Hoc, 

optou-se pela realização de dois testes para evitar cometer o erro Tipo I: o teste GT2 de 

Hochberg e o teste de Bonferroni. Esta opção deveu-se ao facto de o teste GT2 de 

Hochberg poder ser utilizado quando os valores de N dos grupos são diferentes e o teste 

de Bonferroni ser considerado um teste conservador e com maior garantia de controle de 

erro Tipo I. 

Para além disso, também se recorreu à técnica da regressão linear, que pode ser usada 

para descobrir modos de diversas variáveis (explicativas ou preditivas) se relacionam com 

outra (dependente ou de critério) (Dancey & Reidy, 2006). Esta técnica permite, não só, 

explicar o inter-relacionamento entre variáveis, como também, predizer valores futuros 

(Munro, 2001). Assim, de modo a tentar verificar de que forma as diversas variáveis 

dependentes deste estudo se relacionaram com as variáveis preditivas, procedeu-se à 

realização de diversas regressões, em função de cada questão de investigação e respetiva 
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hipótese. Na interpretação dos resultados utilizou-se o coeficiente de determinação R2, 

uma vez que este mede o modo de associação de duas variáveis e indica quanto da 

variância do comportamento de uma variável é explicado por outras variáveis. Tomou-se 

como referência o R2 ajustado por ser mais conservador nas estimativas que proporciona, 

tendo por base a relação entre o número de sujeitos e o número de variáveis em estudo 

(Munro, 2001). 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS 

O presente capítulo visa apresentar os dados obtidos através da aplicação do inquérito 

por questionário, sendo apresentados os resultados obtidos através da aplicação de 

diversas técnicas estatísticas. Primeiramente, é feita a análise da confiabilidade das 

escalas, à qual se segue a apresentação dos resultados obtidos em função dos diversos 

parâmetros sociodemográficos, abordando-se os valores médios obtidos para cada uma 

das 3 variáveis em estudo: PsyCap, self-leadership e satisfação no trabalho. Neste âmbito, 

também são expostos os resultados dos testes das diferenças em função da área de 

trabalho, do sexo, da idade, dos anos de experiência de trabalho e da área geográfica. 

Segue-se a apresentação dos resultados das análises estatísticas realizadas em função das 

quatro hipóteses de pesquisa e, por fim, um resumo dos resultados relativos aos valores 

de β e de R2 ajustado, obtidos na verificação dessas hipóteses. 

 

4.1. CONFIABILIDADE DAS ESCALAS 

Para analisar a confiabilidade das escalas utilizadas nesta investigação recorreu-se ao 

cálculo dos coeficientes do Alfa de Cronbach, cujo valor expressa a correlação entre os 

itens da escala. Desta forma, quando os coeficientes estão próximos da unidade, 

considera-se que os itens expressam o mesmo constructo. Quando os valores são 

substancialmente menores que uma unidade, considera-se que a escala tem menor 

confiabilidade. A literatura sugere que valores acima de 0.7 são aceitáveis (Nunnally, 

1978). Não obstante, em escalas com um número de itens reduzido, seis ou menos, 0.6 

pode ser considerado aceitável (Cortina, 1993). Mais ainda, de acordo com Landis e Koch 

(1977), valores entre 0,41 e 0,6 correspondem a uma consistência interna moderada, 

entre 0,61 e 0,8 é considerada substancial, sendo que valores entre 0,81 e 1 

correspondem a uma consistência quase perfeita. 

As tabelas apresentadas de seguida, registam os valores de coeficientes de consistência 

interna obtidos com as escalas utilizadas nesta investigação. No caso das escalas do 

PsyCap (Tabela 8), as variáveis esperança, resiliência, otimismo e autoeficácia são 
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compostas por 6 itens cada, sendo o PsyCap Total composto por 24 itens. Como o valor 

de Alpha de Cronbach para a resiliência foi muito baixo, optou-se por não se fazer a 

análise estatística das dimensões do constructo PsyCap procedendo-se apenas à sua 

análise global. No que respeita à self-leadership (Tabela 9) todas as suas dimensões 

apresentaram valores de coeficiente de Alfa de Cronbach aceitáveis, verificando-se o 

mesmo com a satisfação no trabalho (Tabela 10). 

Tabela 8 - Coeficientes de consistência interna do PsyCap 

Variável Média Skewness Kurtosis 
Alpha de 
Cronbach 

PsyCap Total (com 4 escalas) 4,21 -.519 .242 .835 

Esperança 4,19 -.167 -.066 .555 

Resiliência 3,78 -.091 .150 .113 

Otimismo 4,36 -.776 1.016 .796 

Autoeficácia/Confiança 4,53 -.965 1.041 .869 

 

Tabela 9 - Coeficientes de consistência interna da Self-Leadership 

Variável Média Skewness Kurtosis 
Alpha de 
Cronbach 

Self-Leadership Total (23 itens) 3.78 -.142 .013 .897 

Self-Talk (3 itens) 3.71 -.932 .630 .932 

Evaluating Beliefs (3 itens) 3.38 -.515 .429 .689 

Visualization (4 itens) 3.79 -.173 -.188 .784 

Natural Rewards (3 itens) 4.11 -.621 .516 .740 

Self-Rewards (3 itens) 2.68 .133 -.510 .906 

Self-Learning (3 itens) 4.32 -.345 -.353 .694 

Self-Cueing (2 itens) 4.33 -1.037 1.353 .648 

Self-Goals (2 itens) 4,24 -.402 -.574 .702 

Estratégias Focadas em 
Comportamentos (10 itens) 

3.82 .052 -.081 .778 

Estratégias de Recompensas Naturais 
(3 itens) 

4.11 -.621 .516 .740 

Estratégias de Padrão de Pensamento 
Construtivo (10 itens) 

3.64 -.450 .119 .845 

 

Tabela 10 - Coeficientes de consistência interna da Satisfação no Trabalho 

Variável Média Skewness Kurtosis 
Alpha de 
Cronbach 

Satisfação no Trabalho (5 itens) 3.94 -.619 .417 .800 
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4.2. RESULTADOS POR VARIÁVEL SOCIODEMOGRÁFICA 

Neste capítulo relatam-se os resultados obtidos em função dos vários parâmetros 

sociodemográficos utilizados para caracterização da amostra, ou seja: área de trabalho, 

sexo, idade, anos de experiência de trabalho na área e no cargo e área geográfica de 

localização dos estabelecimentos. Para tal, começa-se pela apresentação dos valores 

médios de avaliação das variáveis em estudo - PsyCap, self-leadership e satisfação no 

trabalho – que são sintetizados na Tabela 11. 

A análise destes resultados gerais é complementada com os resultados da aplicação de 

outros procedimentos estatísticos, nomeadamente, análises de correlação e testes de 

diferenças que foram realizados, para cada uma das variáveis, em função dos parâmetros 

sociodemográficos. No caso particular da self-leadership, há a salientar que, ainda que 

nesta primeira tabela (Tabela 11) sejam apresentados apenas os valores para a medida 

global, nas tabelas seguintes apresentam-se os valores concernentes às suas 

subdimensões. 

Não obstante o exposto, antes de uma análise mais detalhada dos dados constantes nas 

tabelas seguintes convém, talvez, relembrar os valores das médias de cada variável 

(apresentados na Tabelas 8, 9 e 10). Assim, é possível constatar que as médias gerais de 

avaliações das três variáveis estão muito próximo do valor 4. Assim, o PsyCap apresenta o 

valor mais elevado (4,2), a satisfação no trabalho o valor seguinte (3,9) e a self-leadership 

apresenta o valor mais baixo mas relativamente próximo (3,8). 

No que respeita às subescalas da self-leadership, verifica-se que aquelas que apresentam 

valores de média acima de 4 (entre 4,1 e 4,3) são: self-learning, self-cueing e self-goals (as 

três pertencentes às estratégias focadas em comportamentos) e natural rewards 

(pertencente às estratégias de recompensas naturais). Há ainda a salientar que a 

subescala self-rewards é a que apresenta o valor médio mais reduzido e que está abaixo 

de 3 (2,7). Já no que diz respeito às escalas relativas às categorias de estratégias, o valor 

médio mais elevado é notado nas estratégias de recompensas naturais (4,1), seguindo-se 

as estratégias focadas em comportamentos (3,8) e, por fim, as estratégias de padrão de 

pensamento construtivo (3,6). 
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A observação dos valores médios das subescalas das estratégias focadas em 

comportamentos permite constatar que estas apresentam os valores mais elevados 

(entre 4,2 e 4,3). Contudo, como a média de self-rewards é muito mais baixa que as 

restantes (2,7), acaba por haver uma influência na média desta categoria. Não obstante, 

parece ser evidente uma grande utilização de quase totalidade das estratégias desta 

categoria. 

Tabela 11 - Valores do PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho por variáveis 
caracterizadoras da amostra 

Parâmetros sociodemográficos  
Percentagem 
da amostra 

PsyCap 
Média (DP) 

Self-leadership 
Média (DP) 

Satisfação no 
Trabalho 

Média (DP) 

Área de trabalho     

Hotelaria 
Agências de Viagens 

60,3 
39,7 

4.22 (.02) 
4.20 (.03) 

3.76 (.03) 
3.81 (.04) 

3.95 (.04) 
3.93 (.05) 

Sexo     

Feminino 
Masculino 

43,8 
56,2 

4.22 (.03) 
4.20 (.02) 

3.83 (.04) 
3.74 (.03) 

3.91 (.05) 
3.97 (.04) 

Grupo etário     

20 a 39 anos 
40 a 65 anos 

66 anos ou mais 

28,7 
67,4 
3,8 

4.19 (.03) 
4.23 (.02) 
4.03 (.14) 

3.78 (.04) 
3.78 (.03) 
3.80 (.14) 

3.94 (.06) 
3.94 (.04) 
4.03 (.15) 

Formação académica     

Ensino Básico, Ensino Secundário e CET. 
Curso Técnico Superior Profissional 

Bacharelato 
Licenciatura 

Mestrado e Pós-graduação 
Doutoramento e Pós-doutoramento 

21,5 
5,1 

11,5 
36,2 
24,4 
1,3 

4.16 (.04) 
4.13 (.10) 
4.23 (.06) 
4.23 (.03) 
4.22 (.03) 
4.44 (.08) 

3.76 (.06) 
3.70 (.12) 
3.83 (.08) 
3.80 (.04) 
3.74 (.05) 
4.13 (.19) 

3.91 (.07) 
3.97 (.17) 
4.01 (.09) 
3.97 (.05) 
3.88 (.07) 
4.28 (.15) 

Anos de experiência na área     

0 a 15 anos 
16 a 30 anos 

31 anos ou mais 

39,5 
45,4 
15,1 

4.18 (.03) 
4.25 (.03) 
4.18 (.05) 

3.79 (.04) 
3.78 (.04) 
3.73 (.07) 

3.87 (.05) 
3.98 (.08) 
4.03 (.07) 

Anos de experiência no cargo     

0 a 15 anos 
16 a 30 anos 

31 anos ou mais 

67,2 
28,2 
4,6 

4.21 (.02) 
4.25 (.04) 
4.10 (.11) 

3.77 (.03) 
3.79 (.05) 
3.78 (.12) 

3.92 (.04) 
4.00 (.06) 
4.03 (.11) 

Região Turística     

Porto e Norte 
Centro 

Região de Lisboa 
Alentejo e Ribatejo 

Algarve 
Madeira 
Açores 

20,8 
24,4 
30,8 
4,4 

12,3 
4,9 
2,6 

4.23 (.04) 
4.12 (.04) 
4.25 (.03) 
4.12 (.10) 
4.25 (.05) 
4.27 (.09) 
4.26 (.10) 

3.83 (.05) 
3.68 (.05) 
3.80 (.05) 
3.59 (.14) 
3.90 (.07) 
3.89 (.12) 
3.57 (.17) 

3.93 (.07) 
3.91 (.07) 
3.93 (.06) 
3.65 (.20) 
4.14 (.09) 
3.96 (.13) 
4.12 (.16) 

Legenda: DP – Desvio padrão. 



Sandra Teixeira IV – Resultados – Resultados por variável sociodemográfica 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 199 

Passando a uma análise global e genérica dos dados apresentados na Tabela 11, constata- 

-se que as médias de avaliações destas três variáveis não diferem muito em função da 

área de trabalho. Ou seja, as médias de avaliação dos diretores hoteleiros e daqueles que 

assumem cargos de gestão em agências de viagens são muito similares: cerca de 4,2 para 

o PsyCap, 3,8 para a self-leadership e 3,9 para a satisfação no trabalho. Mesmo nas 

subescalas e categorias de self-leadership encontram-se valores praticamente idênticos 

entre os dois grupos ou, no máximo, com a variação de uma décima entre eles (Tabela 

13). 

Da análise de correlação entre o parâmetro área de trabalho e as restantes variáveis 

(Tabela 12) apenas se evidenciou um relacionamento estatisticamente significativo na 

escala self-cueing (r=.102, p=.044). Estas observações foram consolidadas pela realização 

do Teste T para amostras independentes (Tabela 12) que mostrou que apenas se verifica 

uma diferença estatisticamente significativa ao nível da self-leadership, na escala self- 

-cueing (t(388)=-2.022, p=.044). 

Tabela 12 – Correlações de parâmetros demográficos com o PsyCap, a Self-leadership e a 
Satisfação no Trabalho 

Variável 
Área de 
trabalho 

Sexo 
Grupo 
etário 

Formação 
académica 

Anos de 
experiência 

na área 

Anos de 
experiência 

no cargo 

Região 
turística 

PsyCap -.036 .028 .003 .085 .025 -.001 .061 

Self-leadership .045 .097 -.003 .013 -.037 .015 .040 

Self-talk .059 .048 -.026 -.036 -.060 .027 -.005 

Evaluating Beliefs .000 .037 .092 -.025 -.017 .054 -.013 

Visualization -.017 .019 .051 .026 .054 .037 .055 

Natural Rewards .040 .073 -.111* .104* -.074 -.086 .001 

Self-rewards .053 .112* .045 .020 -.008 .021 .054 

Self-learning .054 .055 -.050 -.039 -.075 -.068 .040 

Self-cueing .102* .220*** -.088 -.025 -.072 .002 .026 

Self-goals -.058 -.023 -.021 .062 .023 .057 .074 

EPPC .062 .140** -.017 .009 -.042 .007 .072 

ERN .040 .073 -.111* .104* -.074 -.086 .001 

EFC .021 .045 .044 -.015 -.012 .049 .017 

Sati. no Trabalho -.013 -.042 .013 .010 .093 .061 .062 

Legenda: *p <0,05;  **p <0,01; ***p <=0,001; EFC - Estratégias Focadas em Comportamentos; ERN – Estratégias de 
Recompensas Naturais; EPPC – Estratégias de Padrão de Pensamento Construtivo 
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Tabela 13 – Análise comparativa por Área de Trabalho 

Variável 

Hotelaria 

(n=235) 

M (DP) 

Agências de Viagens 

(n=155) 

M (DP) 

t (388) Sig. 

PsyCap 4.22 (.02) 4.20 (.03) .708 .479 

Self-leadership 3.76 (.03) 3.81 (.04) -.883 .378 

Self-talk 3.66 (.07) 3.78 (.08) -1.156 .248 

Evaluating Beliefs 3.38 (.05) 3.38 (.07) .003 .998 

Visualization 3.80 (.04) 3.78 (.06) .339 .735 

Natural Rewards 4.08 (.04) 4.14 (.05) -.784 .433 

Self-rewards 2.64 (07) 2.75 (.08) -1.041 .298 

Self-learning 4.30 (.04) 4.36 (.04) -1.072 .285 

Self-cueing 4.28 (.05) 4.42 (.05) -2.022 .044* 

Self-goals 4.27 (.04) 4.19 (.05) 1.152 .250 

EPPC 3.63 (.04) 3.66 (.05) -.408 .684 

ERN 4.08 (.04) 4.13 (.05) -.784 .433 

EFC 3.79 (.03) 3.85 (.04) -1.230 .219 

Satisfação no Trabalho 3.95 (.04) 3.93 (.05) .256 .798 

Legenda: M – média; DP – desvio padrão; t – valor do teste T; Sig. – valor de significância de Pearson; *p<0.05; EPPC – 
Estratégias de Padrão de Pensamento Construtivo; ERN – Estratégias de Recompensas Naturais; EFC - Estratégias 
Focadas em Comportamentos. 

 

 

Observando os valores em função do sexo (Tabela 11), consta-se que as mulheres e 

homens apresentam valores praticamente idênticos de PsyCap. Na self-leadership, as 

mulheres apresentam valores médios ligeiramente mais elevados do que os homens, 

invertendo-se esta situação no respeitante à avaliação da satisfação no trabalho, com os 

homens a apresentarem um valor médio mais elevado. No entanto, há a referir que as 

diferenças de valores médios, são bastante reduzidas e correspondem a uma décima. Nas 

subescalas da self-leadership, as avaliações médias são praticamente idênticas em quase 

todas, excetuando-se apenas os casos de self-rewards e self-cueing onde as mulheres 

apresentam valores superiores aos dos homens (Tabela 14). Nas categorias de 

estratégias, as mulheres apresentam valores um pouco superiores em todas, contudo a 

diferença das médias entre homens e mulheres é muito reduzida (Tabela 14). 

A análise de correlação (Tabela 12) apontou para três relações estatisticamente 

significativas com o sexo: self-reward (r=.112, p=.027), self-cueing (r=.220, p=.000) e 

estratégias focadas em comportamentos (r=.140, p=.006). A realização do Teste T para 
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amostras independentes (Tabela 14) veio ao encontro destes resultados indicando 

diferenças estatisticamente significativas, ao nível do sexo, apenas para a variáveis no 

contexto da self-leadership, nomeadamente: self-reward (t(388)=-2.214, p=.027), self- 

-cueing (t(388)=-4.436, p=.000) e estratégias focadas em comportamentos (t(388)=-2.785, 

p=.006). Há aqui a salientar que as duas subescalas de self-leadership (self-reward e self- 

-cueing) fazem parte das estratégias focadas em comportamentos. 

Tabela 14 – Análise comparativa por Sexo 

Variável 

Feminino 

(n=171) 

M (DP) 

Masculino 

(n=219) 

M (DP) 

t (388) Sig. 

PsyCap 4.22 (.03) 4.20 (.02) -.558 .577 

Self-leadership 3.83 (.04) 3.74 (.03) -1.918 .056 

Self-talk 3.76 (.08) 3.66 (.07) -.944 .346 

Evaluating Beliefs 3.41 (.06) 3.35 (.05) -.730 .466 

Visualization 3.81 (.05) 3.78 (.05) -.377 .706 

Natural Rewards 4.16 (.05) 4.06 (.04) -1.439 .151 

Self-rewards 2.81 (08) 2.58 (.07) -2.214 .027* 

Self-learning 4.36 (.04) 4.30 (.04) -1.084 .279 

Self-cueing 4.50 (.04) 4.21 (.05) -4.436 .000* 

Self-goals 4.22 (.05) 4.25 (.04) .456 .649 

EPPC 3.67 (.05) 3.62 (.04) -.888 .375 

ERN 4.16 (.05) 4.06 (.04) -1.439 .151 

EFC 3.89 (.04) 3.76 (.03) -2.785 .006* 

Satisfação no Trabalho 3.91 (.05) 3.97 (.04) .835 .404 

Legenda: M – média; DP – desvio padrão; t – valor do teste T; Sig. – valor de significância de Pearson; *p<0.05; EPPC – 
Estratégias de Padrão de Pensamento Construtivo; ERN – Estratégias de Recompensas Naturais; EFC - Estratégias 
Focadas em Comportamentos. 

 

Na abordagem por grupo etário (Tabela 11) verifica-se que ao as médias do PsyCap 

variam, aproximadamente, entre os valores de 4,0 e 4,2. Sendo que os valores mais 

baixos são reportados pelos grupos dos mais velhos (66 anos ou mais). Nos restantes dois 

grupos as médias são muito semelhantes (próximas de 4,2). No contexto da avaliação 

global da self-leadership, os três grupos apresentam valores muito idênticos (cerca de 

3,8). No caso das subescalas (Tabela 15), verifica-se uma pequena variação, de uma ou 

duas decimas, nos valores médios nos vários grupos relativamente às escalas: self-talk, 
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visualization, self-learning e self-cueing. Nas escalas evaluating beliefs e self-rewards a 

diferença registada é já de 3 ou 4 décimas, enquanto em self-goals os valores são 

praticamente idênticos nos três grupos. Já no que diz respeito às escalas relativas às 

categorias de estratégias (Tabela 15), nas estratégias de padrão de pensamento 

construtivo e nas estratégias focadas em comportamentos a variação de média entre os 

três grupos etários é de apenas uma décima. A maior variação encontra-se nas 

estratégias de recompensas naturais, variando entre 3,7 no grupo dos mais velhos e 4,2 

no grupo dos mais jovens. No que diz respeito à satisfação no trabalho (Tabela 15), são os 

mais velhos que apresentam maior valor de satisfação e que corresponde a cerca de 4,0. 

Não obstante, os restantes grupos apresentam valores médios muito próximos uns dos 

outros e rondam 3,9.  

Do estudo das correlações entre a idade e as restantes variáveis (Tabela 12) apenas se 

identificaram duas correlações estatisticamente significativas. Em ambas as situações o 

relacionamento é negativo e verifica-se com a subescala natural rewards (r=-.111 e 

p=.028) e as estratégias de recompensas naturais (r=-.111 e p=.028), que são medidas 

pelas mesmas questões do questionário. 

Os resultados da ANOVA (Tabela 15) mostraram que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos etários ao nível do PsyCap, da self-leadership 

e da satisfação no trabalho. Contudo, ainda que não existam diferenças estatisticamente 

significativas ao nível da avaliação global da self-leadership, estas constatam-se na 

subescala natural rewards (F(2,384)=3.112, p=.046) e nas estratégias de recompensas 

naturais (F(2,384)=3.112, p=.046). Há a considerar que esta similaridade de resultados é 

expectável uma vez que a escala natural rewards e as estratégias de recompensas 

naturais são medidas pelas mesmas questões do inquérito. Para ambas as situações, os 

testes Post-Hoc GT2 de Hochberg e teste de Bonferroni revelaram que o valor de 

significância das comparações múltiplas é sempre superior a .05. Contudo, nestas escalas 

e nas comparações entre o grupo dos mais novos e os mais velhos, encontra-se o valor de 

significância mais baixo, que corresponde a .052 no teste de Bonferroni e .051 no teste de 

Hochberg.  
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Tabela 15 – Análise comparativa por Grupo Etário 

Variável 

20 a 39 anos 

(n=112) 

M (DP) 

40 a 65 anos 

(n=263) 

M (DP) 

66 anos ou mais 

(n=15) 

M (DP) 

F (2,387) Sig. 

PsyCap 4.19 (.03) 4.23 (.02) 4.03 (.14) 2.688 .069 

Self-leadership 3.78 (.04) 3.78 (.03) 3.80 (.14) .026 .975 

Self-talk 3.75 (.09) 3.69 (.06) 3.69 (.26) .152 .859 

Evaluating Beliefs 3.28 (.08) 3.41 (.05) 3.60 (.17) 1.693 .185 

Visualization 3.74 (.07) 3.81 (.04) 3.87 (.20) .502 .606 

Natural Rewards 4.19 (.06) 4.09 (.04) 3.76 (.19) 3.112 .046* 

Self-rewards 2.63 (.10) 2.70 (.06) 2.89 (.20) .474 .623 

Self-learning 4.37 (.05) 4.30 (.03) 4.33 (.14) .685 .505 

Self-cueing 4.44 (.06) 4.29 (.04) 4.37 (.15) 2.255 .106 

Self-goals 4.25 (.06) 4.23 (.04) 4.20 (.17) .083 .921 

EPPC 3.61 (.06) 3.65 (.04) 3.73 (.18) .382 .683 

ERN 4.19 (.06) 4.09 (.04) 3.76 (.19) 3.112 .046* 

EFC 3.84 (.05) 3.80 (.03) 3.88 (.12) .355 .701 

Satisfação no Trabalho 3.94 (.06) 3.94 (.04) 4.03 (.15) .123 .884 

Legenda: M – média; DP – desvio padrão; F – valor da ANOVA; Sig. – valor de significância de Pearson; *p<0.05; EPPC – 
Estratégias de Padrão de Pensamento Construtivo; ERN – Estratégias de Recompensas Naturais; EFC - Estratégias 
Focadas em Comportamentos. 

 

Relativamente à formação académica (Tabela 11), aqueles que possuem um grau de mais 

elevado (doutoramento e pós-doutoramento) são os que apresentam os valores médios 

mais elevados nas três variáveis. À semelhança do que aconteceu em relação aos 

parâmetros anteriores, também aqui, os valores de avaliação são muito próximos em 

todos os grupos. Assim, no diz respeito à formação académica consta-se que os que 

reportam maiores valores de PsyCap (média de 4,4) são aqueles que possuem um grau 

mais elevado (doutoramento e pós-doutoramento). No sentido oposto, os que possuem 

os graus mais baixos (até ao grau de CTeSP) são os que apresentam valores mais 

reduzidos desta variável (média próxima de 4,2). Não obstante, pode dizer-se que as 

diferenças de valores de avaliação não são muito grandes. 

No que diz respeito à self-leadership e à satisfação no trabalho, também são os que 

possuem um grau mais elevado (doutoramento e pós-doutoramento) que apresentam 

maiores valores de avaliação destas variáveis (média de 4,1). Relativamente às médias 

mais baixas, no caso da self-leadership surgem no grupo dos habilitados com o grau de 
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CTeSP (média de 3,7) e, no caso da satisfação no trabalho, correspondem ao grupo dos 

possuidores de graus de mestrado e de pós-graduação (média de 3,9). No caso das 

estratégias (subescalas) e categorias de estratégias de self-leadership (Tabela 16), de um 

modo geral, o grupo dos doutorados e pós-doutorados que apresentas as médias mais 

elevadas e os grupos com menor grau de formação que apresentam os valores mais 

baixos. 

O exame das correlações existentes entre a formação académica e as restantes variáveis 

(Tabela 12) apontou para a existência de duas relações estatisticamente significativas. 

Ambas são positivas e dizem respeito à escala natural rewards (r=.104, p=.039) e às 

estratégias de recompensas naturais (r=.104, p=.039). 

Através da aplicação da ANOVA (Tabela 16) constatou-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os vários grupos de graus de formação académica ao 

nível do PsyCap, da self-leadership e da satisfação no trabalho. Contudo, há a referir que,  

 

Tabela 16 - Análise comparativa por Formação Académica 

Variável 

E. Básico 
até 

CET 
CTESP Bacharel. Licencia. 

Mestrado 
e 

 Pós-grad. 

Doutoram. 
e 

Pós-dout. F 
(5,384) 

Sig. 

(n=84) (n=20) (n=45) (n=141) (n=95) (n=5) 

M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) 

PsyCap 4.16 (.04) 4.13 (.10) 4.23 (.06) 4.23 (.03) 4.22 (.03) 4.44 (.08) 1.031 .399 

Self-leadership 3.76 (.06) 3.70 (.12) 3.83 (.08) 3.80 (.04) 3.74 (.05) 4.13 (.19) .916 .471 

Self-talk 3.73 (.11) 3.78 (.28) 3.73 (.16) 3.74 (.08) 3.61 (.11) 3.60 (.40) .242 .944 

Evaluating Beliefs 3.43 (.08) 3.20 (.21) 3.45 (.10) 3.38 (.06) 3.31 (.09) 3.87 (.34) .895 .484 

Visualization 3.75 (.08) 3.75 (.16) 3.88 (.11) 3.81 (.05) 3.76 (.07) 4.15 (.22) .544 .743 

Natural Rewards 3.97 (.08) 3.97 (.16) 4.21 (.09) 4.14 (.05) 4.13 (.07) 4.40 (.22) 1.383 .230 

Self-rewards 2.65 (011) 2.27 (.23) 2.92 (.14) 2.74 (.09) 2.55 (.10) 3.73 (.25) 2.706 .020* 

Self-learning 4.40 (.05) 4.23 (.14) 4.26 (.08) 4.30 (.04) 4.33 (.05) 4.47 (.17) .807 .545 

Self-cueing 4.34 (.07) 4.45 (.13) 4.33 (.10) 4.34 (.05) 4.28 (.07) 4.50 (.32) .324 .898 

Self-goals 4.15 (.07) 4.38 (.15) 4.14 (.10) 4.28 (.05) 4.24 (.06) 4.60 (.25) 1.121 .349 

EPPC 3.65 (.07) 3.60 (.16) 3.70 (.10) 3.66 (.05) 3.58 (.07) 3.90 (.29) .460 .806 

ERN 3.97 (.08) 3.97 (.16) 4.21 (.09) 4.14 (.05) 4.13 (.07) 4.40 (.22) 1.383 .230 

EFC 3.82 (.05) 3.72 (.11) 3.85 (.08) 3.84 (.04) 3.77 (.05) 4.28 (.10) 1.357 .240 

Sati. no Trabalho 3.91 (.07) 3.97 (.17) 4.01 (.09) 3.97 (.05) 3.88 (.07) 4.28 (.15) .637 .672 

Legenda: M – média; DP – desvio padrão; F – valor da ANOVA; Sig. – valor de significância de Pearson; *p<0.05; EPPC – 
Estratégias de Padrão de Pensamento Construtivo; ERN – Estratégias de Recompensas Naturais; EFC - Estratégias 
Focadas em Comportamentos. 
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ainda que não se tenham verificado diferenças estatisticamente significativas ao nível da 

avaliação global da self-leadership nem das suas categorias de estratégias, os resultados 

apontam para diferenças significativas no âmbito da escala self-rewards (F(5,384)=2.706, 

p=.020). Apesar disso, os testes Post-Hoc GT2 de Hochberg e teste de Bonferroni não 

revelaram a existência de diferenças estatisticamente significativas entre grupos, 

havendo apenas a destacar que o valor de significância mais baixo é registado na relação 

entre o segundo e o sexto grupo e corresponde a .056 no teste de Bonferroni e .054 no 

teste de Hochberg. 

No que diz respeito aos anos de experiência na área (Tabela 11), os valores médios de 

PsyCap dos vários grupos são similares entre si, encontrando-se próximo de 4,2. O grupo 

intermédio (que possui entre 16 e 30 anos de experiência) é o que reporta o valor de 

PsyCap mais elevado (4,25). No caso da medida global de self-leadership e nas categorias 

de estratégias (Tabela 17), as avaliações também são muito idênticas entre os grupos. Na 

maioria das subescalas de self-leadership também acontece o mesmo (Tabela 17). 

Naquelas onde existe uma diferença, a amplitude da variação é de uma décima. 

Na avaliação da satisfação no trabalho (Tabela 11), o valor mais elevado corresponde ao 

grupo com mais anos de experiência (16 anos ou mais), com um valor aproximado de 4,0. 

Contudo, a diferença em relação ao valor de avaliação do grupo com menos anos de 

experiência (até 15 anos) não é muito grande uma vez que este ronda os 3,9. Há a 

salientar que não foi encontrada qualquer correlação entre as variáveis e os parâmetros 

sociodemográficos (Tabela 12). De modo similar, para todas as variáveis, a análise de 

variância (ANOVA) não evidenciou qualquer diferença entre grupos (Tabela 17). 

Já no que concerne tempo de experiência no cargo (Tabela 11), o valor mais baixo do 

PsyCap encontra-se no grupo das pessoas com 31 ou mais anos de experiência, sendo o 

valor médio muito próximo nos três grupos (entre 4,1 e 4,3). Neste contexto, a análise em 

função dos anos de experiência no cargo atual mostra que o grupo com valor mais baixo 

de PsyCap é o dos que desempenham essa função há mais anos, com um valor médio de 

4,1. Contudo, como foi referido, este valor não é muito distante do dos restantes grupos. 
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Tabela 17 - Comparação por Anos de Experiência na Área 

Variável 

0 a 15 anos 

(n=154) 

M (DP) 

16 a 30 anos 

(n=177) 

M (DP) 

31 anos ou mais 

(n=59) 

M (DP) 

F (2,387) Sig. 

PsyCap 4.18 (.03) 4.25 (.03) 4.18 (.05) 1.340 2.63 

Self-leadership 3.79 (.04) 3.78 (.04) 3.73 (.07) .311 .733 

Self-talk 3.79 (.08) 3.65 (.08) 3.65 (.13) .930 .395 

Evaluating Beliefs 3.39 (.06) 3.38 (.06) 3.34 (.11) .071 .931 

Visualization 3.74 (.06) 3.83 (.05) 3.82 (.09) .874 .418 

Natural Rewards 4.17 (.05) 4.07 (.05) 4.05 (.09) 1.200 .302 

Self-rewards 2.66 (.08) 2.75 (.08) 2.57 (.14) .773 .462 

Self-learning 4.36 (.04) 4.32 (.04) 4.24 (.07) 1.203 .302 

Self-cueing 4.38 (.05) 4.33 (.05) 4.23 (.10) 1.075 .342 

Self-goals 4.24 (.05) 4.21 (.05) 4.31 (.08) .476 .622 

EPPC 3.65 (.05) 3.64 (.05) 3.63 (.09) .030 .970 

ERN 4.17 (.05) 4.07 (.05) 4.05 (.09) 1.200 .302 

EFC 3.83 (.04) 3.83 (.04) 3.75 (.07) .661 .517 

Satisfação no Trabalho 3.87 (.05) 3.98 (.05) 4.03 (.07) 1.776 .171 

Legenda: M – média; DP – desvio padrão; F – valor da ANOVA; Sig. – valor de significância de Pearson; *p<0.05; EPPC – 
Estratégias de Padrão de Pensamento Construtivo; ERN – Estratégias de Recompensas Naturais; EFC - Estratégias 
Focadas em Comportamentos. 

 

Também no que respeita à avaliação global da self-leadership (Tabela 11) os valores são 

praticamente idênticos em todos os grupos (próximo de 3,8). Nas subescalas de self- 

-leadership e nas classes de estratégias (Tabela 18), as avaliações também são muito 

idênticas entre os grupos sendo que a diferença a amplitude da variação é, no máximo, 

de uma décima. No caso da satisfação no trabalho (Tabela 11), a situação é semelhante às 

das outras duas variáveis, não havendo grandes variações nas avaliações, posicionando-se 

o valor médio nos 3,9 para o grupo com menos de 15 anos e 4,0 nos restantes grupos.  

À semelhança do que aconteceu com a experiência na área, também no parâmetro 

experiência no cargo, não foi encontrada qualquer correlação entre as variáveis e os 

parâmetros sociodemográficos (Tabela 12), nem a análise de variância (ANOVA) 

evidenciou qualquer diferença entre grupos (Tabela 18). 
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Tabela 18 - Comparação por Anos de Experiência no Cargo 

Variável 

0 a 15 anos 

(n=262) 

M (DP) 

16 a 30 anos 

(n=110) 

M (DP) 

31 anos ou mais 

(n=18) 

M (DP) 

F (2,387) Sig. 

PsyCap 4.21 (.02) 4.25 (.04) 4.10 (.11) 1.313 .270 

Self-leadership 3.77 (.03) 3.79 (.05) 3.78 (.12) .062 .940 

Self-talk 3.69 (.06) 3.72 (.09) 3.81 (.24) .154 .858 

Evaluating Beliefs 3.35 (.05) 3.42 (.07) 3.50 (.18) .566 .568 

Visualization 3.77 (.04) 3.84 (.07) 3.82 (.16) .332 .718 

Natural Rewards 4.14 (.04) 4.05 (.06) 3.91 (.16) 1.479 .229 

Self-rewards 2.67 (.06) 2.73 (.10) 2.67 (.22) .176 .839 

Self-learning 4.35 (.03) 4.29 (.05) 4.20 (.10) .921 .399 

Self-cueing 4.34 (.04) 4.32 (.07) 4.39 (.11) .094 .910 

Self-goals 4.21 (.04) 4.28 (.06) 4.33 (.14) .633 .532 

EPPC 3.63 (.39) 3.68 (.06) 3.72 (.15) .464 .629 

ERN 4.14 (.04) 4.05 (.06) 3.91 (.16) 1.479 .229 

EFC 3.81 (.03) 3.83 (.05) 3.81 (.09) .038 .963 

Satisfação no Trabalho 3.92 (.04) 4.00 (.06) 4.03 (.11) .753 .472 

Legenda: M – média; DP – desvio padrão; F – valor da ANOVA; Sig. – valor de significância de Pearson; *p<0.05; EPPC – 
Estratégias de Padrão de Pensamento Construtivo; ERN – Estratégias de Recompensas Naturais; EFC - Estratégias 
Focadas em Comportamentos. 

 

No contexto da localização geográfica dos estabelecimentos (Tabela 11), pode-se dizer 

que a região do Alentejo e Ribatejo é uma das principais onde se encontram os índices 

mais baixos das três variáveis. No caso do PsyCap os valores evidenciados nas várias 

regiões não são muito distintos nem entre si, sendo que os valores mais baixos 

correspondem ao Alentejo e Ribatejo e à região Centro. O valor médio do PsyCap nestas 

regiões é de 4,1 enquanto nas restantes regiões varia entre 4,2 e 4,3.  

Situação semelhante verifica-se nas avaliações da self-leadership, sendo os valores mais 

baixos encontrados nestas duas regiões (Alentejo e Ribatejo e região Centro) e nos 

Açores, variando entre 3,6 e 3,7. Nas restantes regiões, as avaliações médias 

correspondem a valores entre 3,8 e 3,9. Pode-se referir que os valores médios das 

restantes regiões são ligeiramente mais elevados do que os destas três regiões que 

apresentam os valores menores. Contudo, não são muito diferentes entre si. No que 

concerne às estratégias (subescalas) e categorias de estratégias de self-leadership (Tabela 

19), verifica-se uma grande variação de valores médios das várias regiões podendo dizer- 
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-se que, tendencialmente, os valores mais elevados encontram-se nas regiões do Algarve 

e da Madeira. 

Analisando os valores da satisfação no trabalho (Tabela 11), a região do Alentejo e 

Ribatejo regista o valor mais baixo de satisfação no trabalho (3,6). As regiões onde este 

índice é mais elevado correspondem ao Algarve e aos Açores (com média de 4.1). Nas 

restantes regiões encontram-se algumas diferenças em relação aos seus valores médios, 

estando estes localizados entre 3,9 e 4,0. 

No que respeita à região de localização dos estabelecimentos onde trabalham os 

inquiridos, não foi exibida qualquer correlação (Tabela 12) com as variáveis em estudo. 

Contudo, na realização da ANOVA (Tabela 19), em relação à área geográfica, 

encontraram-se diferenças estatisticamente significativas para as variáveis:  

 

Tabela 19 - Comparação por Região Turística 

Variável 

Porto 
e 

Norte 

Centro 
Região 

de 
Lisboa 

Alentejo 
e 

Ribatejo 
Algarve Madeira Açores 

F 
(6,383) 

Sig. 
(n=81) (n=95) (n=120) (n=17) (n=48) (n=19) (n=10) 

M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) 

PsyCap 4.23 (.04) 4.12 (.04) 4.25 (.03) 4.12 (.10) 4.25 (.05) 4.27 (.09) 4.26 (.10) 1.587 .149 

Self-leadership 3.83 (.05) 3.68 (.05) 3.80 (.05) 3.59 (.14) 3.90 (.07) 3.89 (.12) 3.57 (.17) 2.220 .041* 

Self-talk 3.73 (.10) 3.63 (.10) 3.78 (.10) 3.35 (.31) 3.81 (.14) 3.70 (.20) 3.40 (.46) .766 .597 

Evaluating Beliefs 3.38 (.09) 3.33 (.08) 3.44 (.07) 3.33 (.16) 3.50 (.10) 3.32 (.20) 2.80 (.30) 1.324 .245 

Visualization 3.90 (.07) 3.63 (.08) 3.78 (.06) 3.60 (.15) 3.98 (.10) 4.00 (.13) 3.65 (.29) 2.477 .023* 

Natural Rewards 4.18 (.07) 3.94 (.07) 4.20 (.06) 4.06 (.17) 4.14 (.10) 4.23 (.13) 3.60 (.31) 2.670 .015* 

Self-rewards 2.70 (.12) 2.63 (.10) 2.63 (.09) 2.55 (.17) 2.89 (.15) 2.95 (.35) 2.50 (.35) .747 .612 

Self-learning 4.37 (.06) 4.24 (.06) 4.35 (.04) 4.04 (.15) 4.42 (.07) 4.46 (.11) 4.23 (.16) 2.111 .051 

Self-cueing 4.33 (.07) 4.31 (.08) 4.34 (.05) 4.00 (.25) 4.49 (.08) 4.26 (.17) 4.45 (.17) 1.290 .261 

Self-goals 4.32 (.07) 4.09 (.07) 4.23 (.06) 4.03 (.17) 4.32 (.09) 4.47 (.12) 4.45 (.16) 2.209 .041* 

EPPC 3.70 (.07) 3.54 (.07) 3.68 (.06) 3.45 (.17) 3.78 (.08) 3.70 (.15) 3.32 (.22) 1.720 .115 

ERN 4.18 (.07) 3.94 (.07) 4.20 (.05) 4.06 (.17) 4.14 (.09) 4.23 (.13) 3.60 (.31) 2.670 .015* 

EFC 3.85 (.05) 3.74 (.05) 3.81 (.04) 3.58 (.13) 3.96 (.07) 3.97 (.11) 3.80 (.14) 2.108 .052 

Satis. no Trabalho 3.93 (.07) 3.91 (.07) 3.93 (.06) 3.65 (.20) 4.14 (.09) 3.96 (.13) 4.12 (.16) 1.520 .170 

Legenda: M – média; DP – desvio padrão; F – valor da ANOVA; Sig. – valor de significância de Pearson; *p<0.05; EPPC – 
Estratégias de Padrão de Pensamento Construtivo; ERN – Estratégias de Recompensas Naturais; EFC - Estratégias 
Focadas em Comportamentos. 
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self-leadership (F(6,383)=2.220, p=.041); visualization (F(6,383)=2.477, p=.023); natural 

rewards (F(6,383)=2.670, p=.015); self-goals (F(6,383)=2.209, p=.041) e estratégias de 

recompensas naturais (F(6,383)=2.670, p=.015). Não obstante, em todos estes casos, os 

testes Post-Hoc GT2 de Hochberg e teste de Bonferroni não revelaram a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre grupos. 

Para concluir esta apresentação de resultados, resta sintetizar que não se identificou 

qualquer correlação estatisticamente significativa entre os parâmetros sociodemográficos 

e o PsyCap e a satisfação no trabalho. Através dos testes de diferenças realizados (Teste T 

e ANOVA) não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre grupos 

relativamente ao PsyCap e à satisfação no trabalho. 

No que concerne à self-leadership, à semelhança do que aconteceu com o PsyCap e com a 

satisfação no trabalho, não se identificou qualquer correlação estatisticamente 

significativa entre os parâmetros sociodemográficos nem foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos. No entanto, em algumas subescalas e em 

relação a alguns parâmetros, identificaram-se diversas correlações e, também, foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre grupos. As correlações 

estatisticamente significativas manifestaram-se entre os parâmetros área de trabalho, 

sexo, idade e formação académica. A área de trabalho manifestou uma correlação 

positiva com a estratégia de self-cueing. Foram indiciadas correlações positivas do sexo 

com self-rewards, self-cueing e com as estratégias focadas em comportamentos. No caso 

das correlações com a idade e com a formação académica as correlações existem com as 

mesmas variáveis da self-leadership, contudo com direção oposta. Ou seja, estas 

verificaram-se nas escalas natural rewards e estratégias de recompensas naturais, sendo 

correlações negativas com a idade e positivas com a formação académica. 

Ainda no plano das subescalas da self-leadership, a análise de diferenças entre sujeitos 

exibiu resultados estatisticamente significativos nos parâmetros área de trabalho e sexo. 

Deste modo, no contexto da área de trabalho foram encontradas diferenças entre grupos 

em relação à estratégia de self-cueing. Relativamente ao sexo, as diferenças encontram- 

-se nas estratégias de self-rewards, self-cueing e na categoria de estratégias focadas em 
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comportamentos. No âmbito parâmetros sociodemográficos idade, formação académica 

e localização geográfica, ainda que a ANOVA tenha indiciado a existência de diferenças 

entre grupos, os testes Post-Hoc não revelaram a existência de diferenças 

estatisticamente significativas na comparação entre grupos. No que concerne aos anos de 

experiência na área e no cargo, não foi encontrada qualquer diferença estatisticamente 

significativa entre grupos.  

 

 

4.3. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES 

O passo seguinte, após uma abordagem geral inicial, foi o estudo dos dados com vista à 

obtenção de respostas para as questões de investigação e respetivos testes das 

hipóteses. De seguida, apresentam-se os resultados das análises estatísticas efetuadas 

para testar cada uma das quatro hipóteses de investigação. Para cada uma, são 

explicitadas as técnicas utilizadas e descritos os resultados obtidos. No final, apresenta-se 

um sumário com os resultados de β e de R2 (variância explicada) das relações resultantes 

da constituição das hipóteses. 

 

 

4.3.1. HIPÓTESE 1 - O PSYCAP TEM UM EFEITO POSITIVO NA SELF-LEADERSHIP. 

Para testar a Hipótese 1 - como a análise exploratória de dados revelou estarem 

cumpridos os pressupostos subjacentes à utilização de testes paramétricos - foi usado o 

Coeficiente de Correlação de Pearson para a análise de associação. Os resultados do teste 

(Tabela 20) evidenciaram uma correlação positiva entre o PsyCap e a self-leadership 

(r=.489, p=.000), pelo que maiores valores de PsyCap estão associados a maiores valores 

de self-leadership. 

Analisando as correlações do PsyCap com as várias dimensões da self-leadership percebe- 

-se que existe um relacionamento positivo com todas elas, surgindo os 4 valores mais 
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elevados nas correlações com self-goals (r=.615, p=.000), visualization (r=.517, p=.000), 

self-learning (r=.497, p=.000) e natural rewards (r=.399, p=000). Os 4 valores mais baixos 

referem-se às dimensões self-rewards (r=.132, p=.009), evaluating Beliefs (r=.174, 

p=.001), self-talk (r=.207, p=.000) e self-cueing (r=.325, p=.000). 

Nas correlações do PsyCap com as categorias de estratégias de self-leadership verifica-se, 

também, que são todas positivas, variando os valores de r entre .388 e .485. Assim, existe 

uma correlação positiva significativa do PsyCap com as estratégias focadas em 

comportamentos (r=.485, p=.000), com as estratégias de recompensas naturais (r=.399, 

p=.000) e com as estratégias de padrão de pensamento construtivo (r=.388, p=.000). 

De forma a obter mais dados sobre este relacionamento, utilizou-se a análise de 

regressão para avaliar o efeito do PsyCap na self-leadership, ou seja, para perceber 

quanto da variância do comportamento da self-leadership pode ser explicado através do 

PsyCap. Neste contexto, efetuaram-se regressões lineares bivariadas, tendo o PsyCap 

como variável independente e a self-leadership e as suas várias dimensões como variáveis 

dependentes. Na Tabela 21 apresenta-se o resumo dos dados obtidos e nela se observa 

que todas as associações entre as variáveis são estatisticamente significativas, tendo em 

conta os valores de significância de Pearson, a maior parte deles próximos ou iguais a 

zero, sendo que todos são inferiores a .05. 

Os resultados obtidos com as regressões efetuadas tendo como variáveis dependentes as 

dimensões da self-leadership (Tabela 21) também conduzem à rejeição das hipóteses 

nulas, sendo que os valores de R2 ajustado variam entre .015 e .377. Assim, a dimensão 

onde o PsyCap tem um maior valor explicativo da variância é self-goals (R2a=.377, 

F(1,388)=236.239, p=.000), explicando 37,7% da sua variância. Seguem-se depois, 

visualization (R2a=.265, F(1,388)=141.566, p=.000), self-learning (R2a=.245, F(1,388)=236.239, 

p=.000), natural rewards (R2a=.157, F(1,388)=73.559, p=.000) e self-cueing (R2a=.103, 

F(1,388)=45.753, p=.000). Nestes casos o PsyCap explica, respetivamente, 26,5% da 

variância em visualization, 24,5% da variância de self-learning, 15,7% da variância de 
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Tabela 21 - Resumo das regressões entre PsyCap e Self-leadership 

 R2 
Ajustado 

F Sig. B SE β t Sig. 

Constante 
Self-leadership 

 
.237 

 
122.111 

 
.000 

.967 

.668 
.255 
.060 

 
.489 

3.784 
11.050 

.000* 

.000* 

Constante 
Self-talk 

 
.040 

 
17,417 

 
.000 

1.283 
.575 

.582 

.138 
 

.207 
2.203 
4.173 

.028* 

.000* 

Constante 
Evaluating Beliefs 

 
.028 

 
12.147 

 
.001 

1.817 
.371 

.450 

.106 
 

.174 
4.040 
3.485 

.000* 

.001* 

Constante 
Visualization 

 
.265 

 
141.566 

 
.000 

-.287 
.969 

.344 

.081 
 

.517 
-.833 

11.898 
.405 
.000* 

Constante 
Natural Rewards 

 
.157 

 
73.559 

 
.000 

1.061 
.723 

.356 

.084 
 

.399 
2.977 
8.577 

.003* 

.000* 

Constante 
Self-rewards 

 
.015 

 
6.836 

 
.009 

1.151 
.364 

.589 

.139 
 

.132 
1.955 
2.615 

.051 
.009* 

Constante 
Self-learning 

 
.245 

 
127.068 

 
.000 

1.394 
.696 

.261 

.062 
 

.497 
5.342 
11.272 

.000* 

.000* 

Constante 
Self-cueing 

 
.103 

 
45.753 

 
.000 

1.876 
.583 

.365 

.086 
 

.325 
5.143 
6.764 

.000* 

.000* 

Constante 
Self-goals 

 
.377 

 
236.239 

 
.000 

-.246 
1.064 

.293 

.069 
 

.615 
-.840 

15.370 
.402 
.000* 

Constante 
EPPC 

 
.149 

 
68.960 

 
.000 

.815 

.671 
.342 
.081 

 
.388 

2.386 
8.304 

.018* 

.000* 

Constante 
ERN 

 
.157 

 
73.559 

 
.000 

1.061 
.723 

.356 

.084 
 

.399 
2.977 
8.577 

.003* 

.000* 

Constante 
EFC 

 
.234 

 
119.588 

 
.000 

1.090 
.647 

.250 

.059 
 

.485 
4.352 
10.936 

.000* 

.000* 

Legenda: R2 ajustado – variância das variáveis explicativas em relação à variável critério; B – coeficiente de regressão não 
padronizado; SE – Erro standard; β – coeficiente de regressão padronizado; t – valor de probabilidade; Sig. – valor de 
significância de Pearson; *p<0.05; EPPC – Estratégias de Padrão de Pensamento Construtivo; ERN – Estratégias de 
Recompensas Naturais; EFC - Estratégias Focadas em Comportamentos. 

 

natural rewards e 10,3% da variância de self-cueing. Os valores de β foram de 0.615 para 

self-goals (t=15.307, p=.000), .517 para visualization (t=11.898, p=.000), 0.497 para self- 

-learning (t=11.272, p=.000), .399 para natural rewards (t=8.577, p=.000) e .325 para self- 

-cueing (t=6.764, p=.000). 

Os valores mais baixos encontram-se nas dimensões self-talk (R2a=.040, F(1,388)=17.417, 

p=.000), evaluating beliefs (R2a=.028, F(1,388)=12.147, p=.001) e self-rewards (R2a=.015, 

F(1,388)=6.836, p=.009). Nestas dimensões o valor explicativo da variância é inferior a 5%. 

Os valores de β foram de 0.207 para self-talk (t=4.173, p=.000), .174 para evaluating 

beliefs (t=3.485, p=.001) e 0.132 para self-rewards (t=2.615, p=.009). 
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No âmbito dos resultados das regressões em que as estratégias de self-leadership são 

variáveis dependentes, também se verifica a rejeição das hipóteses nulas, sendo que o 

valor explicativo da variância mais elevado é de 23,4% e corresponde às estratégias 

focadas em comportamentos (R2a=.234, F(1,388)=119.588, p=.000). O valor explicativo do 

PsyCap para a variância das estratégias de recompensas naturais é de 15,7% (R2a=.157, 

F(1,388)=73.559, p=.000) e para as estratégias de padrão de pensamento construtivo é de 

14,9% (R2a=.149, F(1,388)=68.960, p=.000). Os valores de β foram .485 (t=10.936, p=.000) 

para as estratégias focadas em comportamentos, .399 para as estratégias de 

recompensas naturais (t=8.577, p=.000) e .388 para as estratégias de padrão de 

pensamento construtivo (t=8.304, p=.000). 

 

 

4.3.2. HIPÓTESE 2 - O PSYCAP TEM UM EFEITO POSITIVO NA SATISFAÇÃO NO 

TRABALHO. 

Para tentar perceber se o PsyCap tem uma influência positiva na satisfação no trabalho 

foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson para a análise da associação existente 

entre estas variáveis115. Os resultados (Tabela 22) evidenciam existir uma correlação 

positiva entre o PsyCap e a satisfação no trabalho (r=.540, p=000). Deste modo, maiores 

níveis de PsyCap estão associados a maiores níveis de satisfação no trabalho. 

A análise de regressão (Tabela 23) mostra que o valor explicativo no PsyCap na variância 

da satisfação no trabalho é de 29% (R2a=.290, F(1,388)=159.651, p=.000). Sendo β=.540 

(t=12.635, p=.000), implica que cada unidade de aumento do PsyCap conduz a um 

aumento de .54 na satisfação no trabalho, podendo ser considerado muito relevante. Os 

limites de confiança foram estreitos, o que demonstrou 95% de confiança de que a 

inclinação da população está entre .808 e 1.106. F(1,388)=159.651 teve um valor de 

probabilidade associada de p=.000, demonstrando ser estatisticamente significativa e ser 

 
115 A análise exploratória de dados revelou estarem cumpridos os pressupostos subjacentes à utilização de 
testes paramétricos. 
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improvável que os resultados tenham sido obtidos por erro amostral, rejeitando-se a 

hipótese nula. Deste modo aceita-se a hipótese que postula que o PsyCap tem um efeito 

positivo na satisfação no trabalho. 

Tabela 22 - Médias, desvio padrão e correlações do PsyCap com a Satisfação no Trabalho 

 M DP 1 2 

1 - PC Total 4.21 .36708 -  

2 – Satisfação no Trabalho 3.94 .65089 .540*** - 

Legenda: *p <0,05 **p <0,01 ***p <=0,001 

 

Tabela 23 - Resumo da regressão entre PsyCap e Satisfação no Trabalho 

 R2 
Ajustado 

F Sig. B SE β t Sig. 

Constante 
Satisfação no Trabalho 

 
.290 

 
159.651 

 
.000 

-.088 
.957 

.320 

.076 
 

.540 
-.275 

12.635 
.784 
.000* 

Legenda: R2 ajustado – variância das variáveis explicativas em relação à variável critério; B – coeficiente de regressão não 
padronizado; SE – Erro standard; β – coeficiente de regressão padronizado; t – valor de probabilidade; Sig. – valor 
de significância de Pearson; *p<0.05 

 

 

4.3.3. HIPÓTESE 3 – A SELF-LEADERSHIP TEM UM EFEITO POSITIVO NA SATISFAÇÃO 

NO TRABALHO. 

De modo similar aos procedimentos tidos no estudo das hipóteses anteriores, para avaliar 

a existência uma influência positiva da self-leadership na satisfação no trabalho, recorreu- 

-se ao Coeficiente de Correlação de Pearson para a análise da associação existente entre 

estas variáveis116. Os resultados (Tabela 24) evidenciam existir uma correlação positiva 

entre a self-leadership e a satisfação no trabalho (r=.368, p=000). Deste modo, maiores 

níveis de self-leadership estão associados a maiores níveis de satisfação no trabalho. 

 
116 A análise exploratória de dados revelou estarem cumpridos os pressupostos subjacentes à utilização de 
testes paramétricos. 
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A observação dos valores relativos à correlação da satisfação no trabalho com as várias 

dimensões da self-leadership mostram que existe uma correlação positiva significativa 

com todas elas. Os 4 valores mais elevados nas correlações da satisfação no trabalho 

surgem nas escalas: self-goals (r=.449, p=.000), visualization (r=.400, p=.000), natural 

rewards (r=.330, p=000), self-learning (r=.284, p=.000). Os 4 valores mais baixos referem- 

-se às dimensões self-rewards (r=.187, p=.000), self-cueing (r=.175, p=.001), self-talk 

(r=.129, p=.011) e evaluating beliefs (r=.119, p=.019). 

No que respeita às correlações da satisfação no trabalho com as categorias de estratégias 

de self-leadership, existe, também, um relacionamento positivo com todas: estratégias 

focadas em comportamentos (r=.369, p=.000), estratégias de recompensas naturais 

(r=.330, p=.000) e estratégias de padrão de pensamento construtivo (r=.279, p=.000). 

As análises de regressão em que a satisfação no trabalho foi variável dependente (Tabela 

25) mostraram que a hipótese nula deve ser rejeitada. Constatou-se uma influência 

positiva da self-leadership na satisfação no trabalho, com um valor explicativo de 13,3% 

(R2a=.133, F(1,388)=60.750, p=.000), pelo que, por cada unidade de aumento da self- 

-leadership, existe um aumento de .368 na satisfação no trabalho (β=.368 (t=7.794, 

p=.000)). Este valor de β é inferior aos das hipóteses anteriores, contudo, é considerado 

relevante. Os limites de confiança foram estreitos, o que demonstrou 95% de confiança 

de que a inclinação da população está entre .358 e .599. F(1,388)=60.750 teve um valor de 

probabilidade associada de p=.000, demonstrando ser improvável que os resultados 

tenham sido obtidos por erro amostral, conduzindo à rejeição da hipótese nula. 

No que respeita à influência das dimensões da self-leadership na satisfação no trabalho, 

também a hipótese nula é rejeitada. Obtiveram-se 3 modelos explicativos, nos quais 

todas as associações entre as variáveis são estatisticamente significativas, com a maioria 

dos valores de significância de Pearson iguais a zero. Assim, o modelo 1 (F(1,388)=98.035, 

p=.000) constituído pela variável self-goals (β=.449, t=9.901, p=.000) e explica 20% da 

variância da satisfação no trabalho. O modelo 2 (F(2,387)=58.226, p=.000) explica 22,7% da 

variância da e visualization (β=.211, t=3.806, p=.000). O modelo explicativo com valor  
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preditivo mais elevado é o modelo 3 (F(3,386)=42.138, p=.000), que explica 24,1% da 

variância da satisfação no trabalho e corresponde ao conjunto de 3 variáveis: self-goals 

(β=.303, t=5.521, p=.000), visualization (β=.161, t=2.824, p=.005) e natural rewards 

(β=.141, t=2.809, p=.005). 

Tabela 25 - Resumo das regressões entre Self-leadership e Satisfação no Trabalho 

 Modelo 
Variáveis 

explicativas 
(Previsoras) 

R2 
Ajustado 

F Sig. B SE β t Sig. 

SL Total  
Constante 
Self-leadership 

 
.133 

60.750 .000 .478 .061 .368 7.794 .000* 

Dimensões 
da SL 

1 
Constante 
Self-goals 

 
.200 

 
98.035 

 
.000 

1.994 
.460 

.199 

.047 
 

.449 
10.012 
9.901 

.000* 

.000* 

2 
Constante 
Self-goals 
Visualization 

 
 

.227 

 
 

58.226 

 
 

.000 

1.766 
.336 
.199 

.204 

.056 

.052 

 
.328 
.211 

8.636 
6.004 
3.860 

.000* 

.000* 

.000* 

3 

Constante 
Self-goals 
Visualization 
Natural Rewards 

 
 
 

.241 

 
 
 

42.138 

 
 
 

.000 

1.486 
.310 
.152 
.138 

.226 

.056 

.054 

.049 

 
.303 
.161 
.141 

6.576 
5.521 
2.824 
2.809 

.000* 

.000* 

.005* 

.005* 

Estratégias 
de SL 

1 
Constante 
EFC 

 
.134 

 
61.322 

 
.000 

2.070 
.491 

.241 

.063 
 

.369 
8.579 
7.831 

.000* 

.000* 

2 
Constante 
EFC 
ERN 

 
 

.162 

 
 

38.692 

 
 

.000 

1.756 
.365 
.194 

.252 

.070 

.052 

 
.274 
.198 

6.977 
5.188 
3.742 

.000* 

.000* 

.000* 

Legenda: R2 ajustado – variância das variáveis explicativas em relação à variável critério; B – coeficiente de regressão não padronizado; 
SE – Erro standard; β – coeficiente de regressão padronizado; t – valor de probabilidade; Sig. – valor de significância de 
Pearson; *p<0.05; EFC - Estratégias Focadas em Comportamentos; ERN – Estratégias de Recompensas Naturais 

 

 

No que concerne à influência das estratégias de self-leadership, a análise de regressão 

leva à rejeição da hipótese nula e indica a existência de dois modelos, nos quais todas as 

associações entre as variáveis são estatisticamente significativas e apresentam valores de 

significância de Pearson iguais a zero. Deste modo, o modelo 1 (F(1,388)=61.322, p=.000) é 

constituído pelas estratégias focadas em comportamentos (β=.369, t=7.831, p=.000), e 

prediz 13,4% da variância da satisfação no trabalho. O modelo 2 (F(2,387)=38.692, p=.000) é 

composto pelas estratégias focadas em comportamentos (β=.274, t=5.188, p=.000) e 

pelas estratégias de recompensas naturais (β=.198, t=3.742, p=.000), e prediz 16,2% da 

variância da satisfação no trabalho. 
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4.3.4. HIPÓTESE 4 – A SELF-LEADERSHIP TEM UM EFEITO POSITIVO NO PSYCAP. 

O estudo das correlações realizadas para a Hipóteses 1 são também válidos para a análise 

da Hipótese 4. Assim, como já foi apresentado nos dados relativos à Hipótese 1 (Tabela 

20), a self-leadership está positivamente correlacionada com o PsyCap (r=.489, p=.000) e 

com todas as suas dimensões, surgindo os 4 valores mais elevados nas correlações com 

self-goals (r=.615, p=.000), visualization (r=.517, p=.000), self-learning (r=.497, p=.000) e 

natural rewards (r=.399, p=000). Os 4 valores mais baixos referem-se às dimensões self- 

-rewards (r=.132, p=.009), evaluating beliefs (r=.174, p=.001), self-talk (r=.207, p=.000) e 

self-cueing (r=.325, p=.000).  

No que concerne às correlações do PsyCap com as estratégias de self-leadership verifica- 

-se que são todas positivas, respetivamente: com as estratégias focadas em 

comportamentos (r=.485, p=.000), com as estratégias de recompensas naturais (r=.399, 

p=.000) e com as estratégias de padrão de pensamento construtivo (r=.388, p=.000). 

As análises de regressão em que o PsyCap foi tido como variável dependente (Tabela 26) 

mostraram existe uma influência positiva da self-leadership no PsyCap, que explica de 

23,7% do comportamento/variância desta última (R2a=.237, F(1,388)=122.111, p=.000), 

sendo que um aumento de uma unidade de self-leadership implica um aumento de .489 

no PsyCap (β=.489 (t=11.050, p=.000)). À semelhança do observado nos resultados da 

Hipótese 1, o valor de β é bastante expressivo. Os limites de confiança foram estreitos, o 

que demonstrou 95% de confiança de que a inclinação da população está entre .295 e 

.422. F(1,388)=122.111 teve um valor de probabilidade associada de p=.000, demonstrando 

ser improvável que os resultados tenham sido obtidos por erro amostral, conduzindo à 

rejeição da hipótese nula. 

As análises de regressão realizadas para a análise dos efeitos das dimensões da self- 

-leadership no PsyCap, também conduzem à rejeição da hipótese nula. Neste caso, 

obtiveram-se 5 modelos explicativos estatisticamente significativos, nos quais todas as 

associações entre as variáveis apresentam valores de significância de Pearson inferiores a 

.05, sendo que a maior parte deles é igual a zero e os restantes valores estão muito 
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próximos desse valor. O modelo 1 (F(1,388)=236.239, p=.000) constituído pela variável self- 

-goals (β=.615, t=15.370, p=.000) e explica 37,7% da variância do PsyCap. O modelo 2 

(F(2,387)=141.863, p=.000) explica 42% da variância do PsyCap e é constituído pelas 

variáveis self-goals (β=.489, t=10.875, p=.000) e self-learning (β=.246, t=5.468, p=.000). O 

modelo 3 (F(3,386)=103.640, p=.000) explica 44,2% da variância do PsyCap e é constituído 

pelas variáveis self-goals (β=.401, t=8.138, p=.000), self-learning (β=.202, t=4.440, p=.000) 

e visualization (β=.192, t=4.014, p=.000). O modelo 4 (F(4,385)=80.364, p=.000) explica 

44,9% da variância do PsyCap e é constituído pelas variáveis self-goals (β=.389, t=7.915, 

p=.000), self-learning (β=.182, t=3.956, p=.000), visualization (β=.158, t=3.215, p=.001) e 

natural rewards (β=.109, t=2.506, p=.013).  

Tabela 26 - Resumo das regressões entre Self-leadership e PsyCap 

 Modelo 
Variáveis 

explicativas 
(Previsoras) 

R2 
Ajustado 

F Sig. B SE β t Sig. 

SL Total  
Constante 
Self-leadership 

 
.237 

 
122,111 

 
.000 

2.857 
.359 

.124 

.032 
 

.489 
23.101 
11.050 

.000* 

.000* 

Dimensões 
da SL 

1 
Constante 
Self-goals 

 
.377 

 
236,239 

 
.000 

2.706 
.356 

.099 

.023 
 

.615 
27.296 
15.370 

.000* 

.000* 

2 
Constante 
Self-goals 
Self-learning 

 
 

.420 

 
 

141.863 

 
 

.000 

2.255 
.283 
.176 

.126 

.026 

.032 

 
.489 
.246 

17.869 
10.875 
5.468 

.000* 

.000* 

.000* 

3 

Constante 
Self-goals 
Self-learning 
Visualization 

 
 
 

.442 

 
 
 

103.640 

 
 
 

.000 

2.218 
.232 
.144 
.102 

.124 

.028 

.032 

.026 

 
.401 
.202 
.192 

17.869 
8.138 
4.440 
4.014 

.000* 

.000* 

.000* 

.000* 

4 

Constante 
Self-goals 
Self-learning 
Visualization 
Natural Rewards 

 
 
 
 

.449 

 
 
 
 

80.364 

 
 
 
 

.000 

2.131 
.225 
.130 
.085 
.060 

.128 

.028 

.033 

.026 

.024 

 
.389 
.182 
.158 
.109 

16.619 
7.915 
3.956 
3.215 
2.506 

.000* 

.000* 

.000* 

.001* 

.013* 

5 

Constante 
Self-goals 
Self-learning 
Visualization 
Natural Rewards 
Evaluating Beliefs 

 
 
 
 
 

.455 

 
 
 
 
 

66.067 

 
 
 
 
 

.000 

2.163 
.220 
.141 
.102 
.067 
-.046 

.128 

.028 

.033 

.027 

.024 

.020 

 
.381 
.198 
.191 
.121 
-.097 

16.863 
7.763 
4.280 
3.745 
2.770 
-2.301 

.000* 

.000* 

.000* 

.000* 

.006* 

.022* 

Estratégias 
de SL 

1 
Constante 
EFC 

 
.234 

 
119.588 

 
.000 

2.823 
.364 

.128 

.033 
 

.485 
22.050 
10.936 

.000* 

.000* 

2 
Constante 
EFC 
ERN 

 
 

.268 

 
 

72.120 

 
 

.000 

2.630 
.286 
.119 

.133 

.037 

.027 

 
.382 
.216 

19.814 
7.719 
4.368 

.000* 

.000* 

.000* 

Legenda: R2 ajustado – variância das variáveis explicativas em relação à variável critério; B – coeficiente de regressão não padronizado; 
SE – Erro standard; β – coeficiente de regressão padronizado; t – valor de probabilidade; Sig. – valor de significância de Pearson; 
*p<0.05; EFC - Estratégias Focadas em Comportamentos; ERN – Estratégias de Recompensas Naturais 
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O modelo explicativo com valor preditivo mais elevado é o modelo 5 (F(5,384)=66.067, 

p=.000) explica 45,5% da variância do PsyCap e é constituído pelas variáveis self-goals 

(β=.381, t=7.763, p=.000), self-learning (β=.198, t=4.280, p=.000), visualization (β=.191, 

t=3.745, p=.001), natural rewards (β=.121, t=2.770, p=.006) e evaluating beliefs (β=-.097, 

t=-2.301, p=.022). É, ainda, de salientar que a escala evaluating beliefs é a única com sinal 

negativo. Deste modo, cada unidade de aumento na avaliação de crenças conduz a uma 

diminuição de .097 no PsyCap, um valor que pode ser considerado moderadamente baixo 

mas que, ainda assim, não deve ser negligenciado. 

 

 

4.3.5. SUMÁRIO DOS VALORES DE BETA E DE R2 DOS TESTES DE HIPÓTESES 

Na Figura 13 apresenta-se a síntese dos valores de β e de R2 ajustado (variância explicada, 

em itálico) das relações entre as principais variáveis, obtidos através da análise estatística 

realizada para a verificação das hipóteses. Deste modo, constata-se que o valor mais 

baixo de β é de .368, na relação entre a self-leadership e a satisfação no trabalho 

(Hipótese 3). Nas relações concernentes às restantes hipóteses, esse valor é de .489 para 

as Hipóteses 1 e 4. A relação entre PsyCap e satisfação no trabalho (Hipótese 2) é a que 

evidencia o valor mais elevado, sendo este de .540. Estes valores podem ser considerados 

elevados demonstrando uma força de impacto, da variável explicativa sobre a variável 

resposta, bastante expressivo. 

No que respeita à variância explicada (R2), constata-se que, de um modo geral, os valores 

são consideráveis, sendo que o valor mais baixo é o da relação entre a self-leadership e a 

satisfação no trabalho (Hipótese 3), sendo de .133. Deste modo, esta relação apresenta 

os valores mais baixos dos dois indicadores (β e R2). Nas relações concernentes às  

 



Sandra Teixeira IV – Resultados – Sumário dos valores de β e de R2 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 222 

relações entre PsyCap e self-leadership (Hipóteses 1 e 4), o valor é de .237. O valor mais 

elevado é obtido na relação entre o PsyCap e a satisfação no trabalho (Hipótese 2), sendo 

de .290. 

Em conjunto, os resultados de β e de R2 evidenciam que, relativamente às variáveis em 

análise, existe uma influência relevante entre estas variáveis, sendo que a influencia mais 

forte é a do PsyCap na satisfação no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Teste de hipóteses com valores de β e de R2 ajustado (em itálico) 

 

 

 

Satisfação no 
trabalho 

Self-leadership 

PsyCap 

.368 

.133 

H3 

 

.237 

.489 

H4 

 

.237 

.489 

H1 

 

.290 

.540 

H2 

 

H1 - O PsyCap tem um efeito positivo na self-leadership. 
H2 - O PsyCap tem um efeito positivo na satisfação no trabalho. 
H3 - A self-leadership tem um efeito positivo na satisfação no trabalho. 
H4 - A self-leadership tem um efeito positivo no PsyCap. 
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CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Na sequência do capítulo anterior, onde foi feita a apresentação dos dados obtidos com a 

aplicação dos inquéritos por questionário, é agora realizada a análise e a discussão desses 

mesmos resultados. Relembra-se aqui que o objetivo principal desta investigação foi 

explorar as relações existentes entre o PsyCap, a self-leadership e a satisfação no 

trabalho, no setor do Turismo, em particular, nas áreas da hotelaria e de agências de 

viagens e turismo. Paralelamente, como objetivo secundário, pretendeu-se explorar a 

influencia de alguns parâmetros sociodemográficos nos níveis de PsyCap, de self- 

-leadership e de satisfação no trabalho, a saber: área de trabalho, sexo, idade, formação 

académica, tempo de experiência de trabalho e localização geográfica.  

O presente capítulo começa a abordagem às questões de pesquisa, sendo feita a 

discussão de cada uma delas partindo da síntese dos principais resultados obtidos na 

verificação das respetivas hipóteses. Neste quadro, começa-se pela análise da primeira e 

da segunda questões de investigação e pela reflexão sobre relacionamento do PsyCap, 

enquanto variável independente, com as outras duas variáveis: self-leadership e 

satisfação no trabalho. Prossegue-se, depois, para o estudo das relações da self- 

-leadership, na qualidade de variável independente, com as outras duas variáveis, 

respondendo à terceira e à quarta questões de pesquisa.  

Posteriormente, é realizada uma análise em função dos parâmetros sociodemográficos, à 

qual se segue uma discussão global, que visa a integração das considerações anteriores, 

apresentando um debate mais amplo, com base nos resultados obtidos e na revisão de 

literatura previamente expostos. Consequentemente, no presente capítulo é feita a 

discussão dos resultados, com base na revisão de literatura, e são tecidas algumas 

considerações sobre a sua aplicação prática em matéria da gestão, em particular no 

âmbito das áreas em causa, ou seja, na hotelaria e nas agências de viagens.  
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5.1. QUESTÃO 1 - O PSYCAP ESTÁ POSITIVAMENTE RELACIONADO COM A  

SELF-LEADERSHIP? 

Um passo inicial para responder à primeira questão de investigação - “O PsyCap está 

positivamente relacionado com a self-leadership?” – foi a realização de análises de 

correlação e de regressão com o objetivo de verificar a aceitação, ou não, da respetiva 

hipótese de pesquisa. Essas análises levaram à rejeição da hipótese nula, indicando que o 

PsyCap está positivamente relacionado com a self-leadership, indo esta constatação ao 

encontro dos resultados dos escassos estudos encontrados, como por exemplo: Y.-M. Kim 

(2016) e Jung (2019), que evidenciam correlações positivas entre estas variáveis. Mais 

ainda, estes resultados sugerem que o PsyCap tem um efeito positivo na self-leadership, 

estando em consonância com os obtidos por: 1) Kızrak et al. (2017), que constataram que 

diferentes comportamentos de autoliderança são influenciados por diferentes elementos 

do PsyCap; 2) G.-Y. Kim et al. (2012), que demonstrou que o PsyCap pode aumentar a self- 

-leadership; 3) Oh e Jung (2019), que observaram que PsyCap tem efeitos positivos ao 

sobre as três categorias de estratégias da self-leadership.  

Por conseguinte, através da análise de correlação evidenciou-se que o PsyCap está 

significativamente e positivamente correlacionado com a self-leadership, enquanto 

constructo global, e com todas as suas dimensões (subescalas e categorias de 

estratégias). O valor de correlação com a self-leadership foi de .489 enquanto nas suas 

subescalas variou entre .132 (self-rewards) e .615 (self-goals). Neste âmbito, as 

correlações mais fortes registaram-se em self-goals, visualization, self-learning e natural 

rewards. As correlações mais baixas registaram-se nas subescalas self-rewards e 

evaluating beliefs. Os valores de correlação para as categorias de estratégias variaram 

entre .388 e .485, sendo a mais elevada relativa às estratégias focadas em 

comportamentos. 

Por outro lado, a análise de regressão mostrou que o PsyCap é um preditor da self- 

-leadership, e de todas as suas subescalas e categorias de estratégias, ainda que em 
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alguns casos a sua influência seja mais reduzida do que noutros. Assim sendo, depreende- 

-se que níveis mais elevados de PsyCap contribuem para a melhoria da self-leadership. 

Deste modo, o PsyCap tem um valor explicativo de 23,7% da variância da self-leadership. 

No que concerne às subescalas, as dimensões onde o PsyCap tem um maior valor 

explicativo da variância são: self-goals (37,7%), visualization (26,5%), self-learning (24,5%) 

e natural rewards (15,7%) e self-cueing (10,3%). Nas restantes dimensões - self-talk, 

evaluating beliefs e self-rewards - o valor explicativo da variância foi inferior a 5%, 

variando entre 1,5% e 4%. O valor explicativo do PsyCap para a variância das categorias 

de estratégias de self-leadership variou entre 14,9% e 23,4%, sendo o mais elevado 

relativo às estratégias focadas em comportamentos e o mais baixo relativo às estratégias 

de padrão de pensamento construtivo. 

Ainda que não tenha sido feita uma análise individualizada da influência de cada uma das 

dimensões do PsyCap117 sobre as variáveis dependentes, estas dimensões são uma parte 

integrante deste constructo e da sua base teórica. Portanto, uma reflexão sobre estas 

dimensões, e sobre a sua influência nas diversas escalas da self-leadership, é 

enriquecedora da presente discussão. 

Representando a self-leadership a capacidade de um indivíduo assumir responsabilidades 

pessoais, direcionar os seus esforços, motivar-se e renovar padrões de pensamento; e 

sendo um processo que envolve a motivação intrínseca que leva a uma maior 

autoeficácia; é facilmente compreensível, que maiores níveis de esperança contribuam 

para maiores níveis de self-leadership. Em contrapartida, pode-se ainda argumentar que a 

esperança - ou a capacidade percebida de obter caminhos para os objetivos desejados e 

motivar-se, através do pensamento, para usar esses caminhos - ajuda a que os indivíduos 

tenham maiores níveis de self-leadership. 

Sob outro ponto de vista, está patente a ideia de que a capacidade de os indivíduos 

fazerem atribuições positivas e terem expectativas positivas sobre eventos presentes e 

futuros, tem impacto na forma como as pessoas se influenciam para alcançar a 

 
117 Confiança/autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência. 
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autodireção e a automotivação, assim como para se comportarem adequadamente. 

Deste modo, pessoas mais otimistas serão pessoas com maiores níveis de self-leadership. 

A relação positiva entre a autoeficácia (confiança) e o uso de estratégias de self- 

-leadership foi já demonstrada (Norris, 2008), advogando-se, neste contexto, que as 

pessoas que possuem autoeficácia têm maior probabilidade de se considerarem aptas e 

de terem expectativas de sucesso, assim como para assumirem responsabilidades e 

praticar estratégias de self-leadership. 

Também a resiliência pode contribuir para a capacidade de autoliderança. Considerando 

que o perfil das pessoas resilientes se caracteriza por uma grande capacidade de 

improviso e de adaptação à mudança, parece adequado acreditar que a utilização de 

estratégias de self-leadership possam fazer parte do processo de adaptação a novas 

realidades que surgem ao logo da vida. Ou seja, a capacidade de resiliência ajuda a que os 

indivíduos usem estratégias de self-leadership de modo a influenciarem e a controlarem o 

seu comportamento e os seus pensamentos, com vista a alcançarem a autodireção e 

automotivação necessárias para se comportarem e atuarem de modo desejável. 

Por outro lado, bons níveis de PsyCap permitem estabelecer objetivos desafiadores, 

despender o esforço necessário para os atingir, assim como aceitar e prosperar com os 

desafios, perseverando na adversidade. Estas características descritivas do PsyCap 

ajudam as pessoas a assumirem responsabilidades pessoais, a direcionar os seus esforços 

e renovar os padrões de pensamento. Nesta conjuntura, afigura-se defensável dizer que 

quando as pessoas têm um bom nível de capacidade para assumirem tarefas desafiadoras 

e incutirem nelas o seu esforço para o sucesso, quando têm otimismo, esperança e 

resiliência em relação ao seu percurso e sucesso, e são capazes de redirecionar os seus 

caminhos, elas estão mais aptas para usarem o processo de autoinfluência para se 

motivar e atingirem os comportamentos e os resultados almejados. 

 

 



Sandra Teixeira V – Discussão e análise de dados – Questão 2 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 227 

5.2. QUESTÃO 2 - O PSYCAP ESTÁ POSITIVAMENTE RELACIONADO COM A SATISFAÇÃO NO 

TRABALHO? 

As análises de correlação e de regressão realizadas para responder à segunda questão de 

investigação – “O PsyCap está positivamente relacionado com a satisfação no trabalho?” 

– mostraram existir uma relação significativa e positiva entre estas variáveis, pelo que 

maiores valores de PsyCap estão associados a maiores níveis de satisfação. Deste modo, o 

PsyCap tem um efeito positivo na satisfação no trabalho, com um valor explicativo de 

29%. Por conseguinte, os resultados obtidos evidenciam que níveis mais elevados de 

PsyCap contribuem para a melhoria da satisfação no trabalho. 

Estes resultados contrariam as conclusões de Chaudhary e Chaudhary (2015), que não 

encontraram correlação entre estas variáveis. No entanto, estão em concordância com 

outros estudos que indicam que o PsyCap é um preditor da satisfação, e que a relação 

positiva entre estas variáveis leva a que seja possível aumentar os níveis de satisfação no 

trabalho através do aumento do PsyCap como, por exemplo: Ardichvili (2011); Chaudhary 

et al. (2015); Dan et al. (2018); F. Luthans, Avolio, et al. (2007); F.d Luthans et al. (2008); 

Fu et al. (2013); Avey et al. (2011); Kong et al. (2018); Kose et al. (2018); Mello (2013); 

Paek et al. (2015); Y. Zhou et al. (2012). 

À semelhança das considerações tidas na discussão da questão anterior, também aqui 

não é esquecida a multidimensionalidade do PsyCap no debate sobre a sua influência na 

satisfação no trabalho. Como referido na análise da Questão 1, o quadro teórico existente 

no domínio da autoeficácia (confiança), aponta para o facto de que as pessoas que 

possuem autoeficácia têm maior probabilidade de se considerarem aptas, de assumirem 

responsabilidades e de terem expectativas de sucesso. Tendo isto em consideração, 

emerge como aceitável acreditar que, quanto maiores forem a convicção sobre as suas 

capacidades para assumirem as tarefas desafiadoras e a capacidade para se motivarem e 

se esforçarem para obter sucesso nessas tarefas, maior será a satisfação no trabalho. 

Por outro lado, a visão do otimismo como um fator que influencia o estado emocional no 

âmbito do trabalho, conduz à ideia de que uma boa capacidade de fazer atribuições 
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positivas sobre os acontecimentos e sobre o sucesso, ajuda no aumento de sentimentos 

positivos que, por sua vez, se refletem em avaliações de maior satisfação no trabalho. 

Também parece ser legítimo acreditar que as pessoas com mais esperança tendem a ser 

motivadas e mais confiantes ao assumirem tarefas, o que contribui para maiores níveis de 

satisfação no trabalho. 

Similarmente, apresenta-se como credível que o aumento dos níveis de satisfação seja 

condicionado pela resiliência, ou seja, pela capacidade de os indivíduos lidarem com a 

adversidade, com as incertezas, com os conflitos, com os fracassos e/ou com as 

mudanças positivas. Acredita-se que, quanto maiores forem os níveis de aceitação da 

realidade, da crença que a vida é significativa e da capacidade de se adaptar a mudanças 

significativas, maiores serão os níveis de avaliação dos sentimentos positivos em relação 

ao trabalho, ou seja, da satisfação no trabalho.  

Face ao exposto, toma forma o argumento de que as características associadas a bons 

níveis de capital psicológico positivo contribuem para que os indivíduos gostem do seu 

trabalho e se sintam bem ao desempenhá-lo. Assim, parece ser lógico acreditar que o 

facto de os indivíduos estabelecerem objetivos desafiadores, se esforçarem para os 

alcançarem, sendo perseverantes na adversidade, enfrentando os desafios como forma 

de prosperar, se traduza em maiores níveis de satisfação. Ou seja, estas pessoas poderão 

desfrutar melhor do seu trabalho, bem como poderão reter uma avaliação afetiva 

positiva sobre o impacto das experiências, fazendo com que se sintam mais satisfeitos 

com o seu trabalho. 

 

  



Sandra Teixeira V – Discussão e análise de dados – Questão 3 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 229 

5.3. QUESTÃO 3 - A SELF-LEADERSHIP ESTÁ POSITIVAMENTE RELACIONADA COM A 

SATISFAÇÃO NO TRABALHO? 

A terceira questão de investigação pretendia aferir se a self-leadership está positivamente 

relacionada com a satisfação no trabalho. À semelhança das questões anteriores, 

também as análises de correlação e regressão permitiram identificar um relacionamento 

significativo e positivo, inferindo que maiores níveis de self-leadership estão associados a 

maiores níveis de satisfação no trabalho. Estes resultados gerais são análogos aos 

encontrados por investigações tais como as de: H. E. Roberts e Foti (1998); Javadi et al. 

(2013); Manz (2015); Neck e Houghton (2006); Politis (2006). 

Em particular, à semelhança dos resultados obtidos por Javadi el al. (2013), verificou-se 

que todas as dimensões da self-leadership (incluindo subescalas e categorias de 

estratégias) estão positivamente correlacionadas com a satisfação. No âmbito das 

subescalas da self-leadership foram encontradas três com maior relevância para a 

satisfação no trabalho. As subescalas que apresentaram valores mais elevados de 

correlação foram: self-goals, visualization e natural rewards. Nas análises de regressão, o 

conjunto destas três variáveis corresponde ao modelo com maior valor preditivo da 

satisfação no trabalho, com uma percentagem de 24,1%. No caso das estratégias, o 

modelo com maior valor preditivo (16,2%) corresponde ao conjunto das estratégias 

focadas em comportamentos e das estratégias de recompensas naturais. A variável self- 

-leadership tem um valor preditivo de 13,3%. 

Face a estes resultados, uma possível ilação é a de que, apesar de existirem correlações 

positivas e significativas com todas as dimensões de self-leadership, nem todas têm um 

valor explicativo da variância da satisfação no trabalho. Por conseguinte, as diversas 

dimensões da self-leadership têm diferentes pesos na influência da satisfação no 

trabalho. Neste âmbito, os resultados agora obtidos estão em concordância com as 

investigações de Politis (2006), que aponta para a existência de um efeito significativo das 

estratégias focadas em comportamentos na satisfação no trabalho e de Javadi et al. 



Sandra Teixeira V – Discussão e análise de dados – Questão 3 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 230 

(2013), que evidenciou que as três categorias de estratégias de self-leadership têm um 

efeito significativo na satisfação no trabalho. 

Como evidenciado nos resultados obtidos com as análises de regressão, no que se refere 

às categorias de estratégias, existem duas com valor preditivo da satisfação no trabalho: 

as estratégias focadas em comportamentos e as estratégias de recompensas naturais. De 

modo a facilitar a compreensão destes resultados parece pertinente fazer uma breve 

recapitulação e reflexão sobre as categorias de estratégias e as subescalas da self- 

-leadership sobre o contexto teórico destas duas categorias de estratégias. 

As estratégias focadas em comportamentos são direcionadas para a melhoria da 

autoconsciência e para a gestão de comportamentos. Encorajando aqueles 

comportamentos que são positivos e desejáveis e que levam ao sucesso, e 

desencorajando os que são negativos, indesejáveis e que levam a resultados indesejados. 

Porquanto, estas estratégias podem ser usadas para inspirar comportamentos positivos 

que conduzam a resultados de sucesso e tornam-se particularmente importantes na 

gestão de comportamentos relacionados com tarefas indesejáveis. 

Por sua vez, as estratégias de recompensas naturais correspondem a uma experiência 

positiva associada a uma tarefa e ao processo através do qual a mesma foi concretizada. 

Através destas estratégias coloca-se a ênfase nos aspetos agradáveis das atividades de 

modo a que o indivíduo consiga vivenciar recompensas naturais ou intrínsecas. Ou seja, a 

motivação e/ou recompensa é inerente aos aspetos agradáveis da tarefa. Neste contexto, 

os prémios (as recompensas) recaem sobre os comportamentos, surgindo uma satisfação 

associada à concretização desse determinado comportamento, satisfação essa que 

sucede durante todo o processo (e não apenas no final da atividade). Por conseguinte, 

estas estratégias têm como propósito a promoção de sentimentos motivantes de 

competência, de autocontrole e de propósito, que, por seu turno, encorajam o desejo de 

melhoria de desempenho.  

Neste enquadramento, a procura do aumento de sentimentos positivos associados às 

tarefas é vista como um caminho para que a pessoa goste do seu trabalho e se sinta 

satisfeita com ele. Por outro lado, as estratégias focadas nos comportamentos ajudam a 
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promover sentimentos de autodeterminação de competência, sendo compreensível que 

as mesmas contribuam para que haja um aumento dos sentimentos positivos em relação 

ao trabalho. Ou seja, ambas as categorias de estratégias contribuem para a melhoria da 

satisfação no trabalho. 

No âmbito particular das subescalas da self-leadership foram encontradas três com 

influência na satisfação no trabalho. A subescala natural rewards é uma delas. Contudo, 

no âmbito da presente investigação, esta escala é equivalente às estratégias de 

recompensas naturais, acima abordadas. As outras duas escalas que têm influência na 

satisfação são self-goals e visualization. 

O estabelecimento de objetivos (self-goals) é uma das estratégias focadas em 

comportamentos, também acima explanada, e a teoria que lhe é inerente sugere que o 

estabelecimento de objetivos específicos e desafiadores pode aumentar o nível de 

desempenho individual. Neste contexto, quando os indivíduos definem metas pessoais de 

forma eficaz, eles podem melhorar o seu desempenho. Não obstante, o facto de haver 

recompensas naturais associadas à concretização das tarefas, pode dar suporte aos seus 

esforços e à sua motivação. 

Por outro lado, a visualização é uma das estratégias de padrão de pensamento 

construtivo e permite aos indivíduos o aprimoramento do comportamento, através do 

ensaio dos comportamentos desejados, antes do comportamento real. Ou seja, de algum 

modo, praticam-se os comportamentos futuros desejados, visualizando-se a realizar 

tarefas futuras e, desse modo, aumenta-se a propensão para um melhor desempenho. 

Usando as imagens mentais, as pessoas podem aumentar a sua autoconfiança e a 

capacidade para realizar eficazmente as tarefas. 

Portanto, por via do estabelecimento de objetivos e da visualização é possível conseguir 

um suporte para o esforço a despender na realização das tarefas, um aumento de 

motivação e da autoconfiança, contribuindo para um melhor desempenho e para um 

aumento dos sentimentos positivos em relação ao trabalho, ou seja, da satisfação no 

trabalho. 
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5.4. QUESTÃO 4 - A SELF-LEADERSHIP ESTÁ POSITIVAMENTE RELACIONADA COM O 

PSYCAP? 

A quarta, e última, questão de investigação – “A self-leadership está positivamente 

relacionada com o PsyCap?” – corresponde à inversa da primeira. Deste modo, ao 

responder à primeira questão já foi constado que existe uma correlação positiva entre a 

self-leadership e o PsyCap. Para além disso, as análises de regressão apontam para uma 

influência da self-leadership no PsyCap. 

Estes resultados em conformidade com investigações que evidenciam correlações 

positivas entre estas variáveis como, por exemplo, os de Y.-M. Kim (2016) e Jung (2019), 

sendo que neste último também se identificaram correlações positivas com as subescalas 

confiança e esperança. Ou, ainda, a investigação de Kotzé (2018), que identificou a self- 

-leadership como um forte determinante do PsyCap.  

No que diz respeito, especificamente, às análises de regressão e ao valor preditivo da self- 

-leadership os resultados sugerem que esta explica 23,7% da variância do PsyCap. A 

análise relativa às subescalas identificou cinco modelos, sendo que o que apresenta maior 

valor preditivo explica 45,5% da variância do PsyCap e é composto pelas dimensões: self- 

-goals, self-learning, visualization, natural rewards e evaluating beliefs. Como já foi 

oportunamente explicitado, self-goals e self-learning pertencem às estratégias focadas 

em comportamentos e natural rewards corresponde às estratégias de recompensas 

Naturais. Por seu turno, visualization e evaluating beliefs são subescalas que se 

enquadram nas estratégias de padrão de pensamento construtivo. Deste modo, constata- 

-se que, no PsyCap, existe uma influência de subescalas pertencentes às três categorias 

de estratégias de self-leadership. 

Há aqui a notar uma similaridade destes resultados com os da questão anterior. Ou seja, 

as variáveis influenciadoras do PsyCap são semelhantes às que influenciam a satisfação 

no trabalho. Desta forma, não obstante o modelo preditivo do PsyCap possuir mais duas 

dimensões (self-learning e evaluating beliefs), três das variáveis presentes nesse modelo 
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(self-goals, visualization e natural rewards) também fazem parte do modelo preditivo da 

satisfação no trabalho. 

Uma situação similar acontece em relação ao modelo explicativo concernente às 

categorias de estratégias, em que o modelo com maior valor explicativo do PsyCap 

(26,8%) é composto pelas mesmas dimensões explicativas da satisfação no trabalho, ou 

seja, pelas estratégias focadas em comportamentos e pelas estratégias de recompensas 

naturais. 

Por conseguinte, uma vez que os dois tipos de estratégias com valor preditivo do PsyCap 

são os mesmos dos resultados obtidos sobre da influência das estratégias de self- 

-leadership na satisfação no trabalho, a breve recapitulação sobre estas estratégias, feita 

na questão anterior, ajuda também a enquadrar a reflexão sobre a ação exercida por 

estas estratégias no que respeita ao PsyCap. 

Portanto, a ação exercida sobre o PsyCap poderá ser mais facilmente entendida 

considerando que uma vez que a gestão de tarefas indesejadas (associada às estratégias 

focadas em comportamentos) e o encontrar de sentimentos e recompensas associadas ao 

trabalho realizado (ligado às estratégias de recompensas naturais) contribui para o 

aumento da confiança e do otimismo. De igual modo, também o contributo para os 

sentimentos de autodeterminação e de competência, de autocontrole e de propósito são 

fundamentais para se ser resiliente, perseverante e capaz de redirecionar caminhos (se 

necessário). Em suma, o uso destas estratégias favorece a melhoria do PsyCap através de 

vários fatores preponderantes para este constructo. 

No contexto particular da análise das subescalas da self-leadership foram encontradas 

cinco com impacte sobre o PsyCap: self-goals, self-learning, visualization, natural rewards 

e evaluating beliefs. 

Como já referido anteriormente, em particular na discussão relativa à terceira questão de 

investigação, a subescala natural rewards corresponde às estratégias de recompensas 

naturais. Como foi acima constatado, acredita-se que estas estratégias contribuem para a 

melhoria do PsyCap pois ajudam a aumentar a confiança e o otimismo. Para além disso, 
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exercem ação sobre elementos fundamentais para a capacidade de resiliência e de 

perseverança como, por exemplo, a melhoria de sentimentos de autodeterminação, de 

competência, de autocontrole e de propósito. 

Para além da existência de recompensas naturais associadas à realização de tarefas, o 

estabelecimento de objetivos específicos e desafiadores contribui para a melhoria do 

desempenho individual. Assume-se que uma definição eficaz de metas pessoais é um 

elemento significativo para a melhoria do desempenho e para dar suporte ao empenho e 

à motivação. Por outro lado, a propensão para um melhor desempenho também pode ser 

conseguida através do recurso à estratégia de visualização que, na sua essência, pretende 

aprimorar o desempenho futuro através do ensaio de comportamentos desejados. Por 

conseguinte, através do uso de imagens mentais é possível aumentar a autoconfiança das 

pessoas e a sua capacidade para a execução eficaz das tarefas. 

Assim sendo, através do estabelecimento de objetivos (self-goals) e da utilização de 

imagens mentais (visualization) é possível fomentar a autoconfiança, estabelecer metas 

desafiadoras, favorecer a persistência no trabalho e aumentar a eficácia. Por esta via, é 

possível haver um contributo para a melhoria do PsyCap, isto é, do estado de 

desenvolvimento psicológico positivo do trabalhador. 

Para além das três subescalas da self-leadership agora analisadas, e que têm implicações 

tanto ao nível da satisfação no trabalho como no PsyCap, este último é ainda influenciado 

por duas outras: evaluating beliefs e self-learning. A teoria sobre a avaliação de crenças 

(evaluating beliefs) indica que esta é, à semelhança da visualização, uma das estratégias 

de padrão de pensamento construtivo, que permitem adaptar os padrões de pensamento 

(construtivos ou destrutivos) que afetam o estado emocional e comportamental do 

sujeito. Por conseguinte, através da aplicação destas estratégias, os trabalhadores podem 

influenciar-se e conduzir-se a si próprios, contribuindo para um melhor desempenho, 

tanto no âmbito pessoal como profissional. Mais ainda, os indivíduos podem identificar e 

confrontar as suas crenças irracionais e disfuncionais e substituí-las por padrões de 

pensamento mais racionais, construtivos e positivos, existindo, deste modo, um 

contributo para o aumento da eficácia e do otimismo. 
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Não obstante o exposto, os resultados da presente investigação indicam que a relação 

entre estas estratégias de avaliação de crenças e o PsyCap é negativa. Ou seja, os 

resultados evidenciam que, por cada unidade de aumento na avaliação de crenças, o 

PsyCap diminui .097. Este valor pode ser considerado como relativamente baixo, contudo 

julga-se que não deve ser negligenciado. Em particular quando esta correlação negativa, 

aparentemente, vai contra a teoria já estabelecida e que sugere que a avaliação de 

crenças favorece a autoeficácia e o otimismo. Contudo, esta conjuntura teórica e os 

dados obtidos levantam uma questão sobre temporalidade. Neste caso concreto, será 

que esta diminuição perdura no tempo ou, pelo contrário, é temporalmente curta e só 

permanece enquanto dura a reflexão? 

Sobre os pressupostos teóricos gerais, pode-se questionar sobre qual é o espaço 

temporal entre a identificação e a confrontação das crenças disfuncionais e a sua 

subsequente substituição, que pode resultar em: minimização dos processos de 

pensamento disfuncionais, melhoraria da eficácia cognitiva, melhoria dos padrões de 

pensamento e de comportamento, melhoria de desempenho na esfera pessoal e 

profissional, diminuição das emoções negativas e aumento das positivas e melhoria da 

perceção da autoeficácia e do otimismo. 

Neste quadro, o resultado obtido nesta investigação leva a questionar se, entre o 

momento de início do processo de análise de crenças e a sua substituição, não haverá 

momentos em que o indivíduo coloca em causa as suas capacidades, em que perde a 

confiança, fica menos otimista e perde alguma esperança. Parece lógico acreditar que 

quando, num momento inicial, a pessoa se questiona sobre si própria, sobre as suas 

crenças e pensamentos e sobre os problemas que enfrenta, naturalmente haja uma “fase 

de pessimismo”, antes de ela própria ser capaz de perceber que pode adaptar os seus 

padrões de pensamento e, consequentemente, melhorar o seu estado emocional e 

comportamental. Deste modo, poderá haver momentos de dúvida pessoal e uma 

posterior retoma dos níveis de confiança. Ou seja, é possível que a pessoa tenha uma 

reação natural, pontual, passageira, limitada no tempo e potenciadora de uma posição 

mais segura, a qual se pode refletir nos resultados de uma investigação do cariz do 
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presente estudo. Contudo, é expectável que, num outro tipo de investigação, como seja 

uma investigação com recurso a instrumentos de follow-up ou uma investigação 

longitudinal, os resultados obtidos se enquadrem no plasmado nos pressupostos teóricos. 

Outra dimensão a ter em atenção é a de que os questionários foram respondidos num 

período (de março a agosto) em que os trabalhadores na área do turismo estão sujeitos a 

um maior volume de trabalho e, habitualmente, maiores níveis de stress e tensão entre o 

trabalho e a vida pessoal e familiar. Neste contexto, considera-se possível que, de alguma 

forma, estas variáveis possam influenciar a utilização das estratégias de avaliação de 

crenças e, também, os níveis de PsyCap, podendo aqui ter agido como variáveis parasitas.  

A última subescala da self-leadership que têm implicações no PsyCap é a 

autoaprendizagem (self-learning), sendo que esta é uma estratégia focada no 

comportamento. Quando as pessoas sentem que lhes faltam informações ou as 

competências necessárias para a realização das tarefas, procuram formas de as obter, 

aumentando o seu conhecimento, com vista à maximização do seu desempenho. Desta 

forma, a autoaprendizagem contribui para que os indivíduos se possam sentir mais 

confiantes em si e nas suas capacidades. Consequentemente, o sujeito, ao perceber que 

foi capaz de obter as informações e competências, reveste-se de um sentimento de maior 

confiança, maior otimismo, maior capacidade de perseverar em relação aos objetivos e 

capacidade para redirecionar o caminho a seguir, caso seja necessário. 

 

 

5.5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS POR VARIÁVEL SOCIODEMOGRÁFICA 

Para a concretização do objetivo secundário, ou seja, para explorar a influencia de alguns 

parâmetros sociodemográficos nos níveis de PsyCap, de self-leadership e de satisfação no 

trabalho, procedeu-se à realização das análises exploratória e descritiva dos dados, 

seguindo-se o estudo de correlações e de uma análise de diferenças entre grupos. 
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No que respeita ao PsyCap e à satisfação no trabalho, não foi identificada qualquer 

correlação estatisticamente significativa com os parâmetros sociodemográficos. 

Complementarmente, os testes de diferenças, mostraram não haver diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos, ao nível do PsyCap e da satisfação no 

trabalho, em relação a qualquer uma das variáveis sociodemográficas caracterizadoras da 

amostra (sexo, idade, formação académica, anos de experiência na área, anos de 

experiência no cargo e localização geográfica). 

Estes resultados agora obtidos sobre o PsyCap vão ao encontro do referido por Newman 

et al. (2014), ao insinuarem que tanto os elevados níveis de masculinidade como os de 

feminilidade conduzem a elevados níveis de PsyCap, não havendo, portanto, uma 

distinção entre estes dois grupos. No caso da influência da idade e da experiência de 

trabalho, também os resultados de Dhiman e Arora (2018) são similares aos da presente 

investigação, constatando-se que não há diferença entre grupos, ao nível do PsyCap, em 

relação a qualquer um destes fatores. 

Noutra vertente, a ausência de correlação entre a satisfação no trabalho e a idade 

contrariam não só o mencionado por Yang (2010), que apresenta a idade como preditor 

da satisfação no trabalho, como também as conclusões de Lam et al. (2001), que sugerem 

uma relação pertinente entre satisfação e fatores demográficos (como a idade, a 

formação académica e anos de experiência). Os resultados da presente investigação 

também não estão em consonância com os resultados de (Dan et al., 2018), que 

evidenciaram que a formação académica tem uma relação positiva com a satisfação, nem 

com os de Mosadeghrad et al. (2008), que encontraram efeitos relevantes da idade, do 

género, dos anos de experiência e da formação académica na satisfação no trabalho. 

No contexto da self-leadership e das suas subescalas, também não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas em relação aos anos de experiência na área e no 

cargo. Todavia, foram evidenciadas algumas diferenças entre grupos noutros parâmetros, 

particularmente no contexto da área de trabalho, do sexo, da idade, da formação 

académica e da área geográfica. Contudo, nem sempre os testes Post-Hoc foram 

consonantes com essa existência de diferenças, pelo que alguns resultados se revelaram 
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inconclusivos. Deste modo, no âmbito da área de trabalho encontraram-se diferenças 

entre grupos nas estratégias de self-cueing. No caso do sexo apontou-se para diferenças 

nas escalas self-rewards, self-cueing e estratégias focadas em comportamentos. 

A análise estatística com base na idade, na formação académica e na localização 

geográfica acaba por ser inconclusiva uma vez que os resultados dos testes Post-Hoc não 

consolidaram os resultados da ANOVA. Assim, ainda que a ANOVA tenha sugerido 

algumas diferenças entre grupos estatisticamente significativas, os testes Post-Hoc não 

encontraram significância estatística nas comparações múltiplas em qualquer uma destas 

variáveis. Na idade, através da ANOVA encontram-se diferenças no âmbito da escala 

natural rewards e das estratégias de recompensas naturais (avaliadas pelas mesmas 

questões). Na formação académica, a ANOVA sugeriu haver diferenças na escala self- 

-rewards. No parâmetro de localização geográfica, a ANOVA evidenciou diferenças 

estatisticamente significativas para as variáveis self-leadership, visualization, natural 

rewards, self-goals e estratégias de recompensas naturais. 

Estes resultados parecem evidenciar que nem a avaliação global da self-leadership, nem o 

PsyCap nem a satisfação no trabalho estão dependentes dos fatores sociodemográficos 

aqui utilizados. Apenas no âmbito de algumas dimensões da self-leadership se observam 

algumas diferenças entre grupos nos parâmetros de área de trabalho e sexo. Deste modo, 

evidencia-se uma diferença na utilização do recurso a indícios (sinais) em função da área 

de trabalho, apresentando os trabalhadores das agências de viagens um valor médio mais 

elevado. 

Estes resultados poderão estar a refletir diferenças no tocante às tarefas diárias. Por 

exemplo, nas agências de viagens é muito comum, e necessário, recorrer a apontamentos 

sobre as reservas dos clientes. A diversidade de formas de comunicação, de classes de 

reservas e de detalhes de informações, às quais é necessário dar a máxima atenção 

importância, tornam indispensável o recurso a anotações. Desta forma, parece evidente 

que a maioria dos diretores de agências mostrem elevados níveis de concordância com 

afirmações como “Escrevo notas como forma de me lembrar do que tenho para fazer” e 

“Uso lembretes específicos para me ajudarem a manter-me focado(a) nas coisas que 
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tenho de concretizar”. Os diretores hoteleiros também evidenciam recorrer a essas 

ferramentas, contudo, talvez uma menor diversidade nas tarefas e nos produtos 

vendidos, podem contribuir para uma menor necessidade das mesmas. 

Por outro lado, as diferenças no contexto do sexo, sugerem que homens e mulheres 

poderão usar de forma diferente as estratégias focadas em comportamentos, em 

particular as autorrecompensas e o recurso a indícios (sinais). Há a referir que, nestas três 

situações, os valores médios mais elevados foram registados no grupo das mulheres. Este 

facto - de as mulheres apresentarem valores um pouco mais elevados que os homens na 

maioria das variáveis associadas à self-leadership - vai ao encontro dos resultados da 

investigação de Norris (2008) que aponta para que as mulheres tenham uma maior 

propensão, do que os homens, para usar as várias categorias de estratégias.  

Com base nestes resultados e observações sobre a self-leadership, verifica-se que os 

mesmos estão parcialmente enquadrados pela argumentação de D’Intino et al. (2007), 

que abordaram como as diferenças individuais - entre elas o sexo e a idade - podem 

influenciar a aplicação da self-leadership. Estes autores argumentaram que apesar de, em 

geral, não serem encontradas relações entre género e self-leadership, o género pode ter 

um efeito subtil em vários aspetos da prática da self-leadership. Efetivamente, o presente 

estudo mostra que mulheres e homens divergem na utilização das estratégias, havendo 

diferenças entre grupos no contexto das estratégias focadas em comportamentos e, em 

particular, nas estratégias de self-cueing e self-rewards. 

Por outro lado, no que respeita à idade, estes mesmos autores consideram que existem 

evidência no sentido de serem as pessoas mais jovens a fazer maior uso da self- 

-leadership, havendo uma correlação negativa entre idade e self-leadership. Ora, a 

presente investigação revelou a existência de valores de correlação negativos e 

estatisticamente significativos para a subescala de natural rewards. Contudo, a análise 

comparativa por grupo etário acaba por ser inconclusiva perante a incongruência entre os 

valores da ANOVA e dos testes Post-Hoc. Em relação a todas as restantes variáveis 

associadas à self-leadership, não se identificou qualquer relacionamento estatisticamente 
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significativo. Portanto, os nossos resultados não suportam a ideia apresentada por 

D’Intino et al. (2007). 

A observação dos resultados da análise das diferenças entre grupos, com base na área de 

trabalho e no sexo, fez emergir dúvidas sobre a possibilidade de os resultados estarem a 

ser influenciados pelo número de homens e mulheres existentes em cada área de 

trabalho. Ou seja, afigura-se aqui a possibilidade de a variável sexo estar a influenciar os 

resultados por área de trabalho. Deste modo, por exemplo e de forma mais concreta, o 

facto da escala self-cueing surgir associada a médias mais elevadas no caso das mulheres 

e na área de agência de viagens, conduzem à incerteza de saber se a predominância de 

mulheres no setor das agências de viagens está a influir nestes resultados, relativos à área 

de trabalho. Efetivamente, a realização de uma tabulação cruzada permitiu observar que 

o número de homens como diretores hoteleiros (N=152, 64,7%) é superior ao das 

mulheres (N=83, 35,3%). No caso das agências de viagens, a situação é oposta sendo o 

número de mulheres (N=88, 56,8%) superior ao dos homens (N=67, 43,2%).  

Para além do exposto, independentemente de se verificarem algumas diferenças nas 

avaliações consoante os grupos dos parâmetros sociodemográficos, os valores médios 

das três variáveis são relativamente elevados. No caso do PsyCap, de um modo geral o 

valor médio varia entre 4,0 e 4,4. Na satisfação no trabalho a situação é similar e o valor 

médio oscila entre 3,9 e 4,4. No caso da self-leadership, os valores são ligeiramente mais 

baixos, variando entre 3,7 e 4,1. Por conseguinte, é possível dizer que os inquiridos 

apresentam valores relativamente elevados de PsyCap, de self-leadership e de satisfação 

no trabalho.  

Por conseguinte, observando os resultados sob um outro ângulo, há a ter em 

consideração que as duas áreas de trabalho abordadas na presente investigação, à 

semelhança de muitas outras no âmbito do Turismo, têm algumas similaridades no que 

diz respeito às exigências profissionais e pessoais como, por exemplo, no que concerne ao 

empenho e à disponibilidade permanente para a organização e para o cliente. Ou seja, 

são áreas muito exigentes no domínio pessoal e profissional. Neste sentido, os elevados 

níveis de PsyCap e de self-leadership poderão ser o reflexo de estes já estarem a ser 
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utilizados pelos indivíduos como ferramentas para desempenharem as suas tarefas e 

lidarem com os vários desafios diários. Ainda neste enquadramento, o desenvolvimento 

do capital psicológico e da capacidade de se autoliderar evidenciam-se como 

instrumentos que podem ser extremamente relevantes para os trabalhadores 

conseguirem um melhor equilíbrio da esfera profissional com a esfera pessoal e familiar. 

Em particular no que respeita à satisfação no trabalho, o valor médio próximo de 4 

aparenta ir ao encontro das conclusões da investigação de Aksu e Aktas (2005) que, no 

contexto do setor hoteleiros, evidenciou que os gestores de nível médio e superior se 

sentem geralmente satisfeitos com o seu trabalho, incluindo as suas condições de 

trabalho, a satisfação extrínseca e a satisfação intrínseca. Isto, apesar de, geralmente, 

considerarem que trabalham muitas horas e em situações de más condições físicas, que 

têm pouco apoio dos colegas de trabalho e que ganham salários insuficientes. 

Como será percetível com maior detalhe na discussão geral que se segue, estas variáveis 

influenciam-se mutuamente. Em particular, o PsyCap influencia a self-leadership e a 

satisfação no trabalho e a self-leadership influencia o PsyCap e a satisfação no trabalho. 

Tomando em consideração este facto, parece natural que avaliações elevadas numa 

destas variáveis se reflitam em avaliações elevadas nas restantes e que, por 

consequência, se repercutam em avaliações elevadas nas três variáveis.  

 

 

5.6. DISCUSSÃO GERAL 

É consensualmente aceite o facto de os recursos humanos terem um papel fundamental 

no sucesso das organizações e poderem representar uma vantagem competitiva 

sustentável. Esta ideia assume uma maior e mais significativa importância no setor dos 

serviços e, em particular, nas organizações ligadas ao Turismo, na medida em que, 

sobretudo nestas últimas, o contacto do cliente com a organização é feito através de 

pessoas/funcionários, que fazem parte do “processo produtivo” e também do 

“produto/serviço” prestado e, logo, vendido. 
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Nesta área de serviços, o produto turístico é mais complexo do que um simples objeto. 

Para além do elemento físico usufruído pelo turista (como por exemplo um recurso 

natural ou um hotel) e da prestação do serviço em si, não se pode esquecer que o turista 

é envolvido no processo de criação e consumo do produto. Paralelamente, a 

hospitalidade transmitida pelos funcionários, em particular por aqueles que têm alguma 

ligação com os turistas, torna-se um elemento fundamental na avaliação dos 

consumidores, contribuindo (ou não) para a superação das suas expectativas e, resultante 

sucesso (ou insucesso) do produto e da organização. 

Esta realidade é claramente evidente no que respeita à hotelaria onde o cliente usufrui 

do serviço de alojamento e de um conjunto de outros serviços complementares, dos 

quais os funcionários fazem parte integrante. De modo similar, no âmbito das agências de 

viagens, a relação com o cliente pode tornar-se bastante próxima. Muitas vezes, os 

funcionários acabam por “fazer parte” das férias e das viagens dos clientes. Não só 

porque fazem parte do processo de reserva e auxiliam a reflexão do cliente sobre, por 

exemplo, as opções disponíveis e as que melhor se adaptam aos seus desejos. Mas, 

também, porque fazem o seu acompanhamento (de forma mais ou menos manifestada) 

ao longo da viagem e, inclusivamente, após a sua conclusão. Portanto, nestas duas áreas, 

dependendo do tipo de cliente, a relação entre funcionário e cliente pode tornar-se mais 

profunda e, inclusivamente, familiar.  

O setor de Turismo é considerado um setor de mão-de-obra intensiva, sendo o 

desempenho de seus recursos humanos um fator significativo e determinante para a sua 

sustentabilidade e para o seu sucesso. Consequentemente, essa dependência de recursos 

humanos, para seu funcionamento e crescimento adequados, exige práticas efetivas e 

eficientes da força de trabalho para que os funcionários tenham um ótimo nível de 

desempenho, permitindo que o setor permaneça viável, num ambiente global em rápida 

mudança e ferozmente competitivo (Zopiatis et al., 2014).  

Em consonância com o advogado por Zopiatis et al. (2014), é possível afirmar que, os 

proventos da presente investigação e a literatura que foi analisada, encorajam os 

gestores a considerarem os recursos humanos como uma vantagem competitiva e não 
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como apenas uma fonte de despesas. A existência de vários estudos realizados com o 

intuito de encontrar formas eficazes de atrair e gerir funcionários talentosos (ou capital 

humano) e perceber o papel desempenhado, entre outros, pela remuneração, pelo 

design de cargos, pelo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e pelas oportunidades de 

crescimento (Grobler & Joubert, 2018), permitem sustentar essa ideia. Portanto, a 

investigação científica tem abordado questões no local de trabalho que podem ter um 

impacto nas atitudes dos funcionários, com o propósito de obter uma melhor 

compreensão sobre este assunto contribuindo para a criação de estratégias com vista à 

melhoria do desempenho individual e organizacional. 

É neste o cenário, e nesta exigente área económica do Turismo, que se situa o objetivo 

geral da presente investigação, visando explorar as relações existentes entre o PsyCap, a 

self-leadership e a satisfação no trabalho, no setor do Turismo. Dessarte, pretendeu-se 

compreender como as diversas variáveis que podem influenciar as pessoas que trabalham 

nestas áreas de serviços e perceber como melhorar o seu desempenho profissional, 

contribuindo, igualmente, para o desenvolvimento dessas pessoas 

Ainda neste quadro, e abordando o caso particular do PsyCap, torna-se relevante a 

observação de Sapyaprapa et al. (2013), que indica que o PsyCap foi desenvolvido para 

alcançar uma unidade de apoio entre a organização e seus funcionários e para colocar a 

organização em vantagem competitiva. Além disso, tanto a literatura já existente e a 

presente investigação, tornam patente que os recursos humanos são essenciais para o 

sucesso das organizações e que possuir funcionários com elevados níveis de PsyCap pode 

trazer benefícios e vantagens competitivas para as organizações. Esta constatação 

encontra-se em linha com a literatura analisada, nomeadamente no que respeita às 

conclusões produzidas, por exemplo, por F. Luthans e Youssef (2004), Paek et al. (2015) e 

Toor e Ofori (2010). 

Também com base na literatura existente e, em particular, por Bitmis e Ergeneli (2013), 

pode partir-se do princípio que um melhor desempenho individual leva a um maior 

PsyCap e maior confiança na gestão, o que, por sua vez, conduz a uma maior satisfação 

no trabalho. Quando os funcionários têm um melhor desempenho, eles adquirem 
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autoconfiança e fazem atribuições mais positivas sobre o seu sucesso presente e futuro, 

sentem-se competentes e aumentam a sua motivação e a troca de conhecimento e de 

informações com seus gestores, resultando em maior satisfação no trabalho. Por outro 

lado, o elevado desempenho dos indivíduos pode provocar o aumento da confiança dos 

gestores nos seus subordinados. Deste modo, a qualidade do relacionamento entre 

subordinado e gestor pode melhorar e levar os subordinados a ajudarem o seu gestor 

sempre que necessário e considerando-o um mentor em tempos difíceis. Logo, é 

expectável que a dinâmica que resulta desta sinergia contribua para o aumento do nível 

de satisfação no trabalho dos subordinados. Considerando os aspetos práticos, 

aconselha-se os líderes a encontrarem formas de aumentar o capital psicológico, a 

confiança e o desempenho pessoal através de, por exemplo, a partilha de informações, o 

envolvimento funcionários no processo de tomada de decisões e, em geral, sendo éticos, 

abertos e verdadeiros ao lidar com seus funcionários. Desta forma, será possível 

potenciar a satisfação no trabalho. Não obstante esta reflexão de Bitmis e Ergeneli, há a 

considerar que, por outro lado, também já está demonstrado que o PsyCap tem um 

impacto positivo no desempenho. Assim, defende-se que há uma sinergia em que ambos 

se dinamizam mutuamente. 

Neste domínio, a segunda a questão da presente investigação118 inquiriu sobre o tipo de 

relacionamento que o PsyCap tem com a satisfação no trabalho. Os resultados obtidos 

evidenciaram correlações positivas entre estes dois constructos e que os níveis de PsyCap 

contribuem para os níveis de satisfação. 

Também a ligação da self-leadership a diversos resultados previsíveis já foi feita pela 

investigação de cariz científico. Sendo que estes resultados podem servir como 

mecanismos que afetam o desempenho individual, de grupo ou da organização, como o 

comprometimento, a confiança, a satisfação no trabalho, o empowerment psicológico e a 

autoeficácia (Neck & Houghton, 2006). No que respeita à sua relação com a satisfação no 

trabalho, é frequente a sua associação positiva, ou seja, a self-leadership têm um efeito 

positivo na satisfação, podendo ser considerado um preditor. Nesta esfera, resposta à 

 
118 Q2 - O PsyCap está positivamente relacionado com a satisfação no trabalho? 
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terceira questão de investigação119, do presente estudo, manifestou a existência de uma 

correlação positiva entre estas duas variáveis e que a utilização de estratégias de self- 

-leadership têm influência nos níveis de satisfação no trabalho. 

Já no que diz respeito à investigação do relacionamento da self-leadership com o PsyCap, 

como já foi referido na revisão de literatura, esta é ainda muito limitada. Não obstante, a 

self-leadership foi identificada com sendo um determinante do capital psicológico (Kotzé, 

2018) e como um mediador no relacionamento entre o PsyCap e os comportamentos de 

cidadania organizacional (G.-Y. Kim et al., 2012). Acresce, ainda, que o PsyCap aumenta a 

self-leadership que, por seu turno, incrementa os comportamentos de cidadania 

organizacional (G.-Y. Kim et al., 2012). Por outro lado, o PsyCap desempenha um papel 

mediador na relação da self-leadership com outras variáveis como, por exemplo, o work 

engagement (Kotzé, 2018) e o learning flow (Y.-M. Kim, 2016). 

O relacionamento entre PsyCap e self-leadership foi também indagado na presente 

investigação, em particular através da primeira120 e da quarta121 questões de 

investigação. As evidências sugeridas pelos resultados apontam para existência de um 

relacionamento positivo, bidirecional, entre estes dois constructos, havendo uma 

influência positiva do PsyCap em todas as dimensões da self-leadership. No âmbito da 

influência da self-leadership sobre o PsyCap, foi analisada a influência da dimensão geral, 

das subescalas e categorias de estratégias, sendo percetível que todos estes níveis têm 

um impacto positivo.  

A respeito da ação do PsyCap sobre a self-leadership, pode-se considerar que bons níveis 

de PsyCap favorecem a self-leadership. Por outras palavras, a aptidão que os indivíduos 

têm para assumirem tarefas desafiadoras, para despender o esforço necessário para as 

concretizarem com sucesso, assim como os seus níveis de otimismo, esperança e 

resiliência vão influir na capacidade para assumir responsabilidades pessoais, direcionar 

os seus esforços e motivar-se. Com efeito, bons níveis de PsyCap permitem estabelecer 

objetivos desafiadores e ter predisposição para se esforçar para os atingir, assim como 

 
119 Q3 - A self-leadership está positivamente relacionada a satisfação no trabalho? 
120 Q1 - O PsyCap está positivamente relacionado com a self-leadership? 
121 Q4 - A self-leadership está positivamente relacionada com o PsyCap? 
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acolher e crescer com os desafios, perseverando na adversidade. Desta forma, propicia-se 

a capacidade do indivíduo se influenciar para se motivar e concretizar os 

comportamentos e metas ambicionados. 

Aliás, a capacidade que os indivíduos têm de olhar de modo positivo para os eventos 

passados, presentes e futuros (ou seja, o seu otimismo) impacta na forma como elas se 

incitam para alcançar a autodireção e automotivação, assim como para se comportar 

acertadamente. De modo similar, também uma boa capacidade de improviso e de 

adaptação à mudança (resiliência) contribui para que os indivíduos usem estratégias de 

self-leadership de modo a influenciarem e a controlarem o seu comportamento e os seus 

pensamentos, com vista a alcançarem a autodireção e automotivação necessárias para 

agir de modo desejável. Por outro lado, a perceção sobre as expectativas de sucesso, 

sobre a aptidão pessoal e a preparação para assumir responsabilidades é maior quando 

existem bons níveis de confiança.  

A análise da influência exercida pela self-leadership sobre o PsyCap, sugere que a 

aplicação de estratégias focadas em comportamentos e de estratégias de recompensas 

naturais favorecem o aumento do PsyCap através de vários fatores preponderantes deste 

constructo, nomeadamente através da influência em plano da confiança, do otimismo e 

da resiliência. Dessa maneira, ao utilizarem diversas estratégias como, por exemplo, a 

definição de objetivos, a autoaprendizagem ou a visualização, as pessoas podem 

melhorar os seus sentimentos de autodeterminação e de competência assim como a 

capacidade de perseverar e redirecionar rotas anteriormente fixadas. Particularmente, a 

estratégia de visualização e uma definição adequada de objetivos pessoais podem 

contribuir para melhores desempenho e motivação, e resultante aumento da 

autoconfiança na capacidade de execução das suas obrigações. Outro exemplo que pode 

ser considerado é o da autoaprendizagem contribuir para o aumento da confiança que os 

indivíduos têm sobre si e sobre as suas capacidades. Ao perceberem que possuem as 

informações e as competências necessárias, os sentimentos de confiança aumentam, 

assim como também pode aumentar o otimismo, a capacidade de perseverar em relação 

aos objetivos e a capacidade para redirecionar o caminho a seguir, caso seja necessário. 
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Atendendo a que os resultados desta investigação mostram uma influência positiva do 

PsyCap na self-leadership e na satisfação no trabalho, assim como uma influência positiva 

da self-leadership no PsyCap e na satisfação no trabalho, e considerando que estas três 

variáveis foram já associadas a fatores que podem potenciar o desempenho e o sucesso 

organizacional, entende-se ser totalmente lógico que se aposte na melhoria dos seus 

índices nos funcionários. Sabendo que o PsyCap e a self-leadership podem ser 

desenvolvidos através de ações de formação (que podem ser breves e com custos 

reduzidos), a promoção destas ações poderá, num curto espaço de tempo, trazer 

benefícios para as organizações onde os diretores estão integrados. Além disso, a self- 

-leadership também pode ser desenvolvida através do papel dos líderes e da aplicação do 

reforço positivo do comportamento dos trabalhadores. Deste modo contribui-se para o 

aumento dos níveis de self-leadership e para a melhoria dos resultados que daí poderão 

advir. 

Relativamente ao PsyCap, os programas de desenvolvimento podem usar como 

referência, por exemplo, o PsyCap Intervention (PCI)122 que permite amplificar cada uma 

das suas quatro componentes e, concomitantemente, a sua dimensão global. Contudo, 

este não é um modelo único, e pode ser adaptado a diferentes realidades. Um exemplo 

disso é a ação criada por Zhang et al. (2014) que assenta em materiais de leitura 

estruturada. No caso particular da self-leadership, o modelo ETVBAMA123, por exemplo, é 

uma ferramenta que pode ajudar no desenho de ações de formação para criar e 

fortalecer autolíderes. Ao servir de meio para compreender as dimensões associadas à 

self-leadership e a sua inter-relação entre elas, contribui para uma mais eficaz elaboração 

destes programas e permite definir os perfis dos potenciais líderes. Estas atuações 

concorrem para que os indivíduos avancem e se autoaperfeiçoem.  

Os resultados da presente investigação sugerem que existe influência de fatores 

sociodemográficos sobre a self-leadership. Perante este facto, parece benéfico que os 

programas de formação e de manutenção de recursos humanos, neste âmbito, tenham 

em atenção, não só, a área de trabalho em que esses indivíduos se inserem mas, também, 

 
122 Modelo de formação projetado por F. Luthans et al. (2006). 
123 Desenvolvido por Ross (2014), com base no modelo apresentado por Neck e Manz (2010). 
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que homens e mulheres podem usar e beneficiar de modo distinto das diversas 

estratégias. Para além destes dois fatores, poderão existir outros que podem influir e 

contribuir para melhores efeitos no que se refere ao desenvolvimento das competências 

de autoliderança. Apesar desta investigação ser inconclusiva em relação a alguns 

parâmetros sociodemográficos, uma primeira análise aponta no sentido da importância 

de olhar com mais atenção para eles e para a sua influência. 

Por sua vez, o desenvolvimento dos recursos pessoais pode levar à melhoria do 

comprometimento e dos resultados subsequentes. Nesta lógica, os indivíduos com 

elevado nível de PsyCap possuem recursos psicológicos para prevenir comportamentos 

negativos e indesejados. Deste modo, havendo uma relação negativa entre os níveis de 

capital psicológico e os comportamentos negativos e indesejados (como o stress, as 

intenções de abandono, o cinismo e os comportamentos inseguros e de incivilidade), a 

melhoria do PsyCap será benéfica para a organização.  

Neste quadro, merece concordância a argumentação de Kotzé (2018), que sugere que se 

deve fomentar o aperfeiçoamento dos recursos pessoais dos funcionários com vista à 

melhoria do work engagement, pois elevados níveis elevados de engagement estão 

associados a resultados organizacionais, como o desempenho organizacional, o 

comprometimento organizacional e a satisfação no trabalho. Neste contexto, o PsyCap e 

a self-leadership são elementos benéficos para o sucesso organizacional e deve 

promover-se o seu desenvolvimento. 

No contexto da literatura sobre a satisfação no trabalho, foi verificado que é frequente a 

referência ao relacionamento positivo da satisfação no trabalho com comportamentos e 

resultados desejáveis (envolvimento no trabalho, comprometimento organizacional, 

satisfação dos clientes, etc.). Por outro lado, a satisfação no trabalho também é, amiúde, 

apontada como tendo um relacionamento negativo com comportamentos e resultados 

indesejáveis (absentismo, intenções de abandono, etc.).   

Partindo do princípio que a satisfação no trabalho depende de quão bem os funcionários 

se sentem em relação ao seu trabalho e do grau de emoções positivas que sentem em 

relação às suas tarefas, considera-se relevante conhecer os fatores intrínsecos e 
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extrínsecos que podem melhorar essa perceção e sentimentos dos funcionários. Pois, 

conhecendo os fatores influenciadores da satisfação é possível melhorar este indicador e, 

consequentemente, melhorar os resultados organizacionais. Alguns exemplos de 

antecedentes da satisfação no trabalho já identificados são o estilo de liderança, o 

empowerment e o suporte organizacional. Por outro lado, a investigação existente aponta 

para que a satisfação no trabalho aumente com o envolvimento no processo de tomada 

de decisão, com o recebimento de formação, com o reconhecimento, com o 

enriquecimento dos cargos e com uma comunicação aberta com a gestão. 

A presente investigação permitiu verificar que o PsyCap e a self-leadership têm influência 

nos níveis de satisfação no trabalho, indo assim ao encontro da literatura existente 

(como, por exemplo: Chaudhary et al. (2015); F. Luthans, Avolio, et al. (2007); F. Luthans 

et al. (2008); Fu et al. (2013); Houghton et al. (2014); Avey et al. (2011); Javadi et al. 

(2013); Kong et al. (2018); Kose et al. (2018); Manz (2015); Newman et al. (2014); Neck e 

Houghton (2006); Paek et al. (2015); Politis (2006); Stewart et al. (2011)). 

Assim sendo, é expectável que havendo bons níveis de PsyCap, os trabalhadores tenham 

uma boa convicção sobre as suas capacidades para assumirem tarefas desafiadoras, para 

se motivarem e se esforçarem para obter sucesso, maior será a sua satisfação no 

trabalho. Maiores níveis de PsyCap também podem refletir em pessoas mais otimistas, 

influenciando o estado emocional no âmbito do trabalho e ajuda no aumento de 

sentimentos positivos que, por sua vez, se refletem em avaliações de maior satisfação no 

trabalho. Similarmente, o capital psicológico ajuda na aptidão para lidar com situações 

negativas (como a adversidade, as incertezas, os conflitos, os fracassos) e, até mesmo, 

com mudanças positivas. Desta maneira, maior capacidade de aceitação da realidade e de 

adaptação à mudança pode ser associada a sentimentos positivos em relação ao trabalho, 

(satisfação no trabalho). 

Na esfera da self-leadership, os resultados apontam para que duas categorias de 

estratégias tenham maior valor preditivo da satisfação no trabalho. Neste domínio, ao 

incentivar a utilização das estratégias focadas nos comportamentos contribui-se para a 

promoção de sentimentos de autodeterminação de competência. Logo, é compreensível 
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que se favoreça o aumento dos sentimentos positivos em relação ao trabalho. Por outro 

lado, as estratégias de recompensas naturais, coadjuvam na obtenção de satisfação 

associada à concretização de comportamentos, havendo sentimentos de recompensa 

(naturais ou intrínsecos) associados à vivência dos aspetos agradáveis das atividades.  

Considerando que a procura do aumento de sentimentos positivos associados às tarefas é 

vista como um caminho para que a pessoa goste do seu trabalho e se sinta satisfeita com 

ele, a self-leadership tem aqui um papel relevante. Nomeadamente, apoiando o esforço a 

despender na realização das tarefas, aumentando a motivação e a autoconfiança, 

contribuindo para um melhor desempenho e para um aumento dos sentimentos positivos 

em relação ao trabalho, ou seja, da satisfação no trabalho. 

Resulta do exposto que a satisfação pode ser melhorada quando os líderes reconhecem 

os esforços dos funcionários, demonstram uma verdadeira preocupação com o seu bem- 

-estar, esforçam-se para a melhorar do seu ambiente de trabalho e incentivam o 

desenvolvimento do PsyCap e da self-leadership. Como resultado, podem minimizar 

problemas 124 em matéria do desempenho dos funcionários, melhorar o 

comprometimento organizacional e, em simultâneo, favorecer sucesso da organização.  

Certamente existem vários fatores que condicionam a atuação dos gestores e, muito 

provavelmente, a aplicação prática das investigações científicas pode demorar a ser 

aceite e aplicada nas organizações. Contudo, de acordo com as investigações e os 

defensores do Comportamento Organizacional Positivo, são já várias as evidências que 

sugerem que os recursos humanos devem ser vistos numa perspetiva de potenciar as 

suas qualidades, de forma a beneficiar a pessoa e, concomitantemente, a organização.  

O PsyCap e a self-leadership podem ser vistos como aspetos ou recursos pessoais e, 

também, a satisfação no trabalho entra no âmbito pessoal. Contudo, de facto os três são 

importantes para a ligação da pessoa à organização pelo que também produzem efeitos 

são relevantes no que respeita aos resultados organizacionais. Por conseguinte, afigura-se 

impossível separar a parte pessoal e humana do desempenho das pessoas nas 

 
124 Como, por exemplo, baixa moral, conflito de papéis, tensões intergrupos, fraco desempenho, problemas 
disciplinares e intenções de abandono. 
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organizações. Os trabalhadores não deixam de “ser quem são” quando estão a 

desempenhar as suas funções nas organizações em que trabalham. Neste quadro, para 

haver uma relação de sucesso entre trabalhador e organização, para além de outros 

fatores, há que haver um ajuste e um equilíbrio da pessoa ao cargo e entre as 

características e os objetivos pessoais e organizacionais. Neste âmbito, o recrutamento e 

a seleção são extremamente importantes para que a organização obtenha os 

profissionais que melhor se adequam aos cargos, à filosofia e às políticas da organização, 

podendo a integração do PsyCap e da self-leadership beneficiar estes processos. Por 

outro lado, para o funcionário poder ser uma pessoa profissionalmente realizada, o cargo 

e as tarefas desempenhadas devem adequar-se ao seu perfil e às suas aspirações. A 

componente pessoal acaba, assim, por ser inseparável do desempenho e dos resultados 

organizacionais. Ainda mais quando se trata da área da hotelaria, em que existe um 

contacto muito próximo entre os trabalhadores e os clientes, onde esse contacto é 

primordial e onde o desempenho humano é inerente ao produto oferecido. 

Apesar de ser comummente aceite que os serviços são intangíveis, não se pode pôr de 

parte a ideia de que os clientes têm a perceção que recebem “produtos tangíveis”, 

grandemente associados à interação existente entre funcionários e clientes. Assim, as 

pessoas (funcionários e clientes) são elementos críticos nesta interação, pelo que se torna 

credível o facto de que todos os funcionários de uma organização, como por exemplo no 

âmbito do alojamento turístico, contribuem para a concretização desse serviço/produto. 

Todos, em qualquer dos níveis hierárquicos e nos mais diversos cargos e funções, têm um 

papel relevante no desempenho da organização e satisfação do cliente. Como refere (Yeh, 

2013), empregados mais satisfeitos podem manter um bom desempenho e prestar 

serviços de qualidade, e empregados comprometidos podem aumentar a fidelização dos 

clientes. Num ambiente competitivo global, estabelecer e manter um relacionamento de 

longo prazo com os clientes é de suma importância para o sucesso das empresas de 

turismo e hotelaria (Karatepe et al., 2006). 

Esta linha de pensamento remete para a ideia de que o Turismo é uma área 

extremamente exigente para quem nela trabalha, tanto no plano profissional como no 
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pessoal. No caso particular dos estabelecimentos hoteleiros, o mais comum é estes 

estarem em funcionamento 24 horas por dia, 365 dias por ano, frequentemente com 

horários exigentes para todos, e em que os diretores estão permanentemente em 

serviço. É uma área em que o “sistema” só funciona plenamente se houver um trabalho 

em equipa e em sinergia. Quando existem uma boa liderança, boas instalações, um bom 

produto e bons funcionários, é natural que os clientes obtenham um serviço de 

qualidade. Contudo, se o serviço dos funcionários não for o mais adequado, ainda que 

todos os outros elementos sejam excelentes, a verdade é que o serviço e a experiência do 

cliente acabarão por se ressentir. O empenho perante o cliente, por parte de todos os 

funcionários, é, portanto, fundamental, desde aqueles que ocupam os cargos mais 

elevados na hierarquia até aos cargos da base do organigrama.  

Também o trabalho na área das agências de viagens e turismo é exigente podendo ser 

desgastante. Também aqui é imperiosa uma dedicação ao cliente e à organização. Os 

estabelecimentos podem não estar abertos em permanência 24h por dia, todos os dias 

do ano, mas na verdade existe um atendimento permanente aos clientes (mais evidente 

no decorrer da viagem), que vai para além do horário de expediente. Acresce ainda que, 

muitas agências de viagens em Portugal são de pequena dimensão e com poucos 

funcionários, havendo uma maior personalização da organização e do serviço prestado. 

Não obstante, ainda que estas organizações tenham uma orgânica diferente dos 

estabelecimentos hoteleiros, o facto é que tudo o anteriormente argumentado em 

relação a estes se aplica às agências de viagens e turismo. 

Apesar de os diretores gerirem e liderarem funcionários, dependendo do tipo de 

organização, poderão, ou não, ter de responder aos seus superiores. Independentemente 

desta situação, estando em cargos de chefia e de liderança, acabam por ter de possuir e 

usar recursos pessoais e profissionais para terem um bom desempenho. Nesta orgânica e 

nestas organizações, não só os diretores acabam por ter de ser responsáveis por si e pelos 

outros como, também, são o elo de ligação na triangulação entre os diversos 

trabalhadores, o produto oferecido e os clientes. Nesta conjuntura, o diretor deverá ser o 

mais empenhado para prestar o melhor serviço e vender o melhor produto possível. 
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É sabido que os seguidores vêm o comportamento do líder como exemplo, pelo que um 

bom diretor pode conseguir o melhor dos seus funcionários. Logo, elevados níveis de 

PsyCap e de self-leadership podem ser benéficos para o papel e para a atuação dos 

diretores (nas tarefas diárias e na liderança), refletindo-se também no desempenho dos 

restantes trabalhadores.  

Neste contexto, o seu nível de capital psicológico positivo e a sua capacidade de 

autoliderança são fatores que podem ter influência no seu desempenho profissional e na 

sua satisfação no trabalho (assim como, também, a sua vida pessoal). Além disso, neste 

âmbito, existe consonância com Toor e Ofori (2010) quando afirmam que “as empresas 

precisam desenvolver capacidades psicológicas positivas entre seus funcionários, tanto 

seguidores como líderes” (p.341) e com DiLiello e Houghton (2006) que argumentam que 

os líderes devem encorajar a prática de self-leadership entre os membros da organização. 

Portanto, se os diretores ajudarem os seguidores a desenvolver a sua própria capacidade 

de autoliderança, conjuntamente com as capacidades necessárias para o trabalho, 

tornam-nos mais capazes de contribuir mais plenamente para a organização. Por sua vez, 

o diretor poderá ser mais do que um líder e torna-se um superlíder. Esta estratégia de 

SuperLeadership pode ser uma forma muito apropriada para responder aos desafios que 

se colocam às organizações da atualidade como, por exemplo, a competição a nível 

mundial e as características da força de trabalho (Manz & Sims, 1991). 

Ainda a respeito da self-leadership, em particular, a literatura aponta para que esta seja 

um mecanismo que favorece o empowerment e possa ser uma ferramenta para duas 

vertentes representativas das mudanças nas dinâmicas organizacionais (que caminham 

para modelos organizacionais mais orgânicos e descentralizados): a implementação e a 

capacitação de equipas autogeridas. Com uma descentralização de poder, propicia-se a 

criação de oportunidades para os membros da organização assumirem maior 

responsabilidade sobre o seu trabalho (Houghton, 2010). Aliás, as competências de self- 

-leadership estão no cerne do processo de capacitação e são essenciais para que os 

funcionários tenham sucesso em situações autónomas (Houghton & Yoho, 2005). 
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Não obstante, como foi exposto no capítulo da revisão de literatura, existem situações e 

ambientes organizacionais mais propícios para a aplicação da self-leadership que podem 

ser identificados através de alguns fatores de contingência como o estilo de liderança e 

com fatores como a urgência e a complexidade das tarefas, a potencialidade de 

desenvolvimento dos seguidores e o seu comprometimento, a criatividade, a 

interdependência e o grau de estruturação do trabalho. Exemplificando, quando existe 

um elevado potencial de desenvolvimento dos indivíduos, o ambiente de trabalho não é 

demasiadamente estruturado e o grau de urgência não é levado a liderança de 

empowerment é adequada, assim como a aplicação da self-leadership. Outra situação 

propícia para a sua aplicação, juntamente com uma liderança partilhada, é quando é 

necessário um maior comprometimento, ao contrário de situações em que basta a 

conformidade dos funcionários. 

Nos ambientes mais dinâmicos e competitivos, onde existe menos rotina e a criatividade 

e inovação se tornam mais relevantes, a self-leadership e a liderança partilhada podem 

ter bastante mérito. No caso de não haver um elevado nível de integração e interligação 

de tarefas a self-leadership pode, também, tornar-se eficaz. Por fim, quando há uma 

grande complexidade de trabalho, a probabilidade de sucesso pode ser aumentada 

através do recurso à self-leadership e à liderança partilhada, especialmente se se tiver em 

conta que em princípio os conhecimentos e competências para a realização dessa tarefa 

dificilmente estarão ao alcance de apenas uma pessoa. 

Por outro lado, os resultados criativos e a inovação poderão ainda ser potenciados ao 

aliar elevados níveis de autoliderança bons níveis de habilitações académicas. A este 

respeito Almeida e Morgado (2016) sugerem que o investimento em formação, 

nomeadamente em formação pós-graduada, se pode potenciar os resultados criativos e a 

inovação, “promovendo a manutenção de características distintivas, cruciais para o 

mercado competitivo em que as organizações se movem na atualidade” (p.59). Neste 

plano há a salientar que a maioria dos inquiridos possui o grau de licenciatura (cerca de 

36%) ou superior (cerca de 26%), o que pode indiciar uma boa conjuntura para a área da 

hotelaria e das agências viagens em Portugal. 
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No plano de algumas investigações a respeito da liderança e do PsyCap e pela menção 

anteriormente feita (no capítulo do enquadramento teórico), existem condições para 

defender a importância de reconhecer o valor do capital psicológico positivo de quem 

está à frente de organizações, como sejam os diretores hoteleiros ou os responsáveis 

pelas agências de viagens. Por um lado, no que diz respeito à influência das respostas dos 

seguidores a diferentes comportamentos de liderança, Olaniyan e Hystad (2016) 

concluíram que os líderes autênticos possuem as qualidades positivas necessárias para 

impulsionar o PsyCap dos seguidores. Também Kong et al. (2018) sugerem que a 

liderança autêntica tem um papel relevante na melhoria e desenvolvimento do PsyCap. 

Para além disso, também já foi confirmado que o PsyCap e a liderança autêntica podem 

promover a criatividade dos funcionários (Rego et al., 2012), que se constitui como um 

recurso crucial no contexto competitivo. Ademais, Olaniyan e Hystad (2016) constatam 

que a liderança autêntica prediz as intenções de abandono e a satisfação no trabalho. 

Não obstante, verifica-se, também, a existência de relações indiretas entre a liderança 

autêntica e variáveis de resultados organizacionais através do PsyCap, tais como: a 

satisfação no trabalho, a insegurança no trabalho e as intenções de abandono. 

Noutro sentido, os resultados da investigação de Jensen e Luthans (2006) sugerem uma 

relação positiva entre o PsyCap dos empreendedores e sua autoperceção de liderança 

autêntica, em que os níveis de otimismo, resiliência e esperança relatados pelos 

empresários demonstraram uma relação positiva significativa com a perceção da sua 

liderança autêntica. Além disso, verifica-se que o seu PsyCap é um preditor das perceções 

da sua liderança autêntica. Também a investigação de Toor e Ofori (2010) fornece 

evidências de que o PsyCap está positivamente correlacionado com a liderança autêntica 

e transformacional e com os resultados da liderança, em particular com a eficácia da 

liderança. Os seus resultados também apontam para o papel mediador que a liderança 

transformacional tem na criação de resultados positivos de liderança para líderes com 

melhor PsyCap. 

Ainda no âmbito da liderança, há a considerar que a generalidade dos diretores de 

organizações turísticas trabalha em ambientes em que são incentivados a agir 
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proativamente e a assumirem o controlo uma vez as suas operações oscilam entre fases 

de normalidade e serenidade e outras de turbulência, resultante da conjuntura interna 

e/ou externa. O facto destes líderes formais possuírem boas capacidades de PsyCap e de 

self-leadership pode resultar em trunfos no plano das suas competências e recursos 

pessoais, podendo esta ser particularmente útil nas “fases de tormenta”125 da atividade, 

beneficiando a sua vida profissional e, por consequência, a organização.   

Efetivamente, as estratégias de self-leadership podem ser úteis para atingir as necessárias 

autodireção e automotivação para um bom desempenho (Norris, 2008). Neste âmbito, os 

resultados do estudo de Norris (2008) mostraram uma relação significante entre a 

autoeficácia e as aptidões gerais de self-leadership, assim como com o uso das estratégias 

de recompensas naturais e de padrão de pensamento construtivo (notando-se uma 

diferença relativamente ao sexo). Há ainda a considerar que também já foi demonstrada, 

por Panagopoulos e Ogilvie (2015), a relação positiva entre: comportamentos de 

autossupervisão e estratégias de padrão de pensamento construtivo da self-leadership; 

entre estas estratégias de padrão de pensamento construtivo e a autoeficácia e entre a 

autoeficácia e desempenho. Por outro lado, a investigação de Pihl-Thingvad (2014) 

comprovou que a self-leadership afeta positivamente o comprometimento organizacional 

afetivo, ainda que perdendo o valor explicativo quando comparada com incentivos mais 

tradicionais (como o salário ou o clima social, por exemplo). 

Também níveis elevados de PsyCap se podem revelar muito benéficos para os diretores 

que trabalham nestas duas áreas do Turismo. Através da análise teórica do conceito deste 

constructo é relativamente fácil inferir que quanto maior for a confiança para assumir e 

despender o esforço necessário para ter sucesso em tarefas desafiadoras (autoeficácia) 

mais fácil será o desempenho dos diretores. Para além desta confiança, a capacidade de 

perseverar face à adversidade e de redirecionar caminhos se for necessário (esperança), 

juntamente com um otimismo salutar e com a capacidade de recuperar e superar as 

contrariedades (resiliência), são fatores que contribuem para a capacidade de trabalho 

nestes ambientes profissionais dinâmicos e mutantes. Assim sendo, o PsyCap, que 

representa “uma avaliação positiva de circunstâncias e de probabilidade de sucesso 

 
125 Fases em que existe o confronto com obstáculos e adversidades. 
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baseado no esforço motivado e na perseverança” (F. Luthans, Avolio, et al., 2007, p. 550), 

certamente contribui para que o elevar da proatividade dos diretores, assim como para a 

sua capacidade de assumir o controlo das operações. 

Ademais, é já relativamente extensa a literatura que evidencia a influência positiva das 

três variáveis em relação a variáveis e resultados organizacionais ambicionados. Por 

conseguinte. Por tudo isto, resulta apropriado afirmar que a literatura existente e as 

descobertas da presente investigação mostram que o capital psicológico positivo, a self- 

-leadership e a satisfação no trabalho, devem ser valorizados, em particular nos líderes, 

para que eles possam conduzir as suas organizações a resultados de sucesso, 

principalmente através do recurso a uma liderança autêntica. 

Aqueles que estão em cargos superiores em organizações no setor do Turismo, e em 

particular na hotelaria e nas agências de viagens, devem conhecer a extensão em que as 

suas decisões e os seus métodos influenciam o desempenho da sua equipa e como isso, 

por sua vez, afeta a satisfação do cliente. Os gestores também devem perceber que, na 

indústria da hospitalidade, os trabalhadores precisam percecionar que as recompensas 

são equitativas e justas. Como foi visto da revisão de literatura (Gaertner, 1999; Kong et 

al., 2018; Yeh, 2013), a justiça organizacional é um fator influenciador do PsyCap e um 

fator chave que afeta a satisfação no trabalho. Para além disso, a perceção da justiça real 

das recompensas distribuídas é crítica nas decisões de rotatividade voluntária e nos 

comportamentos de cidadania organizacional. Deste modo, não basta que os gestores 

desenvolvam procedimentos de gestão de recursos humanos que sejam justos, também 

se torna muito importante que os resultados finais dos procedimentos sejam percebidos 

como justos. Considerando esta ideia válida para os diversos funcionários, 

independentemente do nível hierárquico, assume real importância que os gestores 

hoteleiros percecionem a existência de justiça em relação às recompensas do seu esforço 

e trabalho, ainda mais que essas recompensas podem, também, funcionar como 

incentivos motivacionais. 

Convém relembrar que o Turismo está presente um contexto de mudança de paradigmas, 

de globalização e de competitividade, e onde os recursos humanos têm um papel central 
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no desempenho das organizações. Algumas alterações que influência a dinâmica das 

organizações turísticas, são a descentralização, a desburocratização e uma mudança no 

papel dos gestores, que assumem papéis mais flexíveis de liderança e coordenação 

(Hales, 2006). Para além disso, no domínio das operações verifica-se uma alteração de 

operações fragmentadas e padronizadas para sistemas de trabalho holísticos, que 

acarretam uma maior integração de formas de trabalho e um maior envolvimento dos 

funcionários. Neste sentido, em particular na esfera de atuação dos diretores dos 

estabelecimentos hoteleiros e das agências de viagens, de um modo geral, esta 

conjuntura é favorável à aplicação da self-leadership.  

Nesta área inegavelmente global e competitiva, existem inúmeros fatores causadores de 

tensão profissional. Por exemplo, o cumprimento de normas legais e organizacionais, e a 

atenção constante ao cliente e às mudanças nos padrões de consumo, obrigam os líderes 

formais a uma permanente atenção ao seu produto, ao seu padrão de serviço e à 

concorrência. As funções de “diretor de hotel” e “diretor de agência” são, portanto, 

extremamente exigentes no plano físico e mental. As boas capacidades de capital 

psicológico positivo e self-leadership dos líderes formais, como foi visto, e aqui defendido, 

podem ser uma ótima ajuda no reforço das suas competências e recursos pessoais, o que 

irá beneficiar a sua vida pessoal e profissional e, em última instância, a organização com a 

qual estão implicados. 

Não obstante estas exigências do trabalho, os resultados da presente investigação 

evidenciam que os valores médios das variáveis em estudo são relativamente elevados. 

Portanto, parece que os diretores de estabelecimentos hoteleiros e de agências de 

viagens, em Portugal, estão geralmente satisfeitos com o seu trabalho, aplicam a self- 

-leadership e as suas estratégias e possuem bons níveis de PsyCap. Por conseguinte, estes 

resultados levam a crer que estes recursos humanos possuem características pessoais 

que podem favorecer a sua vida pessoal e, também, a sua vida profissional, contribuindo 

para o sucesso das organizações em que se inserem. 

 



Sandra Teixeira VI – Conclusão – Resposta às questões de investigação 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 259 

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO 

Neste capítulo final, começa-se por dar resposta às quatro questões de investigação que 

integram uma síntese dos principais resultados obtidos e as ilações debatidas nos 

capítulos anteriores. De seguida, são evidenciadas as contribuições teóricas e práticas 

desta investigação, são descritas as suas limitações e fazem-se algumas propostas para 

pesquisas futuras. Por fim, termina-se com o tecer de considerações finais. 

 

 

6.1. RESPOSTA ÀS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Na presente investigação, considera-se que as variáveis abordadas – PsyCap, self- 

-leadership e satisfação no trabalho - são importantes indicadores para os gestores e, por 

esse motivo, devem ser tidos em consideração para manter uma força de trabalho estável 

e comprometida com a organização. Como foi possível constatar aquando da revisão de 

literatura, investigações em diversas áreas empresariais apontam para um papel 

importante destas três variáveis no âmbito do desempenho e das atitudes dos 

funcionários, bem como no favorecimento dos resultados organizacionais. A este 

respeito, vários autores demonstraram que estas três variáveis, individualmente, 

produzem efeitos positivos sobre os resultados desejáveis e negativos sobre os resultados 

indesejáveis. Assim, bons níveis de PsyCap, de self-leadership e de satisfação no trabalho 

podem produzir resultados desejáveis para a organização como, por exemplo, o aumento 

da motivação e do comprometimento. Para além disso, podem ajudar à redução de 

resultados indesejáveis como, por exemplo, o absentismo. 

Face ao acima exposto e à revisão de literatura realizada, constatou-se que, não obstante 

a investigação já existente, subsistiam ainda algumas lacunas. Consequentemente, o 

estudo do relacionamento destes três constructos revelou-se bastante pertinente por 

forma a dar resposta a algumas dessas lacunas, em particular a análise das relações 
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diretas existentes entre eles. Foi tendo todo este contexto em consideração que se 

definiu o objetivo geral desta investigação: explorar as relações existentes entre o 

PsyCap, a self-leadership e a satisfação no trabalho, no setor do Turismo. 

De um modo mais particular, a indagação sobre o relacionamento destes constructos 

levou à elaboração de questões de investigação que visaram perceber se o PsyCap está, 

ou não, positivamente relacionado com a satisfação no trabalho e com a self-leadership; e 

se a self-leadership está, ou não, positivamente relacionada com o PsyCap e com a 

satisfação no trabalho, mais concretamente, se o PsyCap está positivamente relacionado 

com a self-leadership (Questão 1); se o PsyCap está positivamente relacionado com a 

satisfação no trabalho (Questão 2); se a self-leadership está positivamente relacionada a 

satisfação no trabalho (Questão 3) e se a self-leadership está positivamente relacionada 

com o PsyCap (Questão 4). 

Foi com base nestas questões que se definiram as hipóteses de investigação e foi 

construído o modelo concetual composto subjacente à investigação. Este modelo, já 

anteriormente apresentado (Figura 12), é novamente exposto, agora de forma 

simplificada, de modo a procurar relembrar o enquadramento das hipóteses de pesquisa 

(Figura 14). 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Modelo concetual composto simplificado 

 

Os resultados da verificação das hipóteses foram detalhadamente apresentados no 

capítulo dos resultados (Capítulo 4) e a reflexão sobre os mesmos encontra-se no capítulo 

da discussão e análise de dados (Capítulo 5). Não obstante, neste capítulo de conclusão é 
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pertinente apresentar uma síntese dos principais resultados obtidos. Neste sentido, 

resumem-se as respostas às questões de investigação propostas para o presente estudo. 

Uma primeira observação é que os resultados do presente estudo tornaram patente o 

impacto do PsyCap na self-leadership. Ou seja, a resposta à primeira questão foi “sim, o 

PsyCap está positivamente relacionado com a self-leadership”. A análise de correlação 

evidenciou um relacionamento positivo do PsyCap com todas as dimensões da self- 

-leadership. Mais ainda, o PsyCap apresentou um valor explicativo de 23,7% da variância 

da self-leadership. No que concerne às subescalas, as dimensões onde o PsyCap teve um 

maior valor explicativo da variância são: self-goals (37,7%), visualization (26,5%), self- 

-learning (24,5%), natural rewards (15,7%) e self-cueing (10,3%). Nas restantes três 

dimensões o valor explicativo da variância variou entre 1,5% e 4%. Nas categorias da self- 

-leadership o maior valor explicativo do PsyCap foi de 23,4% relativamente às estratégias 

focadas em comportamentos. No plano das estratégias de recompensas naturais o valor 

foi de 15,7%, enquanto nas estratégias de padrão de pensamento construtivo 

correspondeu a 14,9%. 

Por outro lado, os resultados obtidos manifestam que o PsyCap e a self-leadership estão 

positivamente relacionados com a satisfação no trabalho. Desta forma foi dada uma 

resposta afirmativa à segunda e à terceira questões de investigação. Neste âmbito 

verificou-se que o PsyCap tem um efeito positivo na satisfação no trabalho, apresentando 

um valor explicativo de 29% da sua variância. Também se verificou uma situação similar 

no respeitante à self-leadership, que apresentou um valor explicativo de 13,3%. Para além 

disso, foi evidenciado que todas as dimensões da self-leadership (incluindo subescalas e 

categorias de estratégias) estão positivamente correlacionadas com a satisfação, 

correspondendo os valores de correlação mais elevados às subescalas: self-goals, 

visualization e natural rewards. São também estas subescalas que, conjuntamente, 

constituem o modelo com maior valor preditivo da variância da satisfação no trabalho 

(24,1%). No que respeita às categorias da self-leadership, nota-se a influência das 

estratégias focadas em comportamentos e das estratégias de recompensas naturais que, 

em conjunto, explicam 16,2% da variância da satisfação no trabalho.  
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A quarta questão de investigação também teve uma resposta afirmativa, verificando-se 

que a self-leadership está positivamente relacionada com o PsyCap. No âmbito da 

influência da self-leadership no PsyCap, foi analisada a influência da dimensão geral, das 

subescalas e categorias de estratégias, sendo visível o impacto positivo no âmbito destes 

três níveis. Os resultados sugerem que a self-leadership explica 23,7% da variância do 

PsyCap. Não obstante, o modelo explicativo com maior valor preditivo (45,5%) é 

composto pelas subescalas self-goals, self-learning, visualization, natural rewards e 

evaluating beliefs. Neste modelo específico, apenas a subescala evaluating beliefs 

apresenta um relacionamento negativo, sugerindo que o aumento na utilização da 

avaliação de crenças produz uma redução ao nível do PsyCap. Nos restantes casos o 

relacionamento é positivo, pelo que o aumento da utilização dessas estratégias contribui 

para a valorização do PsyCap. 

No que respeita às categorias de estratégias, o modelo explicativo mais relevante é o 

composto pelas estratégias focadas em comportamentos e pelas estratégias de 

recompensas naturais, apresentando um valor de 26,8%. 

No que diz respeito à análise da influência de parâmetros sociodemográficos nos níveis 

do PsyCap, da self-leadership e da satisfação no trabalho (objetivo secundário), não se 

identificou qualquer correlação estatisticamente significativa destes parâmetros com o 

PsyCap e com a satisfação no trabalho. Também não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos com base nos parâmetros sociodemográficos, 

no plano destas variáveis. No domínio da self-leadership, os resultados obtidos indiciaram 

que, globalmente, esta não é influenciada pelas variáveis sociodemográficas. Contudo, 

em algumas subescalas e em relação a alguns parâmetros (nomeadamente, área de 

trabalho, sexo, idade e formação académica), identificaram-se diversas correlações 

(positivas e negativas) e foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre grupos (em particular em relação à área de trabalho e ao sexo). 
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6.2. CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS E TEÓRICAS 

A presente tese, desenvolvida no âmbito do Programa Doutoral em Turismo, como é 

essência deste género de investigação, visa contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento científico nesta área, um campo do conhecimento caracterizado pela sua 

transversalidade. Parece ser inegável que o Turismo é uma área económica de grande 

relevância, tanto a nível mundial como, de forma particular, em Portugal. Além disso, 

sendo uma atividade económica onde a grande maioria das organizações procura obter o 

lucro e o crescimento financeiro, os estudos no âmbito da Gestão assumem extrema 

importância. 

Ao longo deste trabalho de pesquisa, foi observado que diversos autores salientam que as 

áreas do PsyCap e da self-leadership ainda necessitam de ser reforçadas, tanto do ponto 

de vista metodológico como empírico, assim como lhes são apontadas faltas de 

contributos com orientações práticas no domínio da gestão (por exemplo, Ardichvili, 

2011; B. C. Luthans et al.,2014; F. Luthans et al., 2006; Avey et al., 2011; Newman et al., 

2014; Virga, 2015). Portanto, o estudo agora concretizado tem inerentes diversas 

contribuições teóricas e práticas, que seguidamente irão ser descritas. Não obstante, 

convêm lembrar que, embora sejam primeiramente apresentadas as contribuições 

práticas, a montante destas encontram-se contribuições teóricas que conferem às 

primeiras uma sustentabilidade de conhecimento científico. 

 

6.2.1 CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS 

No domínio do Turismo, parece evidente a constatação, que se tem vindo a consolidar, de 

que o desempenho dos recursos humanos é um elemento que dá um contributo 

fundamental para os resultados das organizações turísticas e para a concretização dos 

seus objetivos de gestão. Face ao exposto, a presente investigação vem reforçar a 

reflexão de que, procurar e analisar modos de fomentar um melhor desempenho e a 

plasticidade das organizações, é fundamental para o sucesso empresarial, em particular 
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num mundo em constante mudança a diversos níveis. Assim sendo, torna-se imperativo 

adequar as formas de gestão não só à realidade das organizações mas, também, à 

realidade global, visando o seu desenvolvimento bem como o desenvolvimento dos 

recursos humanos e o seu bem-estar. Com a concretização desta investigação fornecem-

se evidências de que as três variáveis – PsyCap, self-leadership e satisfação no trabalho – 

dotam os gestores com ferramentas que estes podem usar em benefício da gestão 

operacional da organização e, também, em benefício pessoal dos funcionários. Por 

conseguinte, acredita-se ter ficado patente que, ao atenderem aos resultados desta 

investigação e, consequentemente, ao prestarem atenção ao PsyCap, à self-leadership e à 

satisfação dos seus funcionários, os gestores estão a contribuir para o sucesso 

empresarial no contexto das diversas dinâmicas atuais. 

Uma afirmação comummente aceite no âmbito da gestão e, em particular no Turismo, é 

que o desenvolvimento das organizações depende da satisfação dos clientes. Outra 

afirmação dificilmente refutada é a de que os funcionários desempenham um papel 

preponderante na concretização dessa satisfação, bem como na promoção de serviços de 

qualidade e da imagem da organização. Diversas alterações na gestão, de uma forma 

geral, nos padrões de consumo e nas características dos consumidores, obrigam a uma 

constante atenção dos gestores para com o desempenho global da sua organização e, em 

particular, dos seus funcionários. A qualidade de desempenho dos recursos humanos é, 

também por isso, um elemento essencial para as organizações conseguirem desenvolver 

uma qualidade de produtos e de serviços que satisfaçam os seus consumidores. Aliás, 

estudos já realizados, no âmbito do Comportamento Organizacional Positivo e do PsyCap, 

apontam para o facto de que o aumento dos recursos internos dos funcionários e o 

fomento da sua aplicação no local de trabalho podem contribuir para o sucesso das 

organizações (por exemplo: F. Luthans et al. (2010); Paek et al. (2015); Zhang et al. 

(2014)). Portanto, a melhoria do desenvolvimento e do desempenho dos vários 

colaboradores de uma organização pode ser considerada um elemento fundamental para 

proporcionar e/ou potenciar o sucesso das mesmas. Deste modo, na presente 

investigação reitera-se a importância de prestar uma atenção especial ao 
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desenvolvimento das aptidões e das qualidades pessoais dos recursos humanos, com 

vista a uma melhor satisfação dos clientes.  

No caso particular dos estabelecimentos hoteleiros, estes são organizações com 

características próprias, com exigências que colocam diversos desafios à gestão e que 

influenciam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Os recursos humanos são 

fundamentais, pelo que é realmente importante saber como os utilizar da melhor forma, 

respeitando-os e deles tirando o melhor partido, tanto para organização como para os 

próprios trabalhadores. O funcionamento como um sistema, em que todos os elementos 

interagem de forma eficaz e eficiente, pode ser considerado como indispensável para o 

bom desempenho destes estabelecimentos. Logo, os diretores têm um papel fulcral neste 

sistema pois são o “elo de ligação” entre a política e a filosofia da organização, as pessoas, 

as equipas, o produto oferecido e os clientes. Os diretores são o garante da coordenação 

operacional para que o estabelecer da ponte entre o produto oferecido e a procura (por 

parte dos clientes), seja feito com o máximo de sucesso e proficiência. A sua posição na 

estrutura organizacional e as tarefas que lhe são inerentes tornam-se, deste modo, 

exigentes relativamente aos recursos pessoais e profissionais. 

Na área de trabalho em agências de viagens e turismo, também os profissionais sentem 

esta exigência de recursos, não só técnicos como também pessoais. A relação de 

proximidade com o cliente ao longo das várias fases do ciclo de atendimento, a dedicação 

à organização e o requisito de prestação de um bom serviço e de um acompanhamento 

do cliente, são solicitações diárias com que os profissionais se deparam. Olhando à 

dimensão das agências e, em particular, ao seu número de funcionários, é possível 

constatar que, se por um lado há organizações onde trabalham em equipa, usufruindo 

das vantagens e desvantagens que daí podem advir, também há um elevado número 

pessoas que trabalham de forma individual ou em pequenos grupos, manifestando-se 

aqui uma maior pressão de trabalho a nível individual, ou seja, sentindo uma maior 

exigência nas várias vertentes pessoais. 

Portanto, estando o Turismo sujeito a um ambiente de competitividade, de globalização e 

de uma cada vez maior exigência por parte do consumidor e das próprias organizações 
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onde trabalham, o facto de os trabalhadores terem bons recursos pessoais e 

profissionais, e a forma como utilizam esses mesmos recursos, pode fazer uma grande 

diferença no seu desempenho profissional e na sua vida pessoal. No presente estudo, 

existe o entendimento de que são já bastantes as demonstrações de que a aposta numa 

adequada gestão de recursos humanos, através da valorização de determinadas variáveis, 

é uma forma de obter bons resultados organizacionais. Nesta senda, conhecer os fatores 

que influenciam o desempenho dos funcionários, maximizar os que potenciam bons 

resultados e reduzir o impacto dos fatores negativos, é um caminho para o sucesso 

organizacional. 

No presente estudo foram diretamente abordadas três variáveis que têm sido olhadas 

como potenciadoras de bons resultados organizacionais: PsyCap, self-leadership e 

satisfação no trabalho. Por conseguinte, através deste estudo, indicia-se que é possível 

potenciar o sucesso pessoal e organizacional por via da ação sobre estas variáveis. Logo, 

poderá ser benéfico para a organização investir na melhoria dos índices destas variáveis. 

Uma forma de materializar este desiderato, é os gestores passarem a incluir essas 

mesmas variáveis nos processos de recrutamento e de seleção, contribuindo, desta 

forma, para que a organização seja reforçada com pessoas mais adequadas à missão, à 

visão e aos valores das organizações, assim como às exigências de uma nova dinâmica 

global. 

Mais ainda, a gestão deve também apostar no desenvolvimento do PsyCap e da self- 

-leadership, no campo da manutenção e da formação contínua dos recursos humanos. 

Neste quadro particular, os resultados da presente investigação sugerem que a self- 

-leadership é influenciada por fatores sociodemográficos. Assim sendo, sugere-se que, na 

elaboração e aplicação de programas de formação e de manutenção, se tenham em 

consideração as características específicas da área de trabalho dos indivíduos, assim 

como o facto de que homens e mulheres podem usar e beneficiar de modo distinto das 

diversas estratégias. Desta forma, deverá conseguir-se potenciar o desenvolvimento das 

competências de autoliderança. 
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Em síntese, esta investigação contribui com orientações práticas, do ponto de vista da 

gestão, que visam a melhoria da qualidade de desempenho das pessoas e das 

organizações. 

 

 

6.2.2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

Ciente das lacunas apontadas relativamente às áreas do PsyCap e da self-leadership, 

designadamente que estas ainda necessitam de ser reforçadas, o presente estudo foi ao 

encontro do desafio de aprofundar a investigação nestes campos e, dessa forma, 

colaborando para reforçar a investigação científica sobre esses mesmos constructos, que 

visam promover novas formas de gestão de recursos humanos, orientadas para o positivo 

e que cooperem para o desenvolvimento e para o sucesso das organizações. Há, por isso, 

uma forte e legítima expectativa de que a presente tese se constitua como uma 

ferramenta que fomenta a divulgação deste campo de conhecimento, que ainda é pouco 

conhecido pelos responsáveis pelos recursos humanos (conforme argumentado por 

Ardichvili, 2011), favorecendo uma melhor compreensão de que o investimento nestes 

recursos é importante, podendo ajudar a construir vantagens competitivas. 

Através da revisão bibliográfica, constatou-se a existência de estudos que relacionam, 

individualmente, o PsyCap e a self-leadership com a satisfação no trabalho. Contudo, 

nessa mesma revisão, notou-se que existe uma lacuna de estudos sobre o 

relacionamento do PsyCap com a self-leadership, bem uma limitação nas investigações 

que, no campo da self-leadership, abordam, de forma particular, as suas estratégias. Aliás, 

neste último contexto, os resultados da investigação levantam novas questões sobre a 

utilização das estratégias de avaliação de crenças, em particular sobre a temporalidade 

associada ao processo de identificação de crenças irracionais e disfuncionais dos 

indivíduos e à sua substituição por padrões de pensamento mais racionais, construtivos e 

positivos. Assim, ao fazer emergir esta questão, é prestada uma contribuição, que se 

materializa na identificação de uma nova e potencial linha de investigação. 
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Neste quadro, a presente investigação serve como um passo exploratório para uma 

melhor compreensão e aplicação dos conceitos do capital psicológico positivo e da self- 

-leadership, ajudando a clarificar a sua interação e aumentando o corpo de literatura já 

existente. Para além disso, o modelo concetual proposto, que engloba três variáveis – 

PsyCap, self-leadership e satisfação no trabalho - no âmbito do Turismo, é inovador pelo 

modelo de relacionamento das variáveis em análise e, em particular, por se fazer a 

abordagem das estratégias de self-leadership. Esta investigação é, por isso, uma 

investigação inovadora, na medida em que permite perceber a triangulação inter- 

-relacional entre aquelas três variáveis, como ainda torna visível a importância do 

resultado do relacionamento existente entre as mesmas. 

Um outro contributo da presente investigação é o de suprimir diversas lacunas de 

investigação já identificadas, mas ainda não colmatadas, como sejam, por exemplo, o 

estudo de preditores do PsyCap e o estudo da relação deste constructo com a liderança e 

variáveis associadas ao desempenho e aos resultados organizacionais, ou a falta de 

análise empírica no âmbito da self-leadership. Por outro lado, também se contribui para 

colmatar a falta de informação sobre os impactes do PsyCap em relação a atitudes e 

comportamentos. Além do mais, a obtenção de resultados empíricos, obtidos em 

cenários organizacional, enriquecem os campos de análise em causa. 

Ademais, um outro elemento diferenciador desta investigação é o facto de, ainda que 

como objetivo secundário, se explorar a possibilidade de variáveis sociodemográficas, 

como sejam a formação académica e o tempo de experiência de trabalho, poderem ser 

variáveis influenciadoras dos níveis do PsyCap, da self-leadership e da satisfação no 

trabalho. Este é um domínio que, aparentemente, tem sido menosprezado e que se 

considera dever ser mais explorado. 

Esta investigação enquadra-se, assim, nas novas vertentes que surgiram nas últimas 

décadas, e onde ainda é apontada a necessidade de consolidação, em particular, o 

Comportamento Organizacional Positivo e os constructos do PsyCap e da self-leadership. 

Pelo desenho da investigação, e pelos constructos abordados, é legítimo acreditar que os 
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contributos se estendem não só ao Turismo, como também ao Comportamento 

Organizacional, à Gestão de Recursos Humanos e ao campo das Organizações Positivas. 

O objetivo inicialmente proposto e cumprido nesta investigação, conduz a um 

desenvolvimento do conhecimento no âmbito do Turismo e, em particular, no âmbito da 

gestão de empresas turísticas, que possuem características específicas que as distinguem 

de outras áreas de gestão. Esta investigação, no contexto organizacional do Turismo, 

constitui-se, portanto, como uma fonte de informação para uma futura análise de 

modelos de gestão existentes, refletindo sobre as vantagens sugeridas no campo do 

Comportamento Organizacional Positivo e das Organizações Positivas, tendo em vista o 

exame dos benefícios da promoção de novas formas de gestão que conduzam ao 

desenvolvimento das organizações e  das pessoas, em particular do setor turístico.  

 

 

6.3. LIMITAÇÕES E PROPOSTAS PARA INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

Uma das limitações deste estudo diz respeito ao tamanho de amostra. Ainda que esta 

seja suficiente para a análise realizada, a possibilidade de trabalhar com um número mais 

elevado de inquiridos permite aumentar o poder estatístico. Para além disso, alguns 

investigadores podem considerar que o facto de os dados serem obtidos por 

autoavaliação é uma limitação. Contudo, o estudo de Peterson et al. (2011) mostrou não 

haver diferenças significativas entre dados recolhidos por autoavaliação e por avaliação 

de chefes. 

Um outro aspeto que pode considerado como uma limitação diz respeito à sensação da 

inexistência de uma base de dados que traduza o número real e atual das empresas 

turísticas. Como foi referido no capítulo da metodologia, constatou-se que as bases de 

dados do Turismo de Portugal (RNET e RNAVT), que deveriam corresponder a uma 

relação atualizada dos estabelecimentos em análise (respetivamente estabelecimentos 

hoteleiros e agências de viagens e turismo), apresentaram muitas incorreções, 
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nomeadamente em relação a informações e contactos inválidos e/ou desatualizados. 

Deste modo, evidencia-se que que o número de sujeitos constantes da base de dados 

provavelmente não corresponde à população real. Ainda que seja compreensível que 

possa haver alguns erros e/ou omissões nas bases de dados de grandes dimensões, como 

é o caso destas, considera-se deveras negativo que a entidade oficial com a 

responsabilidade por esta área não tenha uma ferramenta que permita conhecer o real 

número de empresas a atuar no Turismo.  

No que respeita a possíveis propostas para investigações futuras, uma lacuna constada 

através da revisão de literatura tem a ver com a falta de investigação sobre a relação da 

self-leadership com o PsyCap e com comportamentos negativos e indesejáveis (como o 

stress, as intenções de abandono, o cinismo, os comportamentos autodestrutivos e os 

comportamentos inseguros e de incivilidade). Por conseguinte, a realização de 

investigação científica nesta área pode trazer contributos teóricos e práticos. 

Reconhecendo a existência de muitas outras variáveis, cuja análise de interação com as 

variáveis do presente estudo poderão ser pertinentes, sugere-se o stress, o balanço entre 

o trabalho e vida pessoal, o suporte organizacional e o reconhecimento profissional. Para 

além disso, poderá ser interessante explorar, mais aprofundadamente, se a forma de 

ligação contratual existente e os anos de experiência na área e no cargo, assim como 

eventualmente outros elementos associados à vivência dos indivíduos, têm alguma 

influência nos níveis de PsyCap, de self-leadership e de satisfação no trabalho. Neste 

âmbito específico, e como foi apresentado no capítulo sobre a satisfação no trabalho, 

existem alguns estudos que apontam para uma relação entre o tempo de ligação à 

situação de emprego (job tenure), isto é, a antiguidade do trabalhador e a satisfação no 

trabalho. Estes estabeleceram um modelo em U126 (J.-T. Yang, 2010; Lam et al. 2001). No 

entanto, não se identificaram investigações com objetivos semelhantes no domínio do 

PsyCap e da self-leadership. 

 
126 Em que, quando as pessoas entram numa organização e/ou trabalho, a satisfação no trabalho diminui 
quando as expectativas iniciais não são atendidas. Após essa experiência, os funcionários ajustam suas 
expectativas de acordo com a realidade do trabalho. No decurso desta transição, a satisfação no trabalho 
aumenta quando as expectativas relacionadas ao trabalho são alcançadas. 
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Por outro lado, também se pode tentar perceber se os níveis de PsyCap e de self- 

-leadership têm alguma influência na escolha e no exercício das diferentes formas de 

liderança. Grande parte das investigações no âmbito da liderança aborda a influência das 

respostas dos seguidores em relação ao comportamento do líder. Logo, e por tudo o que 

anteriormente foi dito, considera-se importante e necessário estudar de que forma os 

níveis de PsyCap e de self-leadership se relacionam com vários estilos de liderança.  

Os resultados, da presente investigação, sobre o relacionamento entre as estratégias da 

self-leadership e o PsyCap levantou algumas questões sobre a temporalidade. Em 

concreto, verificou-se que um aumento nas estratégias de avaliação de crenças conduz a 

uma diminuição dos níveis do PsyCap. Conforme explanado no capítulo da discussão, este 

facto aparenta estar em desacordo com a teoria geral associada a este tipo de 

estratégias. Contudo, esta situação pode estar paralelamente relacionada com a 

interinidade do processo associado à análise e à substituição de crenças e de padrões de 

pensamento. Neste sentido, sugere-se procurar compreender qual é a temporalidade 

dessa diminuição do PsyCap. Em particular, verificar se essa diminuição é passageira ou 

mais persistente. 

No que concerne aos resultados sobre a influência dos parâmetros sociodemográficos 

sobre as variáveis em estudo, os resultados obtidos demonstraram não haver influência 

sobre o PsyCap nem sobre a satisfação no trabalho. No entanto, a respeito da self- 

-leadership, apesar de se constatar a influência da área de trabalho e do sexo, 

verificaram-se resultados inconclusivos relativamente a diversos parâmetros. Tendo isto 

em atenção, considera-se que este domínio merece ser explorado de forma mais 

aprofundada. Consequentemente, esta investigação aponta no sentido da importância de 

olhar com mais atenção para a influência de diversos parâmetros sociodemográficos e 

prosseguir a investigação neste sentido.  

Ainda no âmbito dos resultados obtidos, este estudo levantou uma dúvida que poderá vir 

a ser esclarecida através de futuras investigações. Explicitando melhor, os dados obtidos 

na análise das diferenças entre grupos, com base na área de trabalho e no sexo, 

levantaram a hipótese de os resultados no plano da área de trabalho poderem estar a ser 
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influenciados pelo número de homens e de mulheres existentes em cada área económica. 

Ou seja, se numa análise por área de negócio, o facto de haver a predominância de um 

sexo, em detrimento de outro, leva a que os resultados obtidos com as variáveis 

dependentes sejam condicionados indiretamente pela variável sexo. Tendo em atenção 

que a literatura aponta para a influência da variável sexo sobre a self-leadership, julga-se 

válido procurar perceber de que forma a predominância de um sexo influencia os valores 

das variáveis nas análises a respeito da área de trabalho e/ou de outros parâmetros 

sociodemográficos. A este respeito podemos ainda acrescentar que também Kör (2016) 

foi de opinião que a pesquisa futura pode beneficiar ao considerar um exame intencional 

do género na self-leadership. 

Uma outra sugestão de investigação que se considera, também, poder ser relevante no 

campo do Turismo, e em particular na hotelaria, é a de tentar perceber se o clima 

organizacional, a dimensão do estabelecimento, o número de trabalhadores no 

estabelecimento, o tipo de propriedade e a forma de exploração são elementos 

relevantes para os níveis de PsyCap, de self-leadership e de satisfação no trabalho. Por 

exemplo, numa primeira observação geral, poderá haver a perceção da existência de 

diferentes níveis de exigência e de tarefas desempenhadas no âmbito de um pequeno ou 

médio hotel familiar, em relação a um hotel pertencente a uma cadeia hoteleira. Também 

no caso das agências de viagens e turismo em Portugal, existem realidades muito 

díspares. Por exemplo, se, por um lado, existem muitas agências com apenas um ou dois 

funcionários, por outro, também existem grandes agências e grandes grupos com vários 

balcões distribuídos pelo país. Face a isto, coloca-se uma questão: será que estes factos 

influenciam os níveis pessoais de capital psicológico, de capacidade de autoliderança e de 

satisfação no trabalho? 

Poderá ser igualmente interessante perceber se existe, ou não, algum relacionamento das 

principais variáveis desta investigação (PsyCap, self-leadership, satisfação no trabalho) 

com a tipologia e classificação dos empreendimentos hoteleiros que, estando associadas 

a diferentes características dos estabelecimentos, estão indubitavelmente associadas a 

diferentes características de serviços. Neste contexto, pode pressupor-se que, por 
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exemplo, no caso dos hotéis de classificações mais elevadas, haverá uma maior exigência 

nos padrões de serviços prestados aos clientes, assim como nas competências, na 

qualificação e na formação dos recursos humanos.  

Por último, considerando que a hotelaria é uma indústria em que o funcionamento em 

equipa é fundamental, e que nas agências de viagens o trabalho com os colegas (da 

própria agência e de agências cooperantes) também é extremamente importante, será 

pertinente investigar o papel do PsyCap e da self-leadership ao nível das equipas e dos 

grupos de trabalho. Numa linha similar, uma lacuna que pode ser colmatada é a falta de 

estudos que interligam o nível individual e o nível de equipa, que permitam perceber, por 

exemplo, como é que a self-leadership da equipa afeta a self-leadership individual. 

 

 

6.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente investigação teve como objetivo principal explorar as relações existentes 

entre o PsyCap, a self-leadership e a satisfação no trabalho, no setor do Turismo. Este 

objetivo derivou, entre outros aspetos, da perceção de um elevado grau de exigência 

associado ao trabalho nas organizações do setor económico do Turismo e, em particular, 

nos empreendimentos hoteleiros e nas agências de viagens e turismo. 

Neste âmbito, é importante ter presente que o produto turístico é complexo que pode 

ser caracterizado pela existência de um elemento mais concreto/físico que que é 

usufruído pelo turista, acompanhado pela prestação do serviço (na qual existe um 

envolvimento do consumidor) e pelo acolhimento prestado pelos funcionários. Para além 

disso, o setor turístico tem características próprias que o diferenciam de outras áreas 

económicas e está sujeito a diversos fatores e a tendências que lhe colocam desafios nos 

campos da gestão e da operação. Entre eles encontramos consumidores cada vez mais 

informados, experientes e exigentes, que desenvolvem padrões de qualidade aos quais as 

organizações turísticas se sentem impelidas a dar resposta e, inclusivamente, a superar. 



Sandra Teixeira VI – Conclusão – Considerações finais 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 274 

Assim sendo, neste setor económico, a perceção da hospitalidade é um componente 

extremamente importante, em particular no momento em que os consumidores fazem a 

avaliação do produto/serviço, refletindo-se na análise da superação (ou não) das suas 

expectativas e resultante sucesso (ou insucesso) do produto e da organização. Em vista 

disto, o desempenho profissional dos recursos humanos nas organizações empresariais 

deste setor económico, em particular pelo enquadramento numa área de serviços, torna- 

-se preponderante para o seu sucesso. 

Com efeito, as áreas da hotelaria e das agências de viagens, representam atividades onde 

existe um elevado grau de inter-relacionamento direto com os clientes e que são muito 

exigentes para quem nela trabalha, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. No 

caso particular dos diretores de estabelecimentos hoteleiros e de agências de viagens, 

pode-se dizer que estes constituem-se como o elo na triangulação entre trabalhadores, 

produto e clientes, numa área económica global e competitiva, sujeita a diversas forças e 

desafios. Neste cenário, as boas capacidades de PsyCap e de self-leadership destes líderes 

evidenciam-se como um reforço das suas competências e recursos pessoais, que 

favorecem a sua vida pessoal e a organização em que estão inseridos. 

Portanto, esta conjuntura faz sobressair a necessidade da compreensão de como 

melhorar o desempenho das organizações e dos seus recursos humanos, contribuindo 

para o desenvolvimento (pessoal e profissional) dos indivíduos. De forma a melhorar o 

entendimento sobre este assunto, enveredou-se pelo estudo de constructos que têm sido 

apontados como positivamente influenciadores dos resultados organizacionais, mas 

sobre os quais faltam estudos na área do Turismo. Deste modo, a presente investigação 

integrou uma reflexão sobre a importância para a gestão e, em particular para a gestão 

de organizações turísticas, de constructos do âmbito psicológico, sendo eles: o PsyCap, a 

self-leadership e a satisfação no trabalho. 

A literatura mostra que, de um modo geral, o PsyCap, a self-leadership e a satisfação no 

trabalho têm uma correlação positiva com o desempenho profissional e organizacional, 

sendo sugerido que é relevante reforçar estas componentes, através de políticas de 

recursos humanos adequadas. Consequentemente, ao utilizarem e promoverem o 
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aumento dos níveis de PsyCap, da self-leadership e da satisfação no trabalho, como 

fatores na sua gestão, as organizações não só incentivam comportamentos adequados e 

melhores resultados como, também, ajudam a combater comportamentos e resultados 

menos desejáveis. 

Paralelamente à constatação de que bons níveis de cada uma destas três variáveis se 

podem traduzir em êxito organizacional, ao longo da realização desta pesquisa foram 

várias as vezes que se manifestou na literatura a ideia de que - com o aumento da 

globalização e da concorrência internacional - o recrutamento, a retenção e a gestão de 

recursos, para além de poderem ajudar a aumentar a competitividade das organizações, 

tornaram-se fatores cruciais no sucesso do setor de hospitalidade. Por conseguinte, 

parece ser inegável que, de entre os vários recursos organizacionais, os recursos humanos 

exigem uma atenção especial pois têm um papel basilar nesta área de serviços, em que 

são inseparáveis da experiência turística e representam o produto e a imagem a 

organização. 

Em particular, nas áreas dos estabelecimentos hoteleiros e das agências de viagens, para 

conseguirem obter e manter o sucesso, as empresas lutam com uma exigência rigorosa 

no que se refere ao seu funcionamento transferindo-se, consequentemente, elevados 

níveis de exigência para as pessoas127, que nelas têm um papel fundamental para a 

concretização da excelência dos produtos e dos serviços. Entre outros desafios, uma das 

forças com que se deparam atualmente as empresas, nas quais se incluem as turísticas, é 

a necessidade de reduzir os custos e aumentar a eficácia. Ora, para atingirem esse 

objetivo há que refletir sobre todos os seus recursos e estruturas funcionais. Neste 

contexto, os recursos humanos são um ativo que, bem gerido, pode contribuir para o 

sucesso organizacional. Portanto, se as organizações possuírem uma força de trabalho 

mais dinâmica, flexível, que tenha uma boa adaptação entre características pessoais e 

cargos desempenhados e em que as capacidades das pessoas sejam totalmente 

utilizadas, a sua probabilidade de sucesso aumenta. 

 
127 Que, frequentemente, colocam em causa o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. 
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Ainda no caso específico dos estabelecimentos hoteleiros e das agências de viagens, é 

importante ter em consideração que, independentemente da intensidade da pressão 

resultante da conjuntura interna e/ou externa que determinado sistema empresarial 

possa estar a sofrer, os diretores são incitados e/ou impelidos a assumir uma postura 

proativa e de controlo das operações. Nestes ambientes profissionais, as boas 

capacidades de PsyCap e de self-leadership dos diretores podem resultar em mais-valias 

do ponto de vista dos recursos pessoais, beneficiando a sua vida profissional e, por 

consequência, a organização. Estes recursos revelam-se ainda mais oportunos nas fases 

em que os indivíduos se depararam com obstáculos e adversidades. 

Apesar das diversas exigências associadas ao trabalho nestas áreas, as respostas dos 

diretores de estabelecimentos hoteleiros e de agências de viagens, no contexto da 

presente investigação, traduziram-se em valores médios elevados nas três variáveis em 

estudo. Por conseguinte, evidencia-se que os diretores de estabelecimentos hoteleiros e 

de agências de viagens: 1) possuem bons níveis de PsyCap; 2) aplicam a self-leadership e 

as suas estratégias; 3) estão geralmente satisfeitos com o seu trabalho. Portanto, estes 

resultados levam a crer que estes diretores possuem e utilizam características pessoais 

que podem beneficiar a sua vida pessoal e, também, a sua vida profissional, contribuindo 

para o sucesso das organizações em que se inserem. 

Também no contexto do Turismo, faz sentido relembrar as reflexões de Hales (2006) 

sobre as transformações radicais pelas quais a gestão das organizações turísticas, está a 

passar, nomeadamente através da descentralização, da desburocratização e de uma 

mudança no papel dos gestores, que assumem papéis mais flexíveis de liderança e 

coordenação. Ademais, também se verifica uma alteração de operações fragmentadas e 

padronizadas para sistemas de trabalho holísticos, onde existe uma maior integração de 

formas de trabalho e um maior envolvimento dos funcionários. 

Além disso, como tem sido referido, para um bom desempenho das organizações é 

importante possuir uma força de trabalho qualificada, com boas capacidades profissionais 

e pessoais, e que se retenha este valor humano nas organizações. Deste modo, parece 

adequado defender uma mudança de paradigma organizacional que envolve a 



Sandra Teixeira VI – Conclusão – Considerações finais 

PsyCap, Self-leadership e Satisfação no Trabalho na Área do Turismo em Portugal 277 

capacitação dos indivíduos, nos vários níveis da organização, para assumirem uma maior 

responsabilidade pelos seus próprios comportamentos relacionados com o trabalho, 

conforme advogado Pearce e Manz (2005). Portanto, as organizações devem desenvolver 

as capacidades psicológicas positivas dos seus funcionários (Toor & Ofori, 2010) e os 

líderes devem encorajar a prática da self-leadership entre os membros da organização 

(DiLiello & Houghton, 2006). Efetivamente, esta capacitação dos funcionários é 

importante para os vários níveis organizacionais, ou seja, tanto para os diretores como 

para os restantes funcionários. Nesta esfera, fomentar o PsyCap e a self-leadership 

contribui para a capacitação das várias pessoas da organização. 

Assim sendo, parece evidente que características como o PsyCap e a self-leadership são 

elementos que devem ser tidos em atenção. Per si, estes constructos favorecem o reforço 

dos recursos internos dos funcionários que, ao serem usados no local de trabalho, podem 

contribuir para o sucesso das organizações. Aliás, esta constatação vai ao encontro da 

filosofia inerente ao Comportamento Organizacional Positivo que defende a aplicação das 

forças positivamente orientadas dos recursos humanos e das suas capacidades 

psicológicas, com vista à melhoria do desempenho nos locais de trabalho. Além do mais, 

nesta investigação, acredita-se que as organizações devem apostar num estilo de gestão e 

liderança que transmita respeito e reconhecimento pelos seus trabalhadores, que 

fomente as oportunidades de crescimento e as oportunidades de realização pessoal e 

profissional. 

Como foi visto no capítulo sobre a Satisfação no Trabalho, as oportunidades de realização 

pessoal e profissional são alguns dos melhores preditores da satisfação e do 

comprometimento. Mais ainda, também se encontram indicadores de que o estilo de 

liderança, o empowerment e o suporte organizacional são alguns dos antecedentes da 

satisfação no trabalho e que esta aumenta com o envolvimento no processo de tomada 

de decisão, com o recebimento de formação, com o reconhecimento, com o 

enriquecimento dos cargos e com uma comunicação aberta com a gestão. 

Por seu turno, a self-leadership tem sido percecionada como um mecanismo que pode 

contribuir para modelos de gestão descentralizados. Ora, esta descentralização de poder 
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revela-se como uma oportunidade para os membros da organização assumirem maior 

responsabilidade sobre o seu trabalho podendo, desta forma, contribuir para o aumento 

da satisfação no trabalho e ocasionar outros potenciais benefícios. De modo análogo, a 

aplicação da estratégia de SuperLeadership, através da qual os líderes ajudam os 

seguidores a desenvolver a sua própria capacidade de autoliderança, pode ser uma forma 

apropriada para as organizações responderem aos desafios atuais (Manz & Sims, 1991). 

Tomando-se estes factos em atenção, os gestores de empresas turísticas podem 

aumentar a satisfação dos seus colaboradores ao assumirem posturas como, por 

exemplo, a de reconhecerem os esforços dos funcionários, demonstrarem verdadeira 

preocupação com o seu bem-estar, procurarem melhorar o seu ambiente de trabalho e 

promoverem o desenvolvimento do PsyCap e da self-leadership. Ao fazerem isto, podem 

minimizar problemas128 no domínio do desempenho dos funcionários, incrementar o 

comprometimento organizacional e fomentar sucesso da organização. 

No contexto particular da self-leadership, os resultados da presente investigação sugerem 

que, apesar de globalmente esta não ser influenciada pelas variáveis sociodemográficas, 

em algumas subescalas e em relação a alguns parâmetros (como a área de trabalho e o 

sexo), existem diversas correlações e é possível encontrar algumas diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos. Por conseguinte, na elaboração de planos de 

formação e de manutenção de recursos humanos, para além de outros elementos, os 

gestores deverão ainda ter em atenção que homens e mulheres podem usar e beneficiar 

de modo distinto das diversas estratégias de self-leadership, e que a área de trabalho em 

que esses indivíduos se inserem também poderão influir nos resultados individuais. 

Nesta investigação ficou patente que existe uma relação positiva dos níveis de PsyCap e 

de self-leadership com a satisfação no trabalho. Mais ainda, no que diz respeito à 

interação entre o PsyCap e a self-leadership, os resultados apontam para existência de um 

relacionamento positivo, bidirecional, entre estes dois constructos. Por um lado, 

constatou-se um relacionamento positivo do PsyCap com todas as dimensões da self- 

 
128 Como, por exemplo, baixa moral, conflito de papéis, tensões intergrupos, fraco desempenho, problemas 
disciplinares e intenções de abandono. 
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-leadership. Por outro lado, no âmbito da influência da self-leadership sobre o PsyCap, foi 

analisada a influência da dimensão geral, das subescalas e das categorias de estratégias, 

sendo percetível um impacto positivo nestes três planos. 

Sabendo-se que é possível aumentar os níveis de PsyCap e self-leadership através de 

formação, e que estas variáveis contribuem de forma positiva para a melhoria da 

satisfação no trabalho, parece ser evidente que a aposta no prosperar destas variáveis 

deve ser tida, séria e consistentemente, em consideração pelos responsáveis pela gestão 

organizacional. Portanto, os resultados agora obtidos sugerem que o fomento da 

formação e do desenvolvimento no âmbito do PsyCap (e das suas componentes) contribui 

não só para a melhoria global do PsyCap, mas também para o aumento dos níveis de self- 

-leadership e de satisfação no trabalho. De modo similar, o incremento da self-leadership, 

e o aumento do conhecimento e do uso das suas estratégias, pode fazer prosperar o 

PsyCap e os níveis de satisfação no trabalho. 

Uma ideia final que se pode reter, como súmula deste trabalho, é que as três variáveis em 

estudo são fatores importantes para a gestão, uma vez que PsyCap, self-leadership e 

satisfação no trabalho influenciam-se positivamente entre si, favorecem comportamentos 

adequados, combatem efeitos indesejados e, por consequência, suscitam melhores 

resultados organizacionais. 
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ANEXO I 

- 

QUESTIONÁRIO APLICADO NOS 

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 
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PERFIL DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTOS 

HOTELEIROS EM PORTUGAL 

 

 

 

Com este questionário pretendemos estudar o perfil dos diretores de estabelecimentos hoteleiros em 

Portugal. Assim, estamos a estudar algumas características destes diretores, tais como a capacidade de 

autoliderança, o otimismo, a resiliência e a sua satisfação com o trabalho. 

 

O questionário tem um total de 4 páginas, em que a 1ª e a 4ª são muito breves. 

 

O total preenchimento deve demorar entre 5 a 10 minutos e todas as questões são de resposta rápida. 

 

Os questionários são anónimos e é garantida a privacidade dos inquiridos e das suas respostas. 

 

Todas as respostas são válidas. Não há respostas certas ou erradas. 

 

Por favor responda a todas as questões e faça-o de forma sincera. 

 

Se tiver alguma dúvida relacionada com esta investigação poderá enviar um e-mail para 

sandra.teixeira@ua.pt. 
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I PARTE - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL 

 

Sexo:  Feminino   Masculino 

 

Idade: _________ anos 
 

Formação académica:  
 

 Ensino básico (até ao 6º ano)   Mestrado 

 Ensino secundário (do 7º até ao 12º ano)   Pós-graduação 

 Curso de especialização tecnológica (CET)   Doutoramento 

 Curso técnico superior profissional (CTeSP)   Pós-doutoramento 

 Bacharelato   Outro:____________________ 

 Licenciatura    

 
 
Nº de anos de experiência na área de hotelaria:__________ anos 
 
Nº de anos de experiência em funções de gestão na área de hotelaria:________ anos 

 
 
 

II PARTE - CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO ONDE  
TRABALHA ATUALMENTE 

 

Tipo de estabelecimento hoteleiro:  

 Hotel 

 Hotel-apartamento  

 Pousada  

 

Classificação do estabelecimento:  

 1 estrela 

 2 estrelas 

 3 estrelas 

 4 estrelas 

 5 estrelas 

 Sem classificação por estrelas 

 
Nº de quartos ou apartamentos:__________ 
 
Capacidade de alojamento (nº de camas):__________  
 
Distrito onde está situado o estabelecimento hoteleiro: ______________ 
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III PARTE - QUESTIONÁRIO 

 
Nas tabelas seguintes, encontra várias afirmações que visam descrever a forma como age e como pode 
sentir-se ou pensar sobre si mesmo neste momento. 

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item. Use a seguinte escala para demonstrar o grau 
em que se aplica ao seu caso, indicando o seu grau de concordância ou discordância com cada afirmação: 

1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Neutro; 4 – Concordo; 5 - Concordo totalmente 

 1 2 3 4 5 

Sinto-me confiante ao analisar um problema de longo prazo para encontrar uma solução.      

Sinto-me confiante ao representar a minha área de trabalho em reuniões com a gestão.      

Sinto-me confiante ao contribuir para discussões sobre a estratégia da empresa.      

Sinto-me confiante ao ajudar a estabelecer metas/objetivos na minha área de trabalho.      

Sinto-me confiante ao contactar com pessoas de fora da empresa (por exemplo, fornecedores, 
clientes) para discutir problemas. 

     

Sinto-me confiante ao apresentar informações a um grupo de colegas.      

Se, no trabalho, eu me encontrar numa situação complicada, sou capaz de pensar em várias 
formas de sair dessa situação. 

     

Neste momento procuro, de forma enérgica, alcançar os meus objetivos profissionais.      

Há muitas maneiras de contornar os problemas.      

Neste momento, sinto-me muito bem-sucedido no meu trabalho.      

Consigo pensar em várias maneiras de atingir os meus objetivos profissionais atuais.      

Neste momento, estou a atingir os objetivos de trabalho que estabeleci para mim mesmo.      

Quando, no trabalho, tenho um contratempo, tenho dificuldade em o ultrapassar e em avançar.      

Geralmente, no trabalho, de uma forma ou de outra, consigo gerir as dificuldades.      

No trabalho, caso seja necessário, posso ficar "por minha conta", por assim dizer.      

No trabalho, geralmente enfrento com naturalidade o que me causa stress e não permito que me 
influencie de forma negativa. 

     

Eu consigo ultrapassar as adversidades no trabalho porque já vivenciei dificuldades no passado.      

Neste trabalho, sinto que consigo lidar com muitas coisas em simultâneo.      

Quando as coisas estão incertas no trabalho, geralmente “espero pelo melhor”.      

Se alguma coisa me pode correr mal no trabalho, certamente isso vai mesmo acontecer.       

No meu trabalho procuro sempre o lado positivo das coisas.      

Sou otimista no que se refere ao que futuramente pode vir acontecer no meu trabalho.      

Neste meu trabalho, as coisas nunca acontecem da forma que eu quero que aconteçam.      

Encaro o meu trabalho como se “não há mal que bem não traga”.      
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1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Neutro; 4 – Concordo; 5 - Concordo totalmente 

 1 2 3 4 5 

Falo comigo próprio(a) como forma de lidar com os problemas difíceis com que me deparo.      

Quando faço uma tarefa com sucesso, gosto de me presentear com algo que me agrade em 
particular. 

     

Durante a realização de uma tarefa, quando sinto que me faltam as competências necessárias, 
procuro encontrar uma forma de as obter para ser bem-sucedido(a) na sua finalização. 

     

Escrevo notas como forma de me lembrar do que tenho para fazer.      

Antes de realizar uma tarefa, visualizo-me a ser bem-sucedido(a)      

Estou consciente das metas que defino para o meu trabalho.      

Falo comigo mesmo(a) para ultrapassar situações difíceis.      

Quando realizo bem um trabalho ou uma atividade, ofereço a mim mesmo(a) uma experiência 
ou atividade especial como ir ao cinema, ir ao futebol, fazer compras, surfar, etc.. 

     

Procuro avaliar mentalmente a precisão das minhas próprias crenças acerca de situações com 
as quais estou a ter problemas. 

     

Antes de desempenhar uma tarefa, procuro aumentar o conhecimento de forma a maximizar o 
meu desempenho 

     

Uso lembretes específicos para me ajudarem a manter-me focado(a) nas coisas que tenho de 
concretizar. 

     

Imediatamente antes de realizar uma tarefa, imagino-me a ter um bom desempenho.      

Trabalho para alcançar objetivos específicos que defini para mim mesmo(a).      

Quando estou em situações complicadas, converso comigo mesmo(a) para me ajudar a 
ultrapassar o problema. 

     

Depois de superar com sucesso as tarefas ou os desafios que me são apresentados, gosto de 
me mimar. 

     

Reflito em que medida faço juízos pessimistas dos problemas que enfrento.      

Antes de iniciar uma tarefa, preparo-me indo à procura de informação que acho que vou 
precisar. 

     

Quando me é dada uma opção, gosto de fazer o meu trabalho de uma forma que também seja 
divertida para mim. 

     

Antevejo-me deliberadamente a ultrapassar os desafios com que me deparo.      

Avalio em que medida o meu pensamento afeta negativamente as minhas tarefas.      

Procuro fazer no meu trabalho tarefas que me divirtam.       

Ensaio mentalmente a forma como vou resolver determinado problema.      

Procuro encontrar a minha forma preferida de trabalhar.      
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1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Neutro; 4 – Concordo; 5 - Concordo totalmente 

 1 2 3 4 5 

De um modo geral, o tipo de trabalho que faço corresponde de perto ao que eu quero na vida.      

As condições em que faço meu trabalho são excelentes.      

Estou satisfeito com o tipo de trabalho que faço.      

Até agora, consegui alcançar as coisas importantes que queria obter do meu trabalho.      

Se eu pudesse mudar alguma coisa no trabalho, eu não mudaria quase nada.      

 

 

 

 

Numa escala de 0 a 10, classifique o seu grau de satisfação com o seu trabalho atual. 

Totalmente 
insatisfeito 

         
Totalmente 
satisfeito 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

 

 

Agradeço muito sinceramente a sua colaboração! 
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ANEXO II 

- 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

NAS AGÊNCIAS DE VIAGENS 
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PERFIL DOS DIRETORES E DOS COLABORADORES DAS 

AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO EM PORTUGAL 

 

 

 

Com este questionário pretendemos estudar o perfil dos diretores e dos colaboradores das 

agências de viagens e turismo em Portugal. Assim, estamos a estudar algumas características 

destas pessoas, tais como a capacidade de autoliderança, o otimismo, a resiliência e a satisfação 

com o trabalho. 

 

O questionário tem um total de 4 páginas, em que a 1ª e a 4ª são muito breves. 

 

O total preenchimento deve demorar entre 5 a 10 minutos e todas as questões são de resposta 

rápida. 

 

Os questionários são anónimos e é garantida a privacidade dos inquiridos e das suas respostas. 

 

Todas as respostas são válidas. Não há respostas certas ou erradas. 

 

Por favor responda a todas as questões e faça-o de forma sincera. 

 

Se tiver alguma dúvida relacionada com esta investigação poderá enviar um e-mail para 

sandra.teixeira@ua.pt. 
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I PARTE - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL 

 

Sexo:  Feminino   Masculino 

 
Idade: _________ anos 
 
Formação académica:  
 

 Ensino básico (até ao 6º ano)   Mestrado 

 Ensino secundário (do 7º até ao 12º ano)   Pós-graduação 

 Curso de especialização tecnológica (CET)   Doutoramento 

 Curso técnico superior profissional (CTeSP)   Pós-doutoramento 

 Bacharelato   Outro:____________________ 

 Licenciatura    

 
Nº de anos de experiência na área de agências de viagens:__________ anos 
 

Função/cargo que exerce atualmente: 
 

 Diretor de agência 

 Chefe de agência 

 Colaborador Técnico de Turismo 

 Outro:________________________________________ 

 
Nº de anos de experiência na função/cargo que exerce atualmente:_________ anos 

 
 

II PARTE - CARACTERIZAÇÃO DA AGÊNCIA ONDE TRABALHA ATUALMENTE 

 

A agência está associada a algum grupo/rede de agências?  
 

 Não 

 Sim. Indique a Rede: ____________________________________________________ 

 

Dimensão da agência/balcão:  
 

 Entre 1 e 3 colaboradores   Entre 16 e 18 colaboradores 

 Entre 4 e 6 colaboradores   Entre 19 e 21 colaboradores 

 Entre 7 e 9 colaboradores   Entre 22 e 24 colaboradores 

 Entre 10 e 12 colaboradores   25 ou mais colaboradores 

 Entre 13 e 15 colaboradores    

 
Distrito onde está situada a agência/balcão: ____________ 
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III PARTE - QUESTIONÁRIO 

 
Nas tabelas seguintes, encontra várias afirmações que visam descrever a forma como age e como pode 
sentir-se ou pensar sobre si mesmo neste momento. 

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item. Use a seguinte escala para demonstrar o grau 
em que se aplica ao seu caso, indicando o seu grau de concordância ou discordância com cada afirmação: 

1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Neutro; 4 – Concordo; 5 - Concordo totalmente 

 1 2 3 4 5 

Sinto-me confiante ao analisar um problema de longo prazo para encontrar uma solução.      

Sinto-me confiante ao representar a minha área de trabalho em reuniões com a gestão.      

Sinto-me confiante ao contribuir para discussões sobre a estratégia da empresa.      

Sinto-me confiante ao ajudar a estabelecer metas/objetivos na minha área de trabalho.      

Sinto-me confiante ao contactar com pessoas de fora da empresa (por exemplo, fornecedores, 
clientes) para discutir problemas. 

     

Sinto-me confiante ao apresentar informações a um grupo de colegas.      

Se, no trabalho, eu me encontrar numa situação complicada, sou capaz de pensar em várias 
formas de sair dessa situação. 

     

Neste momento procuro, de forma enérgica, alcançar os meus objetivos profissionais.      

Há muitas maneiras de contornar os problemas.      

Neste momento, sinto-me muito bem-sucedido no meu trabalho.      

Consigo pensar em várias maneiras de atingir os meus objetivos profissionais atuais.      

Neste momento, estou a atingir os objetivos de trabalho que estabeleci para mim mesmo.      

Quando, no trabalho, tenho um contratempo, tenho dificuldade em o ultrapassar e em avançar.      

Geralmente, no trabalho, de uma forma ou de outra, consigo gerir as dificuldades.      

No trabalho, caso seja necessário, posso ficar "por minha conta", por assim dizer.      

No trabalho, geralmente enfrento com naturalidade o que me causa stress e não permito que me 
influencie de forma negativa. 

     

Eu consigo ultrapassar as adversidades no trabalho porque já vivenciei dificuldades no passado.      

Neste trabalho, sinto que consigo lidar com muitas coisas em simultâneo.      

Quando as coisas estão incertas no trabalho, geralmente “espero pelo melhor”.      

Se alguma coisa me pode correr mal no trabalho, certamente isso vai mesmo acontecer.       

No meu trabalho procuro sempre o lado positivo das coisas.      

Sou otimista no que se refere ao que futuramente pode vir acontecer no meu trabalho.      

Neste meu trabalho, as coisas nunca acontecem da forma que eu quero que aconteçam.      

Encaro o meu trabalho como se “não há mal que bem não traga”.      
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1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Neutro; 4 – Concordo; 5 - Concordo totalmente 

 1 2 3 4 5 

Falo comigo próprio(a) como forma de lidar com os problemas difíceis com que me deparo.      

Quando faço uma tarefa com sucesso, gosto de me presentear com algo que me agrade em 
particular. 

     

Durante a realização de uma tarefa, quando sinto que me faltam as competências necessárias, 
procuro encontrar uma forma de as obter para ser bem-sucedido(a) na sua finalização. 

     

Escrevo notas como forma de me lembrar do que tenho para fazer.      

Antes de realizar uma tarefa, visualizo-me a ser bem-sucedido(a)      

Estou consciente das metas que defino para o meu trabalho.      

Falo comigo mesmo(a) para ultrapassar situações difíceis.      

Quando realizo bem um trabalho ou uma atividade, ofereço a mim mesmo(a) uma experiência 
ou atividade especial como ir ao cinema, ir ao futebol, fazer compras, surfar, etc.. 

     

Procuro avaliar mentalmente a precisão das minhas próprias crenças acerca de situações com 
as quais estou a ter problemas. 

     

Antes de desempenhar uma tarefa, procuro aumentar o conhecimento de forma a maximizar o 
meu desempenho 

     

Uso lembretes específicos para me ajudarem a manter-me focado(a) nas coisas que tenho de 
concretizar. 

     

Imediatamente antes de realizar uma tarefa, imagino-me a ter um bom desempenho.      

Trabalho para alcançar objetivos específicos que defini para mim mesmo(a).      

Quando estou em situações complicadas, converso comigo mesmo(a) para me ajudar a 
ultrapassar o problema. 

     

Depois de superar com sucesso as tarefas ou os desafios que me são apresentados, gosto de 
me mimar. 

     

Reflito em que medida faço juízos pessimistas dos problemas que enfrento.      

Antes de iniciar uma tarefa, preparo-me indo à procura de informação que acho que vou 
precisar. 

     

Quando me é dada uma opção, gosto de fazer o meu trabalho de uma forma que também seja 
divertida para mim. 

     

Antevejo-me deliberadamente a ultrapassar os desafios com que me deparo.      

Avalio em que medida o meu pensamento afeta negativamente as minhas tarefas.      

Procuro fazer no meu trabalho tarefas que me divirtam.       

Ensaio mentalmente a forma como vou resolver determinado problema.      

Procuro encontrar a minha forma preferida de trabalhar.      
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1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Neutro; 4 – Concordo; 5 - Concordo totalmente 

 1 2 3 4 5 

De um modo geral, o tipo de trabalho que faço corresponde de perto ao que eu quero na vida.      

As condições em que faço meu trabalho são excelentes.      

Estou satisfeito com o tipo de trabalho que faço.      

Até agora, consegui alcançar as coisas importantes que queria obter do meu trabalho.      

Se eu pudesse mudar alguma coisa no trabalho, eu não mudaria quase nada.      

 

 

 

 

Numa escala de 0 a 10, classifique o seu grau de satisfação com o seu trabalho atual. 

Totalmente 
insatisfeito 

         
Totalmente 
satisfeito 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

 

 

Agradeço muito sinceramente a sua colaboração! 

 


