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RESUMO 

 

O capital psicológico positivo, área da psicologia organizacional, tem como objetivo 

desenvolver mecanismos emocionais no trabalhador de forma que este possa investir nos recursos 

humanos para um melhor desenvolvimento das capacidades psicológicas positivas para enfrentar 

as adversidades cotidianas no trabalho e se qualificar em sua performance laboral. Participaram do 

estudo 101 enfermeiros de um hospital público, em Natal-RN, 27 a 62 anos, homens e mulheres 

(95%), mais 60% acima de 6 anos de trabalho e 30 hrs/semanais de serviço. Os participantes 

responderam um questionário sociodemográfico e Escala de Capital Psicológico Positivo (ECPP). 

Os resultados revelaram que esta medida é confiável para contexto amostral, sendo assim, possível 

avaliar o nível de investimento emocional que esta categoria profissional possa apresentar 

ferramentas psicológicas para a proteção de sua saúde funcional.  
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INTRODUÇÃO 

 

A rápida ascensão do capitalismo trouxe ao mundo globalizado diversas mudanças, o que 

obrigou as organizações a buscar estratégias de enfrentamento para se adaptarem a esta nova 

realidade (Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007; Ferguson & Reio, 2010). Com isso, a área de 

recursos humanos passou a ganhar maior notoriedade, tornando-se predominante em importância 

ate mesmo ao capital financeiro (Avey, Patera, & West, 2006; Cunha, Rego, Lopes, & Ceitil, 2008; 

Luthans, avolio, Avey, & Norman, 2007).  

Dado a importância dos colaboradores para o bom desempenho de uma empresa é que, cada 

vez mais, elas se vêem preocupadas em desenvolver em seus empregados recursos que contribuam 

para o desenvolvimento das capacidades psicológicas positivas e melhorem seu desempenho 

organizacional (Avey, Wernsing, & Mhatre, 2008; Luthans, Avey, Avolio, Norman, & Combs, 

2006; Luthans, Norman, Avolio, & Avey, 2008; Warner, 2008). Com isso, é neste contexto que a 

perspectiva da Psicologia Positiva ganha espaço, sobretudo, a partir da publicação do artigo de 

Seligman e Czikszentmihalyi (2000); de acordo com os autores supracitados, a importância de 

aprofundar conhecimentos nesta área da psicologia, foca as potencialidades humanas, as quais, 

quando aplicadas no contexto organizacional parecem maximizar a performance laboral do 

colaborador e minimizar o processo de adoecimento laboral. 

A inserção de constructos positivos em meio organizacional, denominada Comportamento 

Organizacional Positivo (COP), afirma-se como conceito impulsionador de melhorias das 

capacidades psicológicas, que, quando medidas apresentam repercussões positivas no desempenho 

organizacional (Luthans & Youssef, 2004). Para Luthans et al. (2007), existem quatro capacidades 

psicológicas positivas que melhor se relacionam com comportamento organizacional positivo: a 

autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência. Essas quatro capacidades psicológicas quando 

juntas dão origem ao constructo do capital psicológico positivo (PsyCap). 

De acordo com Luthans, Luthans e Luthans (2004) o PsyCap é possível compreender tal 

construto com uma espécie de desenvolvimento psicológico positivo, relacionado com resultados 

e desempenho no trabalho, por exemplo, com o comprometimento, satisfação e perseverança. 

Sendo assim, é possível que os indivíduos com capital psicológico elevado possuem características 

como: ter confiança para assumir e colocar o esforço necessário para ter sucesso em tarefas 

desafiadoras (autoeficácia), fazer uma atribuição positiva sobre ter sucesso agora e no futuro 

(otimismo), ser perseverante perante as metas e quando necessário redirecionar os caminhos para 

alcançar o sucesso (esperança) e, quando abalado por problemas e adversidades, sustentar e 

recuperar, ir mais longe, ir mais além para alcançar o sucesso (resiliência) (Luthans et al., 2007). 

Para Avey, Luthans, Smith e Palmer (2010) essas quatro dimensões quando juntas, aumentam a 
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probabilidade de sucesso quando associada a um maior esforço e motivação no desempenho junto 

a empresa. 

Especificamente, na concepção de Avey, Reichard, Luthans e Mhatre (2011), é possível fazer 

uma distinção entre o capital humano (por exemplo, “o que você sabe?”, do capital social “quem 

sabe?”) do capital financeiro (por exemplo, “o que você tem?”) e do capital psicológico (“quem 

somos?”) e o que podemos nos tornar em termos de desenvolvimento positivo.  

Em estudo desenvolvido por Larson e Luthans (2006), as organizações devem investir no 

desenvolvimento das três formas de avaliação dos recursos humanos – o capital humano, social e 

psicológico. Porém, Luthans e Youssef (2005), destacam que o capital psicológico, quando 

comparado ao capital humano e ao capital social, pode acrescentar ao sujeito vantagem competitiva 

através do investimento e desenvolvimento de “quem se é”. Assim, o capital psicológico difere dos 

demais conceitos pois não se trata de um traço, mas sim de um estado, aberto ao desenvolvimento 

e que pode ser modificado e promovido através do investimento em práticas de gestão e liderança 

(Cunha, Rego, & Lopes, 2013). 

O benefício de combinar estas capacidades num único constructo está no fato de elas 

partilharem um recurso psicológico e permitir que indivíduos com elevados níveis destas 

capacidades apresentem desempenhos superiores e mais consistentes do que quando comparado 

com um indivíduo com elevados níveis de apenas uma destas capacidades (Luthans et al., 2008).  

Por esse motivo Avey et al. (2011) explicam que muitas atitudes e comportamentos positivos 

dos colaboradores no ambiente organizacional são influenciadas pelo capital psicológico estando 

positivamente correlacionadas com atitudes positivas no trabalho como satisfação, 

comprometimento organizacional, inovação e bem-estar psicológico. De outro modo, indivíduos 

com um baixo capital psicológico desenvolvem atitudes não desejadas no trabalho como cinismo, 

estresse, turnover e ansiedade. Avey, Luthans e Youssef (2010), acrescentam que o capital 

psicológico está positivamente relacionado com comportamentos de cidadania organizacional e 

negativamente ao cinismo organizacional, intenções de turnover, e comportamentos improdutivos 

na organização.  

Estudos empíricos realizados por Luthans e seus colaboradores foram capazes de especificar 

cientificamente as quatro dimensões que compõem o capital psicológico (autoeficáca, otimismo, 

esperança e resiliência) ao realizarem pesquisas isoladas em diversas organizações. Com isso foi 

possível reunir estas dimensões de forma integral para formação do conceito de capital psicológico 

positivo. Tais dimensões apresentam-se passiveis de avaliação, através de medidas com boas 

qualidades métricas, o que auxilia as organizações a mensurar o desempenho dos colaboradores 

(Luthans et al., 2007). 
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Um estudo desenvolvido por Luthans, et al. (2007) buscou analisar a esperança, otimismo, 

resiliência e autoeficácia, individualmente e como um fator composto, mensurando o desempenho 

e a satisfação. O resultado demonstrou que existe relação positiva e significativa quando da 

composição dos quatro fatores juntos com o desempenho e a satisfação, indicando que o fator 

composto pode ser a melhor ferramenta para analisá-los, apresentado um relacionamento positivo 

e significativo sobre a composição das quatro capacidades com o desempenho e satisfação. Sendo 

assim, o impacto previsto do capital psicológico positivo ao nível do trabalho é superior aos 

resultados esperados das capacidades individuais que compreendem (Luthans et al., 2007; Gruman 

& Saks 2011). 

Outro estudo desenvolvido por Avey, Luthans e Jensen (2009), o qual, verificou o quanto o 

capital psicológico poderia ser a saída para uma melhor compreensão da variabilidade dos sintomas 

de estresse no ambiente de trabalho e intenção de turnover; os autores concluíram que 

trabalhadores com um capital psicológico elevado estão menos sujeitos a apresentarem níveis de 

estresse no contexto do trabalho. Tendo assim o aparato de que investir no capital psicológico nas 

organizações pode ter grande impacto nos resultados organizacionais tais como um aumento do 

desempenho (Luthans, Avolio, & Walumba, 2005) e alterações positivas nas atitudes dos 

colaboradores (Jensen & Luthans, 2006; Cavalcante, Siqueira, & Kuniyoshi, 2014). 

É possível observar que o capital psicológico possui um diferencial fundamental para a 

vantagem competitiva das organizações e atua como preditor direto de bons resultados no trabalho, 

assim, trabalhadores com capital psicológico elevado apresentam maiores capacidades de inovação 

e criatividade para ultrapassar os desafios e melhorar seu desemprenho organizacional. Estes 

resultados permitiram concluir que trabalhadores com um capital psicológico elevado tendem a ter 

reforço, inovação e criatividade para enfrentar os desafios, principalmente no contexto 

organizacional. Sendo uma variável muito importante no espaço laboral, este estudo pretendeu 

verificar se a medida de capital psicológica positivo é possível ser mensurada numa amostra de 

enfermeiros; tais interesses se devem ao fato de não apenas ter encontrados poucos estudos no 

Brasil que foquem tais variáveis, bem como, por considerar que tal profissional tem condição de 

se inserir em fatores geradores de estresse (cf. Rodrigues & Ferreira, 2011). 

 

MÉTODO 

 

Amostra 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e correlacional, de abordagem quantitativa 

envolvendo profissionais da área saúde em um hospital público na cidade de Natal-RN.  
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Para a amostra referente a pesquisa utilizou-se o pacote estatístico GPower 3.1 para calcular 

a sua significância para a presente dissertação; o GPower 3.1, trata-se de um software destinado a 

calcular o poder estatístico (isto é, o teste de hipótese), tendo como base, não apenas o ‘n’ 

necessário para a pesquisa, mas, também, o tipo de calculo a ser realizado (Faul, Erdfelder, Lang, 

& Buchner, 2007).  

Para a coleta de dados deste estudo, considerando uma probabilidade de 95% (p < 0,05), 

magnitude do efeito amostral (r  0,50) e um padrão de poder hipotético (π  0,80), observou-se 

que, a partir desses critérios, uma amostra mínima de, aproximadamente, 80 sujeitos revelou-se 

suficiente (tendo como indicadores: t  1,98; π  0,91; p < 0,05). 

Apesar do cálculo amostral considerar suficiente a sugestão da amostra acima (N = 80 

sujeitos), nesta pesquisa, considerou-se o método de coleta bola de neve, com amostra intencional, 

a qual compôs no final da coleta de dados, uma amostra de 101 enfermeiros de um hospital público 

na cidade de Natal-RN /Brasil.  

Quanto critério de inclusão considerou-se, os seguintes: estar empregado por mais de um ano 

e ativo no seu setor de trabalho, seja no Regime Jurídico Único – RJU, seja na Consolidação das 

Leis Trabalhistas - CLT, ser da área da saúde no hospital onde será feito a coleta de dados e ter 

entre 20 ou 40 horas de trabalho. 

Com isso, a amostra do estudo foi composta por, 101 enfermeiros, todos funcionários do 

hospital público na cidade de Natal-RN, porém, a maioria (64%) pertenciam a EBSERH (Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares), 95% da amostra eram de mulheres, com idades variando de 

27 a 62 anos (Media = 40,16, dp = 9,68), 63% eram casados, quanto a renda econômica, a maioria 

(55%), ganha aproximadamente, de 4 a 5 salários-mínimos; no que se refere a informação sobre o 

profissionalismo dos respondentes, 74% tem uma qualificação profissional do nível especialização, 

66% tem um tempo de atuação de 6 a 10 anos, com a maioria (19%) trabalhando no setor da UTI 

neonatal, com 67% tendo carga horaria semanal de 30 horas, 80% dos respondentes não exerce 

função de gestão. Em relação a saúde particular dos respondentes, 61% afirma não ter estado de 

licença por motivo de saúde e para 95% deles, não sofreu nenhum acidente no local de trabalho. 

 

Instrumento  

Os sujeitos responderam aos seguintes questionários: 

Escala de capital psicológico positivo no trabalho (ECPP) – Trata-se de um instrumento 

elaborado por Luthans, Youssef e Avolio (2007); neste estudo utilizou-se a forma reduzida para 

12 itens, desenvolvida por Viseu et al. (2012) para o contexto Português. A escala é composta por 

12 itens que descrevem para os respondentes, um estado psicológico positivo com o objetivo para 
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enfrentar e empregar o esforço necessário para alcançar sucesso em tarefas desafiadoras. De acordo 

com os autores, a escala é formada por quatro fatores: otimismo (2 itens), resiliência (3 itens), 

autoeficácia (3 itens) e esperança (4 itens). O sujeito deverá responder numa escala tipo Likert, de 

seis pontos, o grau de concordância com cada itens (1 – Discordo fortemente; 2 – Discordo; 3 – 

Discordo um pouco; 4 – Concordo um pouco; 5 – Concordo; e 6 – Concordo fortemente). 

No estudo desenvolvido por Formiga, Viseu e Jesus (2014), para o contexto brasileiro, 

através da análise fatorial confirmatória, com o objetivo de validar tal medida para o referido 

contexto com amostras de trabalhadores de organizações publicas e privadas, observaram 

indicadores psicométricos confiáveis (²/gl = 1,32, RMR = 0,05, GFI = 0,98, AGFI = 0,95, CFI = 

0,99, TLI = 0,99 e RMSEA = 0,03), os quais, confirmam a estrutura tetrafatorial da ECPP, 

previamente, proposta por Luthans, Youssef e Avolio (2007) e Viseu et al. (2012) em Portugal. 

Além destes instrumentos, os enfermeiros responderam também alguns dados 

sóciodemográficos, por exemplo: Qual o seu vínculo na Maternidade Escola Januário Cicco 

(MEJC), sexo, idade, estado civil, qualificação profissional, tempo de atuação no serviço da MEJC, 

em qual faixa de renda você está inserido, setor em que trabalha, qual a sua carga horária semanal 

na MEJC, possui outro vínculo empregatício, em qual dos segmentos esse segundo vínculo se 

insere, você exerce função de gestão nesta (as) atividade, qual a carga horária semanal deste 

segundo vínculo, nos últimos 12 (doze) meses esteve de licença por algum motivo de saúde, caso 

tenha respondido positivo a pergunta anterior, qual o motivo da licença de saúde, sofreu algum tipo 

de acidente no trabalho nos últimos 12 (doze) meses, caso tenha respondido positivo a pergunta 

anterior, qual foi o tipo de acidente sofrido.  

 

Procedimentos éticos  

Todos os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações previstas na 

Resolução 196/96 do CNS e na Resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia (CNS, 

1996; ANPEPP, 2000). O estudo foi submetido ao conselho de ética e aprovado sob o CAAE: 

83102917.2.0000.5296. 

 

Administração da pesquisa e análise de dados 

O instrumento da pesquisa foi administrado aos respondentes de forma coletiva e/ou 

individualmente quando estes não se encontrarem em espaço de convivência social (no trabalho) 

ou profissional em que poderia ser aplicado. A todos será solicitado a participação no estudo, aos 

quais, era informado que o objetivo do estudo seria o de avaliar a percepção das pessoas 

relativamente ao ambiente de trabalho e a influência deste no seu comportamento. 
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As pessoas que se mostraram interessadas e deram o seu consentimento em participar para 

fazer parte da amostra do estudo, foram esclarecidas quanto as suas respostas serão pessoais e sem 

interferência do administrador da pesquisa, assim: ao responder o instrumento, não haverá 

respostas certas ou erradas e elas serão tratadas de acordo com o que o sujeito pensou ao ler as 

questões apresentadas e indicou a sua resposta no instrumento apresentado.  

Também, foi assegurado o anonimato das respostas, bem como, que as questões respondidas 

foram tratadas em seu conjunto de resposta e não na particularidade da resposta de cada sujeito. 

Apesar de se encontrar as instruções necessárias para que o questionário possa ser respondido, o 

pesquisador (com experiência prévia na pesquisa) esteve presente durante toda a aplicação do 

instrumento, caso o respondente necessite de esclarecimento sobre as dúvidas que surgirem; um 

tempo médio de 50 minutos foi suficiente para que a atividade pudesse ser concluída. 

Quanto à análise dos dados, utilizou-se o pacote estatístico SPSSWIN, em sua versão 21.0, 

para tabular os dados e realizar as análises estatísticas descritivas (média e desvio padrão) e análise 

de variância. Para verificar a proposta do modelo teórico hipotetizado, no programa AMOS Grafics 

21.0, verificaram-se os indicadores estatísticos para o Modelo de Equações Estruturais (MEE) e 

foram considerados segundo a adequação de ajuste subjetiva. Esse programa estatístico tem a 

função de apresentar, de forma mais robusta, indicadores psicométricos que vise uma melhor 

construção da adaptação e acurácia da escala desenvolvida, bem como, permita desenhar um 

modelo teórico pretendido no estudo. 

 Sendo assim, sendo um tipo de análise estatística mais criteriosa e rigorosa, testou-se o 

modelo teórico que hipotetizado considerando alguns índices que permitem avaliar a qualidade de 

ajuste do modelo proposto (Byrne, 2012; Hair, Tatham, Anderson, & Black, 2005; Van De Vijver 

& Leung, 1997): O χ² (qui-quadrado) testa a probabilidade do modelo teórico se ajustar aos dados: 

quanto maior o valor do χ² pior o ajustamento. Entretanto, ele tem sido pouco empregado na 

literatura, sendo mais comum considerar sua razão em relação aos graus de liberdade (χ²/g.l.). 

Neste caso, valores até 3 indicam um ajustamento adequado; O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o 

Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) são análogos ao R² na regressão múltipla e, portanto, 

indicam a proporção de variância–covariância nos dados explicada pelo modelo. Os valores desses 

indicadores variam de 0 a 1, sendo que os valores na casa dos 0,80 e 0,90, ou superiores, indicam 

um ajustamento satisfatório; A Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu 

intervalo de confiança de 90% (IC90%), é considerado um indicador de “bondade” de ajuste, isto 

é, valores altos indicam um modelo não ajustado. Assume-se como ideal que o RMSEA se situe 

entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores até 0,10; O Comparative Fit Index (CFI) - compara de forma 

geral o modelo estimado ao modelo nulo, considerando valores mais próximos de um como 

indicadores de ajustamento satisfatório; Tucker-Lewis Index (TLI), apresenta uma medida de 

parcimônia entre os índices do modelo proposto e do modelo nulo. Varia de zero a um, com índice 
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aceitável acima de 0,90; Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo 

de confiança de 90% (IC90%), é considerado um indicador de adequação de ajuste, isto é, valores 

altos indicam um modelo não ajustado. Assume-se como ideal que o RMSEA se situe entre 0,05 e 

0,08, aceitando-se valores de até 0,10. 

 

RESULTADOS 

 

Para atender ao objetivo principal do artigo, utilizou-se o pacote estatístico AMOS 21.0 e 

nele efetuou uma análise fatorial confirmatória (AFC); buscou-se corroborar a hipótese do modelo 

fatorial com quatro dimensões do capital psicológico no trabalho, as quais, são: auto-eficácia, 

esperança, resiliência e otimismo. Esta estrutura fatorial, proposta por Luthans, Youssef e Avolio 

(2007) e validada nos EUA, não só foi confirmada por Viseu et al. (2012) numa amostra 

portuguesa, mas, também, corroborada por Formiga, Viseu e Jesus (2014) numa amostra de 

trabalhadores brasileiros de organizações públicas e privadas. Desta forma, tomando como 

orientação esta perspectiva teórica e empírica, indicada nos estudos dos autores supracitados, 

acredita-se que a organização itens-fatores tenha associações tanto positivas, quanto próximas aos 

indicadores previamente observados nos estudos. 

Com isso, para verificar a hipótese levantada, realizou-se o cálculo na AFC, optando por 

deixar livre as covariâncias (phi, φ); esta revelou indicadores de qualidade de ajuste para o modelo 

proposto (isto é, modelo tetrafatorial) não apenas dentro das recomendações apresentadas na 

literatura (Byrne, 2001; Tabachnick & Fidell, 1996; Van De Vijver & Leung, 1997), mas, também, 

próximos aos observados nos estudos Viseu et al. (2012) e Formiga, Viseu e Jesus (2014). 

De acordo com os resultados observados nestas análises, o modelo pretendido (modelo 

tetrafatorial ajustado) apresentou indicadores estatísticos que justificam a qualidade e  consistência 

de sua estrutura fatorial da EPSO [χ2/gl = 1,11, RMR = 0,08, GFI = 0,93, AGFI = 0,88, CFI = 0,99, 

TLI = 0,99, RMSEA (90%IC) = 0,03 (0,00-0,08), CAIC =248,69 e ECVI = 1,29]; essa condição 

empírica da medida da ECPP no que se refere a qualidade fatorial ajustada, ainda mostrou-se muito 

boa, quanto ela foi comparada aos indicados estatísticos de outros modelos fatoriais (por exemplo, 

unifatorial = χ2/gl = 3,93, RMR = 0,15, GFI = 0,73, AGFI = 0,61, CFI = 0,74, TLI = 0,68, RMSEA 

(90%IC) = 0,17 (0,15-0,29), CAIC = 347,14, ECVI = 2,60; tetrafatorial não ajustado = χ2/gl = 1,89, 

RMR = 0,11, GFI = 0,88, AGFI = 0,81, CFI = 0,93, TLI = 0,90, RMSEA (90%IC) = 0,09 (0,06-

0,12), CAIC = 258,13, ECVI = 1,50]. De forma geral, pode-se destacar que os melhores resultados 

estiveram para o modelo ajustado, mesmo que, no modelo sem ajustes, observe-se a existência de 

indicadores estatísticos que correspondiam ao limite aceito na literatura sobre AFC, salienta-se que 

houve apenas para alguns desses indicadores (por exemplo: χ2/gl , RMR, GFI e CFI), situação essa 
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que não é suficiente para que o modelo ajustado seja negado ou criticado, pois, é preciso que para 

garantir a qualidade da estrutura fatorial, um conjunto de indicadores venham a ser confirmado, no 

estudo cascata, já que eles vão se garantindo uns aos outros. 

Quanto indicador psicométrico adicional, os quais, associados aos destacados no parágrafo 

acima, optou-se em verificar alguns indicadores mais parcimoniosos (por exemplo, o AIC, BIC e 

BCC), os quais, são capazes de garantir o modelo tetrafatorial ajustado; estes indicadores 

acompanham o CAIC e ECVI, utilizados para avaliar a adequação de um determinado modelo, 

relacionando a outro (ou outros) modelo para comparação da organização fatorial deles (neste caso, 

a proposta do modelo tetrafatorial ajustado em relação ao modelo unifatorial e tetrafatorial sem 

ajustes) a fim de avaliar qual a melhor estrutura fatorial (Marôco, Tecedeiro, Martins, & Meireles, 

2008), destaca-se que quanto menor o resultado, melhor será o modelo fatorial proposto; com isso, 

observaram-se os seguintes resultados: modelo tetrafatorial ajustado – AIC = 127,08, BIC = 218,61 

e BCC = 137,55 e no modelo unifatorial – AIC = 260,38, BIC = 323,14 e BCC = 267,33 e por fim, 

no modelo tetrafatorial não ajustado - AIC = 149,68, BIC = 228,13 e BCC = 158,65. Considerando 

tais resultados, destaca-se que os melhores indicadores estiveram para o modelo ajustado, 

confirmado a proposta da estrutura original tetrafatorial do capital psicológico positivo em uma 

amostra de enfermeiros.  

Pode-se destacar que todas as saturações (Lambdas, λ) estiveram dentro do intervalo 

esperado |0 - 1|, não havendo problemas da estimação proposta da escala de suporte organizacional 

em enfermeiros (Figura 1), os quais, foram estatisticamente diferentes de zero (t > 1,96, p < 0,05), 

condição essa, que comprova a existência do modelo unifatorial pretendido; esta medida avalia a 

percepção do trabalhador sobre a extensão em que a empresa que o emprega se preocupa com a 

promoção de seu bem-estar. Esses resultados referem-se à adequabilidade da referida escala e à 

consistência da medida para avaliar o suporte organizacional na referida amostra. No que se refere 

a validade deste construto, realizaram-se tanto o cálculo de confiabilidade composta (CC) quanto 

da variância média extraída (VME); na primeira avaliação exige-se um nível de escore acima de 

0,70, enquanto na segunda avaliação, um nível acima de 0,50. Observou-se que, para essa 

dimensão, o resultado foi o seguinte: Geral (CC = 0,94 e o VME = 0,56) e das dimensões 

(Autoeficácia [CC = 0,85 e o VME = 0,65], Esperança [CC = 0,88 e o VME = 0,65], Resiliência 

[CC = 0,70 e o VME = 0,51] e Otimismo [CC = 0,73 e o VME = 0,58], os quais, estiveram acima 

do exigido na literatura estatística (Hair et all, 2005; Marôco, Tecedeiro, Martins, & Meireles, 

2008; Lattin, Carroll & Green, 2011), condição que evidencia, respectivamente, a confiabilidade e 

validade convergente do construto utilizado. 
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Notas: CPP1 = Item 1...CPP12 = Item 12. 

Figura 1: Representação gráfica da estrutura fatorial da CPT em enfermeiros. 

 

A partir desses resultados, os quais, corroboram a medida do capital psicológico no trabalho 

e que revelou indicadores psicométricos confiáveis, garantindo tanto a perspectiva teórica e quanto 

empírica desenvolvida por Luthans, Youssef e Avolio (2007); nestas avaliações observou-se que a 

semelhança nos indicadores psicométricos e a associação itens-fator da estrutura fatorial verificada 

esteve próxima aos, previamente observados no estudo dos autores supracitados (cf. Viseu et al., 

2012; Formiga, Viseu, & Jesus, 2014). Com isso, optou-se por gerar um modelo preditivo, tendo 

como variável independente a percepção o capital psicológico positivo e variável dependente, as 

variáveis sociodemográficas (idade, estado civil e renda econômica) e laboral (tempo de atuação, 

cargo de chefia, vínculo com o hospital).  

Para atender ao objetivo exposta acima, considerou-se um modelo recursivo de equações 

estruturais para efetuar o cálculo, o qual apresentou os seguintes indicadores psicométricos (2/gl 

= 1,23, GFI = 0,96; AGFI = 0,91; CFI = 0,97, TLI = 0,96, RMSEA = 0,05 (0,01-0,11), explicando 
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as seguintes variáveis preditora do capital psicológico positivo no trabalho: Idade ( = 0,48) e o 

cargo de chefia que exerce ( = 0,23), enquanto a variável tempo de atuação no serviço da MEJC 

explicou negativamente o capital psicológico positivo ( = -0,36) (ver figura 2). De todas as 

variáveis propostas no estudo, somente três variáveis apresentaram resultados que puderam 

predizer o capital psicológico positivo em enfermeiros. 

  

Figura 2:  Representação gráfica do modelo preditivo do suporte organizacional em 

enfermeiros. 

 

Considerando a medida do capital psicologia positivo, esta foi confiável e confirmou a 

organização fatorial, previamente estabelecida por Formiga, Viseu e Jesus (2014) para o contexto 

brasileiro, mas que na amostra de enfermeiros a pretensa medida revelou segurança conceitual e 

empírica; de forma geral, ao abordar as informações encontradas na escala em questão, ao focar na 

consistência da avaliação do construto relacionada a qualidade psicométrica da estrutura fatorial 

em distintas amostras de trabalhadores no Brasil, com tal exclusividade amostral no presente 

estudo, pode-se afirmar que não somente os respondentes reconheceram a variação do capital 

psicologia positivo, a partir dos itens da medida, bem como, que é possível verificar, em seu 

contexto laboral, variáveis da perspectiva abordada pela psicologia positiva e que é útil quando se 

pretender investir em intervenções de recurso humano em trabalhadores com foco na qualidade de 

vida e de trabalho (especificamente, nos enfermeiros).  

Tais reflexões apresentadas no parágrafo acima é reforçada, considerando a qualidade 

psicométrica da medida, quando se observaram os indicadores estatísticos, estes, além de 

satisfatórios, com os escores dentro dos intervalos considerados aceitáveis na literatura estatística, 
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permite afirmar que esta medida é válida quanto  instrumento psicológico, educacional e 

diagnóstico na área organizacional (por exemplo: χ2/gl, GFI, AGFI, RMR, CFI, TLI, NFI, RMSEA, 

CC e AVE, são critérios que contribui para tal afirmação) (Hair, Tatham, Anderson, & Black, 2005; 

Hutz, Bandeira, & Trentini, 2015).  

Focando no modelo preditivo (ver figura 2), as variáveis (por exemplo, Idade, cargo de chefia 

que exerce e o tempo de atuação no serviço da MEJC) que melhor conseguir predizer o capital 

psicológico positivo; enquanto as duas primeiras explicam positivamente, isto é, elas contribuem 

muito para um maior investimento dos enfermeiros em suas emoções e evitação de um 

adoecimento em sua vida profissional. Por outro lado, a variável tempo de atuação no serviço da 

MEJC, foi capaz de explicar negativamente. Uma explicação para estes resultados, poderá ser 

refletida na relação temporalidade de trabalho e/ou ação profissional: é possível no tempo de 

atuação associado a experiência conduza a uma espécie de insensibilidade na construção de fatores 

de proteção da saúde no ambiente laboral. 

Chama-se atenção também, para a variável idade e cargo de chefia, pois, foram elas que 

predisseram o capital psicológico positivo; provavelmente, os mais velhos (em termos etários) bem 

como, o cargo de chefia, pela assimilação de experiência no decorrer de sua formação profissional, 

é possível que venha a se relacionar as questões que envolvem fatores interpretativos e aplicados 

ao que se deve considerar como importante ou não para interferir na sua emoção profissional, 

podendo conduzir a um maior investimento positivo em seu comportamento organizacional, bem 

como, maior produtividade e engajamento no trabalho. 

Com base nestes resultados, espera-se que tenham cumpridos os objetivos do estudo tenham; 

os resultados apresentados não apenas permitem afirmar a consistência fatorial da medida em 

questão, principalmente, quando se considera a questão tempo e contextualização profissional na 

utilização do instrumento; frente a essa reflexão, uma condição é bem importante quando se 

pretender avaliar o capital psicológico positivo em enfermeiros, trata-se da interdependência dos 

fatores entre si (por exemplo, Autoeficácia, Esperança, Resiliência e Otimismo), pois, é bem 

possível que, o respondente ao pontuar escores altos em uma das dimensões, provavelmente, 

pontuará também, alto nas demais, contribuindo para uma melhor aplicabilidade de recurso 

humano na saúde do trabalhador. 

Mesmo que a pesquisa venha garantir a utilização da escala no contexto da saúde 

(especificamente, do enfermeiro) é de grande importância a realização de análises comparativas 

contemplando validade divergente e convergente, contemplando construtos que possam mensurar 

variáveis do mesmo contexto avaliado ou não, a qual, teria o objetivo de verificar se os fatores da 

medida de capital psicológico positivo se mantém ou não no que se refere a organização itens-

fator.  
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