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Resumen 
Este estudio tiene como objetivo evaluar la organización factorial de una escala de 

capital psicológico positivo en Brasil. Debido a los constantes cambios en el área económica 

y política de las empresas contemporáneas, estas pasan por diversas organizaciones sociales y 

humanas, exigiendo que las personas se puedan organizar psicosocialmente en un medio 

competitivo, debiendo invertir en recursos humanos para un mejor desarrollo de las 

capacidades psicológicas positivas para enfrentar las adversidades cotidianas del trabajo  y 

calificar el rendimiento laboral. 316 trabajadores brasileños, de la ciudad de João Pessoa, PB, 

de ambos sexos, de 19-69 años respondieron la Escala Capital Psicológico Positivo (ECPP) y 

datos sociodemográficos. Los resultados de las correlaciones internas, Alfas de Cronbach y el 

análisis confirmatorio revelan que el PECC es fiable y digno de confianza en la muestra de  

trabajadores brasileños, lo que confirma la tetrafactorialidad (por ejemplo, la autoeficacia, la 

esperanza, la resiliencia y optimismo) como la mejor estructura factorial del capital 

psicológico positivo. 
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Abstract 
 

This study aims to evaluate the factorial organization of the scale of positive 

psychological capital in Brazil. Due to the constant changes in the economic and political in 

contemporary companies, they go through various social and human organizations, 

demanding that people can be psychosocially organize in a competitive environment and 

must invest in human resources for better development of positive psychological capacities to 

face adversities in everyday work, qualifying labor performance. 316 Brazilian workers, from 

the city of “João Pessoa-PB”, male and female, aged 19-69 years, answered a Scale of 

Positive Psychological Capital (SPPC) and sociodemographic data. The results of internal 

correlations, Cronbach's alphas and confirmatory analysis revealed that the SPPC is 

trustworthy and reliable in Brazilian workers, confirming the tetrafatoriality (eg.: self-

efficacy, hope, optimism and resilience) as the best factor structure of psychological capital 

positive. 

 

Keywords: Psychological Capital, Scale, Workers. 

 

 

Resumo 

 
 Este estudo pretende avaliar a organização fatorial da escala de capital psicológico 

positivo em brasileiros. Devido às constantes mudanças na área econômica e política nas 

empresas contemporâneas, estas passam por diversas organizações sociais e humanas, 

exigindo que as pessoas possam se organizar psicossocialmente em um meio competitivo, 

devendo investir nos recursos humanos para um melhor desenvolvimento das capacidades 

psicológicas positivas para enfrentar as adversidades cotidianas no trabalho, qualificando a 

performance laboral. 316 trabalhadores brasileiros, da cidade de João Pessoa-PB, do sexo 

masculino e do sexo feminino, de 19 a 69 anos, responderam a Escala de Capital Psicológico 

Positivo (ECPP) e dados sociodemográficos. Os resultados das correlações internas, dos alfas 

de Cronbach e da análise confirmatória revelaram que a ECCP é confiável e fidedigna em 

trabalhadores brasileiros, confirmando a tetrafatorialidade (por exemplo: autoeficácia, 

esperança, resiliência e otimismo) como a melhor estrutura fatorial do capital psicológico 

positivo. 

 

Palavras-Chave: Capital Psicológico, Escala, Trabalhadores. 
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Introdução 

  

 As organizações modernas estão 

inseridas num contexto bastante volátil, 

onde a mudança é uma constante, 

devendo, portanto, estar preparadas para 

responder de forma rápida e eficaz a todas 

as circunstâncias que surjam, pois só assim 

poderão garantir a sua sobrevivência num 

meio cada vez mais competitivo (Luthans, 

Avolio, Avey & Norman, 2007; Toor & 

Ofori, 2010). Autores como Luthans, 

Luthans e Luthans (2004), Luthans e 

Youssef (2004), e Toor e Ofori (2010), 

defendem que o investimento nos recursos 

humanos, ou seja nos colaboradores, torna-

se mais importante que o capital 

financeiro, intelectual e social, na criação 

de vantagens competitivas para as 

organizações.  

 

A Psicologia Positiva tem 

assumido um papel vital no 

desenvolvimento dos indivíduos, 

apostando na maximização das suas 

capacidades psicológicas positivas, o que 

os torna mais saudáveis e capazes de 

enfrentar as adversidades do dia-a-dia 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Esta corrente da psicologia teve grande 

impacto no contexto do trabalho, sendo a 

principal responsável pelo aparecimento 

do conceito de comportamento 

organizacional positivo (COP) (Luthans, 

2002a; Wright, 2003), o qual, procurava 

refutar as principais teorias e investigações 

vigentes na área organizacional, que se 

centram nas características negativas do 

comportamento do trabalhador nas 

organizações (Ferraro, Pfeffer & Sutton, 

2005), o que vai ao encontro, por exemplo, 

da teoria X de McGregor, que 

responsabiliza os trabalhadores pela 

disfuncionalidade das organizações (Pinha, 

Cunha, Rego & Cunha, 2006).  

 

 

 

 

 

Desta forma, o COP foca-se, em 

termos gerais, no desenvolvimento 

contínuo das capacidades psicológicas dos 

colaboradores, partindo da premissa que 

estas podem ser responsáveis por uma 

melhoraria da performance laboral 

(Luthans, 2002a).  

 

Para que um construto possa 

pertencer ao COP deve obedecer a um 

conjunto de aspetos, tais como: (a) 

manifestar características inequivocamente 

positivas; (b) possuir um corpo teórico 

sólido, passível de ser investigado e 

aferido; (c) exibir traços distintivos, que 

possibilitem diferenciá-lo de outros 

conceitos; (d) ser state-like, ou seja, que 

pode ser alvo de intervenção e 

desenvolvimento; e (e) ter um efeito 

significativo na performance (Larson & 

Luthans, 2006; Luthans, 2002a).  

 

Da literatura organizacional 

positiva emergem quatro conceitos: (a) 

esperança; (b) autoeficácia; (c) resiliência; 

e (d) otimismo, que são os que melhor se 

enquadram nos aspetos que caracterizam o 

COP (Luthans, 2002a). De acordo com 

Luthans, Youssef e Avolio (2007), e 

Luthans, Avolio et al. (2007) da 

combinação dos quatro construtos 

supracitados origina-se o capital 

psicológico positivo ou psycap, que se 

define como (Luthans, Youssef et al., 

2007, p. 3): um estado psicológico positivo 

(…) caracterizado por: ter confiança 

(autoeficácia) para enfrentar e empregar o 

esforço necessário para alcançar sucesso 

em tarefas desafiadoras; fazer uma 

atribuição positiva (otimismo) sobre obter 

sucesso no presente e futuro; progredir na 

direção de objetivos e, se necessário, 

redirecionar os esforços para os objetivos 

(esperança) com intuito de os ultrapassar; 

e quando confrontado com problemas e 

dificuldades, resistir e recuperar, indo mais 

além (resiliência) para obter sucesso.  
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Este conceito apresenta algumas 

especificidades. Em termos de taxonomia, 

o capital psicológico positivo é 

considerado como uma variável individual, 

uma vez que se refere a características do 

próprio indivíduo (Luthans, Youssef et al., 

2007). Ainda assim, alguns autores (e.g. 

Gooty, Gavin, Johnson, Frazier & Snow, 

2009) têm procurado analisar o psycap 

num prisma organizacional, relacionando-

o com aspetos característicos desse meio. 

Todavia, os resultados demonstram que 

estes aspetos servem, apenas, para 

propiciar uma evolução mais rápida ou 

mais lenta deste construto.  Por outro lado, 

trata-se de uma variável state-like, que 

pode ser desenvolvida ao longo da vida do 

sujeito, mediante, por exemplo, programas 

de intervenção (Luthans, Avolio et al., 

2007).  

 

Para consolidar esta posição 

seguiram-se duas orientações distintas em 

termos de investigação, as quais:  

 

1 - a primeira tinha como objetivo 

proceder à comparação do capital 

psicológico positivo com outros conceitos 

oriundos da Psicologia Positiva, 

procurando enfatizar os aspetos em que 

eles diferem (Rus, Baban, Jesus & Andrei, 

2012). Na opinião de Luthans (2002b) essa 

comparação só foi possível recorrendo ao 

contínuo estado-traço que contempla 

quatro tipos dissemelhantes de estado e 

traço: (a) traços puros: não são passíveis 

de desenvolvimento e a sua estabilidade é 

inalterável; (b) traços: grande estabilidade, 

ainda que não tanta quanto os traços puros, 

sendo que a possibilidade de se 

desenvolverem é bastante reduzida; (c) 

estados puros: podem ser desenvolvidos e 

a sua estabilidade é diminuta; e (d) 

estados: baixa estabilidade, não tanta 

quanto os estados puros, sendo também 

possível o seu desenvolvimento.  

 

 

 

2 - Já a segunda orientação, 

procurou definir os aspetos que distinguem 

as dimensões autoeficácia, otimismo, 

resiliência e esperança (Avey, Luthans & 

Youssef, 2010).  

 

Ainda que existam características 

que as diferenciem, Luthans, Avolio et al. 

(2007), salientam que todas elas possuem 

uma índole positiva e contribuem para 

uma melhor dinâmica organizacional.  

 

Os estudos efetuados por esta 

orientação apontam, na sua maioria, para 

um fator de segunda ordem, o capital 

psicológico positivo, que congrega os 

quatro conceitos já referidos e estabelece 

associações entre eles (Avey, Luthans & 

Mhatre, 2008; Stajkovic, 2006).  

 

Este aspeto encontra suporte 

teórico nos trabalhos de Hobfoll (2002), 

que salientam o facto de algumas 

dimensões serem melhor interpretadas 

quando se recorre a um construto de ordem 

superior que lhes está subjacente.  

 

Neste caso, o capital psicológico 

positivo comportar-se-ia como um fator de 

segunda ordem e teria como dimensões, a 

autoeficácia, o otimismo, a resiliência e a 

esperança (Luthans, Avolio et al., 2007). 

 

 O psycap apresenta um conjunto 

de benefícios para o funcionamento das 

organizações, alguns estudos, por 

exemplo, apresentaram as seguintes 

conclusões neste campo:  

 

Avey, Luthans e Jensen (2009) verificaram 

que o capital psicológico positivo dos 

colaboradores apresenta correlações 

negativas com o stresse laboral e turnover.  
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Por sua vez, Avey, Luthans, Smith 

e Palmer (2010) observaram que o psycap 

incrementa os níveis de bem-estar no 

trabalho. No caso de Avey, Luthans e 

Youssef (2010), registou-se que o conceito 

em análise promove o surgimento de 

comportamentos de cidadania 

organizacional, diminuindo, igualmente, 

os de cinismo para com a organização; em 

um estudo realizado na China, Cheung, 

Tang e Tang (2011), aferiram que o 

psycap está correlacionado de forma 

negativa com a síndrome de burnout e que 

se correlaciona de forma positiva com a 

satisfação laboral, sendo que este último 

aspeto já havia sido comprovado por 

Luthans, Avolio et al. (2007); numa 

amostra de médicos pôde-se averiguar que 

o capital psicológico positivo foi útil no 

combate aos sintomas de depressão que 

afetavam estes profissionais (Liu, Chang, 

Fu, Wang & Wang, 2012).  

 

Com o objetivo de analisar 

possíveis melhorias na performance, 

Luthans, Avey, Avolio e Peterson (2010), 

concluíram que o psycap tem um papel 

crucial no incremento deste aspeto, o que 

também vai ao encontro de um trabalho 

anteriormente realizado por Luthans, 

Avolio et al. (2007). Os resultados 

apresentados anteriormente podem ser 

sintetizados a partir da meta-análise de 

Avey, Reichard, Luthans e Mhatre (2011), 

na qual os  autores concluem que o capital 

psicológico positivo se correlaciona  

positivamente com atitudes e 

comportamentos que beneficiam as 

organizações, e se encontra negativamente 

correlacionado com atitudes e 

comportamentos que prejudicam a 

dinâmica organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

O conceito em análise é aferido 

maioritariamente com recurso ao 

Psychological Capital Questionnaire 

(PCQ) (Luthans, Youssef et al., 2007) que 

apresenta uma versão mais longa, com 24 

itens, e uma mais curta, constituída por 12 

itens, denominadas como PCQ-24 e PCQ-

12, respetivamente. A criação deste 

instrumento teve como base trabalhos 

(Parker, 1998; Scheier & Carver, 1985; 

Snyder, Simpson, Ybasco, Borders, 

Babyak, Higgins, 1996; Wagnild & 

Young, 1993) que aferiram os conceitos de 

esperança, otimismo, autoeficácia e 

resiliência. De acordo com Luthans, 

Youssef et al. (2007) os estudos que 

empregaram técnicas de análise fatorial 

para avaliar a estrutura do PCQ-24, 

apresentaram invariavelmente o mesmo 

resultado – o psycap é melhor interpretado 

quando considerado como um fator de 

segunda ordem.  

 

Todavia, esta não é uma situação 

genérica, dado que em 2010, Rego, 

Marques, Leal, Sousa e Cunha, 

procuraram validar a versão supracitada do 

PCQ para Portugal; para os autores 

supracitados, esperava-se que o construto 

se organizasse como um fator de segunda 

ordem, condição essa, que não foi 

possível, uma vez que durante o processo 

de validação oito itens tiveram que ser 

removidos, passando os autores (Rego et 

al., 2010) a trabalhar com os 16 itens 

remanescentes na análise dos seus dados. 

Devido aos resultados obtidos, Rego et al. 

(2010) avançaram com a hipótese de o 

psycap se comportar de forma distinta em 

diferentes meios culturais, sugerindo que 

em futuros trabalhos de validação este 

aspeto fosse levado em linha de conta. No 

âmbito do PCQ-12 (Luthans, Youssef et 

al., 2007), também têm sido realizados 

vários estudos de validação.  
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Caza, Bagozzi, Woolley, Levy e 

Caza (2010) destacam que, para a 

população australiana, o PCQ-12 possui 

robustez psicométrica. Por outro lado, Rus 

et al. (2012), num estudo conduzido na 

população romena, verificaram que 

quando se considera o psycap como um 

fator de segunda ordem, os índices de 

ajustamento são bastante satisfatórios, bem 

como os valores de Alpha de Cronbach.  

 

Por fim, em Portugal, Viseu, Jesus, 

Rus, Nunes, Lobo e Cara-Linda (2012), 

observaram que o capital psicólogo 

positivo apresenta bons níveis de 

ajustamento quando interpretado como um 

modelo correlacional de quatro fatores, 

possuindo as dimensões otimismo, 

resiliência, autoeficácia e esperança, 

validade de conteúdo adequada, existindo, 

igualmente, elevados valores de correlação 

interfator entre as referidas dimensões. 

 

Com isso, de acordo com os 

estudos supracitdos, o PCQ tem o objteivo 

de mensurar o psycap, porém, como 

observado, não possuem resultados 

consensuais quanto à forma como este 

construto se organiza fatorialmente. 

Apesar de que, na maioria das vezes, 

observa-se que este construto apresenta 

bons valores de ajustamento como fator de 

segunda ordem (Luthans, Youssef et al., 

2007), outros estudos (Rego et al., 2010; 

Viseu et al., 2012) demonstram que nem 

sempre se verifica essa situação. Desta 

forma, a partir das sugestoes de Viseu et 

al. (2012), os quais, salientam a 

necessidade de mais estudos de validação 

sobre o PCQ-12 (Luthans, Youssef et al., 

2007), no presente estudo, pretende-se 

avaliar, de forma mais robusta 

psicometricamente o instrumento psycap, 

para a população de trabalhadores na 

cidade de João Pessoa-PB/Brasil. 

Procurar-se-á enfatizar a sua validade 

fatorial e valores de consistência interna 

previamente encontrado por Viseu et al. 

(2012).  

Método 

 

Amostra 

 

Participara do estudo 316 

trabalhadores brasileiros, na cidade de 

João Pessoa-PB, do sexo masculino 

(38%)e do sexo feminino (62%), de 19 a 

69 anos (Média = 33,58; d.p. = 9,64), com 

37% deles tendo uma renda economica 

entre 1.001,00 e 2.000,00 R$. A amostra 

foi não probabilística, pois considerou-se a 

pessoa que, quando consultada, na 

empresa ou fora dela, estava disposta a 

colaborar, respondendo o questionário a 

ela apresentada; para a participação do 

sujeito na pesquisa tomou-se como 

referência aquele que estava trabalhando e 

com carteira de trabalho assindada. 

 

Instrumentos 

 

Os sujeitos responderam o seguinte 

questionário: 

Escala de capital psicologico 

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 

respondetes, um estado psicológico 

positivo com o objetivo para enfrentar e 

empregar o esforço necessário para 

alcançar sucesso em tarefas desafiadorasa. 

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). Além do ECPP foi 

utilizado um pequeno questionário para 

levantar alguns dados sociodemográficos 

como idade, sexo, renda econômica. 
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Procedimentos 

 

Todos os procedimentos adotados 

nesta pesquisa seguiram as orientações 

previstas na Resolução 466/2012 do CNS 

e na Resolução 016/2000 do Conselho 

Federal de Psicologia para as pesquisas 

com seres humanos (Conselho Nacional de 

Saúde [CNS], 2012; ANPEPP, 2000). 

 

Administração 

 

Colaboradores com experiência 

prévia na administração do ECPP foram 

responsabilizados pela coleta dos dados, e 

apresentaram-se nas empresas ou fora 

delas como interessados em conhecer as 

opiniões e os comportamentos sobre as 

situações descritas no instrumento em 

trabalhadores em distintas empresas.  

 

Solicitou-se a colaboração 

voluntária das pessoas no sentido de 

responderem um breve questionário. Após 

ficarem cientes das condições de 

participação na pesquisa, assinaram um 

termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Foi-lhes dito que não havia 

resposta certa ou errada. A todos foi 

assegurado o anonimato das suas respostas 

informando que estas seriam tratadas em 

seu conjunto. A ECPP foi respondida 

individualmente ou in loco na cidade de 

João Pessoa-PB. Apesar de o instrumento 

ser auto-aplicável, contando com as 

instruções necessárias para que possam ser 

respondidos, os colaboradores na aplicação 

estiveram presentes durante toda a 

aplicação para retirar eventuais dúvidas ou 

realizar esclarecimentos que se fizessem 

indispensáveis. Um tempo médio de 30 

minutos foi suficiente para concluir essa 

atividade.  

 

 

 

 

 

 

Análise dos dados 

 

Quanto à análise dos dados, 

realizou-se, além das análises descritivas e 

o cálculo do alfa de Cronbach (), lambda 

de Guttman, coeficiente Spearman-Brown,  

além desses cálculos, realizou-se uma 

análise fatorial confirmatória afim de 

avaliar a estrutura fatorial do modelo em 

relação a escala de capital psicologico 

positivo. Considerou-se como entrada a 

matriz de covariâncias o estimador ML 

(Maximum Likelihood). Sendo um tipo de 

análise estatística mais criteriosa e 

rigorosa, buscou-se avaliar a estrutura 

teórica do ECPP com quatro fatores. A 

seguir serão apresentados esses 

indicadores: 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; Raiz Quadrada Média Residual 

(RMR), que indica o ajustamento do 

modelo teórico aos dados, na medida em 

que a diferença entre os dois se aproxima 

de zero; 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 “maldade” de 

ajuste, isto é, valores altos indicam um 

modelo não ajustado.  
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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; O Expected Cross-Validation 

Index (ECVI) e o Consistent Akaike 

Information Criterion (CAIC) são 

indicadores geralmente empregados para 

avaliar a adequação de um modelo 

determinado em relação a outro. Valores 

baixos do ECVI e CAIC expressam o 

modelo com melhor ajuste (Byrne, 1989; 

Joreskög & Sörbom, 1989; Kelloway, 

1998; Hair, Anderson, Tatham & Black, 

2005).  

 

Resultados e Discussão 

 

A fim de atender o objetivo do 

presente estudo, inicialmente, efetuou-se 

uma análise de conteúdo para os itens do 

ECPP para verificar a relação entre eles 

em termos da representatividade 

comportamento-domínio. 

Sistematicamente, buscou-se verificar a 

relação teórica do teste e as situações 

especificadas nos itens e o quanto estes 

representam os aspectos esperados (Cunha, 

2000; Pasquali, 2003). Na tabela 1, é 

possível observar que todas as correlações 

foram positivas dos itens com o fator AE 

(Auto-Eficácia) e CPP (Capital 

Psicológico Positivo-pontuação total da 

escala) e todas significativas.  

 

            Tabela 1.  

Escores correlacionais itens-fator e pontuação total da ECPP 

 

                Itens ECCP      AE  CPPtotal     

                ECPP1      0,88  0,67 

                ECPP2      0,89  0,72 

                ECPP3      0,80  0,66 

Notas: *p < 0,001 (teste unilateral; eliminação pairwise de casos em branco); AE = Auto-eficácia; CPPtotal = 

capital psicologico positivo. 
 

Na tabela 2, observam-se as relações dos itens que representam a dimensão esperança 

do capital psicologia positivo; estas foram correlacionada tanto com o fator esperança (Esper) 

e CPP (pontuação total da escala) com todas significativas.  
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            Tabela 2.  

Escores correlacionais itens-fator e pontuação total da ECPP 

 

               Itens ECCP          Esper  CPPtotal     

                 ECPP4         0,67  0,59 

                 ECPP5          0,79  0,70 

                 ECPP6          0,81  0,72 

                 ECPP7          0,84  0,75 

Notas: *p < 0,001 (teste unilateral; eliminação pairwise de casos em branco); Esper = Esperança; CPPtotal = 

capital psicologico positivo. 
 

 

Na tabela 3, sao apresentadas as correlações do fator resiliencia (Resil), as quais, 

estiveram todas, positivamente, relacionadas com o seu fator especifico e a pontuação total da 

escala da CPP; todoas elas foram significativas. 
 

            Tabela 3.  
Escores correlacionais itens-fator e pontuação total da ECPP 

 

                Itens ECCP     Resil  CPPtotal     

                  ECPP8      0,70  0,60 

                  ECPP9      0,69  0,36 

                  ECPP10      0,73  0,48 
 

Notas: *p < 0,001 (teste unilateral; eliminação pairwise de casos em branco);  Resil = Resiliência; CPPtotal = 

capital psicologico positivo. 

 

 

Por fim, na tabela 4, estão as correlações do fator otimismo (Otim); observaram 

correlações positivas e significativas, do seu proprio fator e a pontuação total da escala da 

CPP. 

 

            Tabela 4.  
Escores correlacionais itens-fator e pontuação total da ECPP 

 

               Itens ECCP                   Otim  CPPtotal     

                  ECPP11      0,86  0,66 

                  ECPP12      0,85  0,68 
                    

Notas: *p < 0,001 (teste unilateral; eliminação pairwise de casos em branco); 

                           Otim = Otimismo; CPPtotal = capital psicologico positivo. 
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Observadas tanto as correlações 

itens-fator quanto itens-pontuação total, 

pode-se salientar o poder representativo 

comportamento-domínio em relação as 

dimensoes do capital psicológico; com 

isso, as situações especificadas nos itens 

confirmam a representação dos aspectos 

teoricamente esperados.  

 

Com base nestes resultados, optou-

se em avaliar a estrutura fatorial da ECPP, 

a qual, estabelecia uma organização 

fatorial com quatro dimensões. Porém, 

para não deixar dúvidas, procurou-se 

comparar essa estrutura tetrafatorial com a 

unifatorial (somotário de todos os itens da 

ECPP).  

Para isso, empregou-se o pacote 

estatístico AMOS 21.0 para efetivar a 

análise fatorial confirmatória verificando 

os modelos estabelecidos. Deixando livres 

as covariâncias (phi, φ) entre os fatores, 

resultados dos indicadores psicométricos 

revelaram que o modelo tetrafatorial, 

defendindo por Viseu et al., (2012), 

apresentou melhor indicador de qualidade 

de ajuste, o qual, destacado em negrito na 

tabela 5; estes se mostraram próximos às 

recomendações apresentadas na literatura, 

bem como, com escores melhores do que 

aos observados na estrutra unifatoiral 

(Byrne, 1989; Van de Vijver & Leung, 

1997).

 

               Tabela 5.  
Indicadores psicométricos da estrutura fatorial do ECPP 

 

    Indicadores psicométricos do AUDIT (três fatores*) 

     ²/gl   RMR   GFI AGFI  CFI     TLI    RMSEA  CAIC  ECVI 

     Unifatorial
 
             5,42   0,09  0,89  0,81 0,89 0,83  0,10     424,19   0,83 

     Tetrafatorial
b
   1,32   0,05  0,98  0,95 0,99 0,99  0,03     320,21   0,41 

           Notas: *Fator único, somatório de todos os itens; ** proposta original de Viseu et al. (2012).. 

 

Considerando os indicadores 

apresentados na tabela 1, todas as 

saturações (Lambdas, λ) estiveram dentro 

do intervalo esperado |0 - 1|, como 

também, foram estatisticamente diferentes 

de zero (t > 1,96, p < 0,05); essa condição 

estabelece que não existe problemas da 

estimação proposta para estrutura do 

modelo (isto é, o modelo com quatro 

fatores); tais resultados corroboram a 

existência do modelo estabelecido por 

Viseu et al., (2012), para mensurar o 

capital psicológico positivo em 

trabalhadores, construto esse referente a 

um estado psicológico positivo com o 

objetivo para enfrentar e empregar o 

esforço necessário para alcançar sucesso 

em tarefas desafiadoras.  

 

 

Observou-se que as associações 

lambdas (λ) foram positivas entre os 

fatores (Auto-eficácia; Esperança; 

Resiliencia e Otimismo), os quais variaram 

de 0,49 a 0,88 (ver figura 1). Com isso, 

justifica-se a consistência da estrutura 

fatorial da ECPP em trabalhadores 

braisleiros. Porém, deve-se salientar que 

tais indicadores não deverão ser tidos, em 

termos de comparação psicométrica, que a 

escala administrada com amostra 

portuguesa seja menos adequada do que na 

amostra brasileira, mas, pode-se refletir 

que o construto capital psicológica 

positivo seria melhor reconhecido pelos 

respondentes.  
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Atendido o objetivo central do 

estudo, o qual comprovou que o modelo 

tetrafatorial do ECPP, hipotetizado por 

Viseu et al., (2012), optou-se por mais 

uma informação psicométrica que 

garantisse a confiança na presente medida; 

para isso, realizou-se o calculo do alfa de 

Cronbach (), bem como, considerando a 

amostra total e Split-Half, tendo por base o 

coeficiente Spearman-Brown e coeficiente 

(lambda 2) de Guttman [a intenção no uso 

desse coeficiente se deve ao fato de 

encontrar em alguns estudos, este lambda 

como melhor estimativa de confiabilidade 

quando o instrumento avaliado é composto 

por poucos itens formadores dos fatores 

(Tellegen & Laros, 2004)].  

 

Em várias secções de amostras; em 

todos estes indicadores observou-se 

confiabilidade (ver tabela 6). Com isso, 

tanto os alfas quanto os lambdas acima de 

0,70 nos fatores da ECCP, garantindo a 

fidedignidade da medida; chama-se a 

atenão para o fator otimismo, pois este, 

apresentou um alfa de 0,64, porém, é 

compreensivel o peso desse escore, pois, 

este fator é composto por dois itens 

apenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Estrutura Fatorial do ECPP 
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              Tabela 6.  

Indicadores alfas de Cronbach do ECPP em trabalhadores 

 

      Alfa de Cronbach () 

Fatores do ECPP de Guttman N316    Split-Half     Lambda      

                ECPP*   0,86     0,83     0,71        0,87        

               Auto-eficácia  0,82      ---      ---                 0,87 

               Esperança   0,78      ---      ---        0,80 

               Resiliência   0,71      ---      ---            0,79 

               Otimismo   0,64      ---      ---        0,70  

     Notas: * ECPP = somatório de todos os itens da escala;  

 

A partir desses resultados, pode-se 

destacar que a ECPP e seus respectivos 

fatores podem ser considerados confiáveis 

no que se refere a uma medida do capital 

psicológico positivo em uma amostra de 

trabalhadores brasileiros; os indicadores 

psicométricos comprovam a precisão do 

construto e corroboram o estudo de Viseu 

et. al. (2012) em uma amostra portuguesa, 

apontando, de forma robusta, para a 

fidedignidade da estrutura fatorial e 

consistência interna da medida psicológica 

em questão, condição que permite salientar 

a segurança do conceito e da mensuração 

do capital psicológico positivo em 

trabalhadares. Este construto é 

compreendido, de acordo com Luthans, 

Youssef et al. (2007), como um estado 

psicológico positivo que contempla a 

capacidade do sujeito para enfrentar e 

investir da melhor forma possivel um 

esforço que facilite alcançar o sucesso em 

tarefas desafiadoras, conduza-o a uma 

melhor expectativa de futuro, bem como, 

na direção de objetivos ou no 

redirecionamento dos seus  esforços para 

que os objetivos propostos possam ser 

ultrapassados ou alterados quanto for 

preciso.  

De forma geral, pretendeu-se 

contribuir com este estudo para verificar a 

estrutura fatorial da ECPP em uma 

amostra brasileiras de trabalhadores. 

Considerando a análise realizada no 

presente estudo é possível afirmar que a 

ECPP, atendeu o objetivo que se pretendia, 

pois, a partir das evidências empíricas 

(seja através da representatividade de 

conteúdo, seja na análise fatorial 

confirmatoria e nos alfas de Cronbach e 

Lambdas de Guttman) observadas para a 

aplicação e mensuração em outros 

contextos brasileiros do trabalho na 

empresa publica e privada. Inicialmente, 

estes indicadores garantiram o sentido e 

conteúdo do item-fator baseado nos 

respectivos conceitos de cada fator (por 

exemplo, Auto-eficácia, Esperança, 

Resiliência e Otimismo). Atento a estas 

condições psicométricas mais clássicas, a 

opção em avaliar, através da análise 

confirmatória, ao observado os indicadores 

comumente tidos em conta para corroborar 

o modelo proposto (por exemplo: χ
2
/gl, 

GFI, AGFI, RMR, CFI, TLI, RMSEA), 

eles além de satisfatórios, apresentaram 

escores que estão dentro dos intervalos que 

têm sido considerados como aceitáveis 

(Byrne, 1989; Kelloway, 1998).  
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Sendo assim, os achados deste 

estudo, não se trata, simplesmente, de uma 

qualificação psicométrica na mensuração 

do suporte organizacional, pois, foi 

observada semelhante estrutura de medida 

já observada por autores brasileiros, 

previamente citados; porém, a 

especificidade e indexação entre os itens e 

seu respectivo fator, quando se considerou 

o tipo de estatística destaca-se o quanto 

essa medida se mantém em sua estrutura 

fatorial, indepedentes dos contextos 

trabalhistas no Brasil. Os resultados 

observados neste estudo, apontam em 

direção da consistência interna e robutez 

fatorial do construto do capital psicológico 

positivo em trabalhandores brasileiros, 

revelando indicadores próximos aos 

encontrados por Caza, Bagozzi, Woolley, 

Levy e Caza (2010), para a população 

australiana e por Rego, Marques, Leal, 

Sousa e Cunha (2010) em Portugal; porém, 

diverge da concepção de Rego et. all 

(2010), os quais acreditavam que tal 

construto se organizariam ao administrar e 

avaliar em diferentes culturas. Sendo 

assim, a partir desses resultados, apesar de 

se observar uma validade e robutez na 

avaliação do construto em questão, 

algumas condições avaliativas deverão ser 

contempladas em futuros estudos, por 

exemplo: mesmo com indicadores que 

sugerem a tetrafatorialidade (por exemplo, 

Auto-eficácia, Esperança, Resiliência e 

Otimismo) como a melhor estrutura 

fatorial do capital psicológico positivo (ver 

Viseu, Jesus, Rus, Nunes, Lobo & Cara-

Linda, 2012). O estudo desenvolvidos por 

Rus et al. (2012) na população romena, 

observou que este construto apresentar-se-

ia um fator de segunda ordem, com índices 

psicométricos satisfatórios, com isso, seria 

util comparar essas organizações fatoriais; 

um outro estudo com o ECPP poderia ser 

desenvolvido comparando distintas 

profissões (por exemplo, educação, saúde, 

administração, etc.)  

 

a fim de avaliar as variações nos fatores do 

CPP; outro estudo, deveria contemplar 

variáveis sócio-demográficas (por 

exemplo, idade, sexo, renda econômica, 

classe social); também, seria importante 

associar o ECPP a variáveis da psicologia 

da organização e do trabalho (por 

exemplo, avaliação do estresse, burnout, 

suporte organizacional, etc.).  

 

De forma geral, espera-se que o 

objetivo deste estudo tenha sido cumprido, 

principalmente, no que diz respeito a 

validade e consistência da estrutura fatorial 

do ECPP; assim considerado, acredita-se 

que estes resultados seriam úteis no 

emprego em áreas afins da psicologia, por 

exemplo, educação, assistência social, 

saúde, etc.  

 

Mesmo que esses resultados sejam 

confiáveis, faz-se necessárias replicações e 

comparações amostrais e de instrumentos 

em diferentes contextos sociais, políticos, 

educacionais e econômicos; 

especialmente, levando em consideração 

os aspectos mais específicos ou universais 

de cada cultura. 

 

 Por um lado, é importante 

considerar as dimensões locais, específicas 

ou exclusivas (emics) da orientação de 

cada cultura, bem como, e não menos 

importante, avaliar as dimensões 

universais (etics) da Cultura, com o 

objetivo de comparar os construtos 

estudados aqui para outro espaço geo-

político e social (Triandis et. al., 1993; 

Triandis, 1994; Van De Vijve & Leung, 

1997; Muenjohn & Armstrong, 2007). 

Reunir tais evidências da validade e 

precisão intra, inter e pan-cultural, bem 

como, conhecer a estabilidade temporal 

(teste-reteste) replicando o mesmo 

instrumento com amostras maiores e mais 

diversificadas quanto às características dos 

participantes. 
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