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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
Esta pesquisa objetivou analisar os efeitos do capital psicológico de controllers em atitudes e no 

desempenho gerencial. Para tanto, realizou-se uma pesquisa descritiva, de levantamento e 

quantitativa. A amostra foi composta por 316 controllers com responsabilidade orçamentária em 

empresas brasileiras. Para a análise dos dados realizou-se a modelagem de equações estruturais. As 

atitudes foram avaliadas pelos constructos de atitudes gerenciais em relação ao orçamento e satisfação 

no trabalho. Dentre as relações investigadas, apenas a relação entre a satisfação no trabalho e o 

desempenho gerencial não se apresentou significativa e os efeitos indiretos do capital psicológico no 

desempenho gerencial, mediado pela satisfação no trabalho. Estes resultados revelam que o capital 

psicológico melhora as atitudes gerenciais em relação ao orçamento e apresenta reflexos positivos no 

desempenho dos gestores no trabalho. Além disso, as atitudes gerenciais em relação ao orçamento 

potencializam a relação entre capital psicológico e desempenho gerencial. Estes resultados reforçam 

as evidências encontradas na literatura sobre os efeitos diretos e indiretos no desempenho gerencial 

no contexto orçamentário, a partir de uma visão pouco explorada na área contábil, visto a análise do 

capital psicológico e atitudes gerenciais, fatores estes que proporcionam melhorar o desempenho dos 

indivíduos no trabalho. Tais evidências convergem aos efeitos interacionistas destacados pela Teoria 

Social Cognitiva (TSC), revelando que, no contexto orçamentário, um conjunto de fatores interagem 

influenciando o desempenho gerencial, no caso desta pesquisa, fatores cognitivos e pessoais e 

comportamentais, fatores estes que devem ser potencializados nas organizações, visto os efeitos 

positivos da autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência no ambiente de trabalho.  . 
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EFEITOS DO CAPITAL PSICOLÓGICO EM ATITUDES E NO DESEMPENHO 

GERENCIAL  

 

RESUMO   

Esta pesquisa objetivou analisar os efeitos do capital psicológico de controllers em atitudes e 

no desempenho gerencial. Para tanto, realizou-se uma pesquisa descritiva, de levantamento e 

quantitativa. A amostra foi composta por 316 controllers com responsabilidade orçamentária 

em empresas brasileiras. Para a análise dos dados realizou-se a modelagem de equações 

estruturais. As atitudes foram avaliadas pelos constructos de atitudes gerenciais em relação ao 

orçamento e satisfação no trabalho. Dentre as relações investigadas, apenas a relação entre a 

satisfação no trabalho e o desempenho gerencial não se apresentou significativa e os efeitos 

indiretos do capital psicológico no desempenho gerencial, mediado pela satisfação no trabalho. 

Estes resultados revelam que o capital psicológico melhora as atitudes gerenciais em relação ao 

orçamento e apresenta reflexos positivos no desempenho dos gestores no trabalho. Além disso, 

as atitudes gerenciais em relação ao orçamento potencializam a relação entre capital psicológico 

e desempenho gerencial. Estes resultados reforçam as evidências encontradas na literatura sobre 

os efeitos diretos e indiretos no desempenho gerencial no contexto orçamentário, a partir de 

uma visão pouco explorada na área contábil, visto a análise do capital psicológico e atitudes 

gerenciais, fatores estes que proporcionam melhorar o desempenho dos indivíduos no trabalho. 

Tais evidências convergem aos efeitos interacionistas destacados pela Teoria Social Cognitiva 

(TSC), revelando que, no contexto orçamentário, um conjunto de fatores interagem 

influenciando o desempenho gerencial, no caso desta pesquisa, fatores cognitivos e pessoais e 

comportamentais, fatores estes que devem ser potencializados nas organizações, visto os efeitos 

positivos da autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência no ambiente de trabalho.   
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1 INTRODUÇÃO  

O orçamento tem sido abordado como um importante instrumento para a gestão 

empresarial capaz de influenciar o comportamento e o desempenho dos indivíduos no trabalho 

(Covaleski et al., 2007). Nesse sentido, o desempenho dos gestores em atividades orçamentárias 

(Zonatto, 2014), pode ser explicado pelos fatores sociais cognitivos, comportamentais e 

ambientais, caracterizados por Bandura (1977a) na TSC. Sob esta perspectiva teórica de 

investigação, não existe um único fator capaz de influenciar o desempenho do indivíduo no 

trabalho, mas sim um conjunto de fatores cognitivos e pessoais, fatores comportamentais e 

fatores ambientais, que interagem determinando a ação humana no trabalho (Zonatto, 2014). 

As pesquisas utilizando teorias advindas da psicologia na contabilidade tem 

oportunizado a realização de diversos estudos, em que se busca avaliar os efeitos de 

instrumentos de controle gerencial (como o contexto orçamentário) sobre as cognições e o 

comportamento humano no trabalho (Birnberg, Luft & Shields, 2007; Baldvinsdottir, Mitchell 

& Norreklit, 2010). Apesar desta constatação, poucos trabalhos têm se dedicado a avaliar 

elementos positivos do capital psicológico dos gestores e seus efeitos sobre o desempenho 

gerencial na área contábil (Venkatesh & Blaskovich, 2012; Saithong-In & Ussahawanitchakit, 

2016; Schlup, 2018), fatos este que estimulam a realização de novos estudos. 

A psicologia positiva é o movimento que tem se dedicado a explorar elementos da 

cognição humana, reforçando as qualidades das pessoas e destacando seus pontos fortes 

(Sellingman, 2000). Contudo, na área de estudos da psicologia, o comportamento 

organizacional inicialmente proporcionou muita ênfase à perspectiva de fatores negativos que 

influenciam a ação humana no trabalho, investigando as deficiências e problemas dos 

funcionários, ao invés das alternativas para desenvolver capacidades psicológicas positivas. A 
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partir desta identificação na literatura, surge o capital psicológico, destinado a investigar 

elementos que podem potencializar as ações humanas no trabalho (Luthans, 2002). 

O capital psicológico é um constructo multidimensional, advindo da combinação de 

fatores denominados de capacidades psicológicas positivas de autoeficácia, esperança, 

otimismo e resiliência, que apresentam a possibilidade de serem medidas, treinadas e 

desenvolvidas nos indivíduos (Luthans & Youssef, 2004; Luthans, Youseff & Avolio, 2007). 

Este constructo vem sendo testado como influente sobre diversos fatores, entre estes destacam-

se as atitudes e comportamentos dos funcionários, bem como, no seu desempenho no ambiente 

de trabalho (Avey, Luthans & Youssef, 2010; Avey et al., 2011). 

 A TSC, sob a perspectiva da agência humana, exerce um papel importante na capacidade 

das pessoas de autorregulação, codificação de informações e comportamentos (Bandura, 1986). 

Portanto, os indivíduos não apenas reproduzem comportamentos, mas também possuem um 

sistema autorreferente que lhes permite tomar decisões e escolher padrões de respostas aos 

eventos ambientais a que estão submetidos, inclusive no contexto de trabalho (Zonatto, 2014). 

 Nesta perspectiva, as crenças de autoeficácia dos indivíduos são consideradas um dos 

pilares da TSC desenvolvida por Bandura (1977a) e um dos pilares do modelo teórico de análise 

do capital psicológico proposto por Luthans (2002). Assim, os indivíduos acreditam no poder 

de alcançar os resultados (desempenho no trabalho), e sem esta crença irão empenhar-se menos 

em fazer as coisas acontecerem (Bandura, 1986). Portanto, pode-se admitir que as crenças de 

autoeficácia tendem a influenciar a percepção dos indivíduos no contexto orçamentário, sobre 

as metas e recursos estabelecidos, a força de trabalho, bem como, suas atitudes, 

comportamentos e o seu próprio desempenho gerencial. 

Especificamente na área comportamental da contabilidade, as evidências encontradas 

na literatura sobre tais relacionamentos (capital psicológico, atitudes e desempenho gerencial) 

ainda são consideradas incipientes, pois encontrou-se apenas os estudos desenvolvidos por 

Venkatesh e Blaskovich (2012) e Saithong-In e Ussahawanitchakit (2016) que investigaram os 

efeitos do capital psicológico sobre o desempenho gerencial no contexto orçamentário. Em 

âmbito nacional apenas localizou-se o estudo de Schlup (2018), que analisou os efeitos do 

capital psicológico no desempenho gerencial na área contábil, tornando esta temática incipiente 

e constituindo-se uma oportunidade de pesquisa para a realização de novos estudos.  

Por outro lado, tratando-se especificamente de evidências do capital psicológico sob o 

contexto orçamentário na área contábil, não foram identificados estudos anteriores que 

abordassem o modelo teórico de análise proposto nesta pesquisa, com variáveis mediadoras 

entre o capital psicológico e o desempenho gerencial no contexto orçamentário, observando os 

efeitos indiretos de atitudes gerenciais em relação ao orçamento e satisfação no trabalho nesta 

relação, lacuna teórica que motiva a realização desta investigação. 

 Como pode-se verificar, sob o contexto orçamentário, os efeitos do capital psicológico 

no desempenho gerencial ainda podem ser considerados incipientes. Assim, identifica-se a 

necessidade da investigação das relações diretas e indiretas do capital psicológico com outras 

variáveis intervenientes, a fim de se avaliar a sua influência (direta e indireta) sobre o 

desempenho gerencial. Atitudes e comportamentos são variáveis que podem contribuir para a 

compreensão de tais efeitos, bem como seu impacto no desempenho do indivíduo no ambiente 

de trabalho. A identificação de tais relacionamentos pode contribuir para a identificação de 

elementos positivos que podem potencializar o desempenho gerencial de gestores com 

responsabilidade orçamentária. 

 Diante do exposto, considerando-se a oportunidade de pesquisa identificada na literatura 

contábil relacionada ao capital psicológico e o desempenho gerencial, busca-se com esta 

pesquisa fornecer evidências da influência do capital psicológico em atitudes e no desempenho 

gerencial de controllers com responsabilidade orçamentária. Nesse sentido, esta pesquisa visa 

responder a seguinte questão: Quais os efeitos do capital psicológico de controllers em atitudes 
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e no desempenho gerencial sob o contexto orçamentário? Para tanto, com vistas a responder a 

questão apresentada, esta pesquisa objetiva analisar os efeitos do capital psicológico de 

controllers em atitudes e no desempenho gerencial sob o contexto orçamentário.  

Esta pesquisa justifica-se pela importância de se compreender fatores sociais cognitivos 

que influenciam o desempenho gerencial de controllers no contexto orçamentário, bem como 

a influência do capital psicológico destes profissionais em fatores comportamentais (atitudes) 

e no desempenho gerencial. Justifica-se a utilização da TSC para explicar tais relacionamentos, 

visto que a aplicação desta abordagem teórica na investigação comportamental na contabilidade 

ainda tem sido pouco utilizada. Além disso, esta teoria preconiza que a ação e o 

desenvolvimento humano são influenciados por um conjunto de fatores (Bandura, 1977a). 

Assim, esta temática no contexto orçamentário pode auxiliar na compreensão dos efeitos das 

interações existentes entre os fatores cognitivos e pessoais, fatores comportamentais e os fatores 

ambientais, e seus efeitos sobre o desempenho de controllers em suas atividades de trabalho. 

Após a identificação das capacidades psicológicas que constituem o capital psicológico 

(Luthans et al., 2007), considerável atenção tem sido dada a estas capacidades no ambiente de 

trabalho (Avey, Nimnicht & Pigeon, 2010; Newman et al., 2014). Tais evidências justificam a 

análise dos estados mentais dos indivíduos por meio da perspectiva do capital psicológico. 

Denota-se que o capital psicológico é um constructo emergente (Luthans et al., 2010; Venkatesh 

& Blaskovich, 2012; Newman et al., 2014) e pouco utilizado na literatura contábil e que 

apresenta contribuições importantes para o debate dos seus efeitos nas atitudes e no 

desempenho dos controllers nas atividades orçamentárias.  

Os resultados encontrados na presente pesquisa contribuem para o desenvolvimento da 

abordagem comportamental da contabilidade, visto que possibilitam as organizações 

desenvolverem estratégias com vistas a motivar atitudes e comportamentos positivos nos 

indivíduos (Lucena, Fernandes & Silva, 2011), por meio do desenvolvimento do capital 

psicológico, visto os seus reflexos positivos no desempenho gerencial destes no trabalho.  

Deste modo, os resultados obtidos têm o potencial de informar os profissionais de 

controladoria sobre a melhoria do seu desempenho no trabalho, bem como, o desempenho de 

toda a organização, visto que profissionais com o capital psicológico desenvolvido possuem 

confiança (autoeficácia) para assumir e colocar o esforço necessário para ter sucesso em tarefas 

desafiadoras, fazem uma atribuição positiva (otimismo) sobre o seu sucesso, perseveram em 

direção a metas e, quando necessário, redirecionam caminhos (esperança) para ter sucesso, e 

ainda, quando atingidos por problemas e adversidades, repensam e voltam para trás e até mesmo 

além (resiliência) para alcançar o sucesso (Luthans et al., 2007). Tais contribuições ampliam as 

pesquisas desenvolvidas na área comportamental, visto que esta pesquisa visa minimizar a 

lacuna existente sobre o papel mediador das atitudes na relação entre o capital psicológico e o 

desempenho gerencial em atividades orçamentárias.  

 

2 MODELO TEÓRICO DE ANÁLISE E HIPÓTESES DA PESQUISA 

2.1 Capital Psicológico e Desempenho Gerencial 

 O efeito do capital psicológico nos mais variados tipos de desempenho no trabalho vem 

sendo o tema mais estudado nas pesquisas envolvendo o capital psicológico (Avey et al., 2011). 

Segundo Newman et al. (2014), o capital psicológico é baseado no reconhecimento de 

capacidades psicológicas que estão interligadas a melhoria no desempenho. Sendo assim, os 

indivíduos que apresentam capital psicológico mais elevado, são mais motivados a colocar mais 

esforços nas atividades laborais, resultando em maior desempenho no trabalho (Avey et al., 

2011). O indivíduo com alto capital psicológico apresenta positivas expectativas em resultados 

futuros e confiança na própria capacidade de lidar com desafios do ambiente organizacional 

(Newman et al., 2014). Segundo Luthans et al. (2007), o indivíduo é motivado pelo estado 
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psicológico positivo que o capital psicológico proporciona, empregando maior esforço no 

trabalho, alcançando assim melhor desempenho no trabalho. 

 A explicação de Avey et al. (2011) para esta ligação entre o elevado capital psicológico 

e o melhor desempenho é que a autoeficácia faz com que o indivíduo acredite na sua capacidade 

de alcançar as metas, com isto estando mais propenso a aplicar maior esforço para que isso 

realmente ocorra. Nestes casos, indivíduos tendem a apresentar esperança para a solução dos 

problemas e geram múltiplas soluções para estes. Também tendem a ser mais otimistas quanto 

a resultados positivos e ao enfrentar adversidades perseveram com a ajuda da resiliência para 

alcançar o melhor resultado. A fusão das quatro capacidades psicológicas positivas é suportada 

em processos cognitivos e motivacionais que apoiam os indivíduos a analisar positivamente as 

situações difíceis, elevando então a probabilidade de um bom resultado (Luthans et al., 2007). 

 Conforme Venkatesh e Blaskovich (2012) as capacidades psicológicas positivas do 

capital psicológico, no caso esperança, otimismo e resiliência, possuem o potencial de melhorar 

o nível de autoeficácia de um indivíduo para este ter sucesso em uma atividade específica. 

Destacam que a influência combinada de agência internalizada, motivação, a perseverança e as 

expectativas de sucesso, que compreendem cada uma das quatro capacidades psicológicas do 

capital psicológico têm o potencial de aumentar os níveis de desempenho no trabalho.  

 Evidências encontradas na literatura de gestão organizacional e psicologia indicam que 

há existência de uma relação positiva entre o capital psicológico e o desempenho no trabalho 

(Luthans et al., 2007; Luthans et al., 2008; Gooty et al., 2009; Avey, Nimnicht & Pigeon, 2010; 

Avey et al., 2011; Rabenu; Yaniv; Elizur, 2017; Alessandri et al., 2018). Na investigação 

comportamental da contabilidade, somente as pesquisas de Venkatesh e Blaskovich (2012) e 

Schlup (2018) analisaram os efeitos do capital psicológico sobre o desempenho gerencial em 

atividades orçamentárias e Saithong-In e Ussahawanitchakit (2016) no cenário contábil público. 

Os resultados encontrados por estes autores também indicaram relação positiva e significativa 

entre o capital psicológico e o desempenho do funcionário no trabalho.  

Constatou-se outra evidência no contexto orçamentário, no entanto, a pesquisa 

desenvolvida por Ni et al. (2009), somente analisou uma das capacidades psicológicas positivas 

do capital psicológico, a autoeficácia e sua relação com o desempenho gerencial. Os resultados 

deste estudo também indicaram uma relação positiva entre tais relacionamentos. Ni et al. (2009) 

destacam que a autoeficácia é considerada uma variável importante que visa aumentar o 

desempenho dos funcionários. Bandura (1977b), que propôs a TSC, sugere que empregados 

com elevada autoeficácia envolverão mais esforços no trabalho e serão mais pacientes para 

superar obstáculos relacionados ao trabalho. Assim, a alta autoeficácia, esperança, otimismo e 

resiliência irão melhorar o desempenho gerencial dos indivíduos no trabalho. A partir do 

exposto, a primeira hipótese a ser testada nesta pesquisa assume que: H1: Há uma associação 

positiva e significativa entre o capital psicológico e o desempenho gerencial. 

 

2.2 Capital Psicológico e Atitudes Gerenciais 

O capital psicológico elevado também influencia as atitudes dos indivíduos, visto que 

os fins positivos são esperados quando o otimismo é presente. Nestes casos, os indivíduos 

acreditam no seu poder de criar o próprio sucesso. Por meio de suas crenças de autoeficácia, 

tem esperança que seu sucesso é criado por si mesmo e em meio a contratempos não 

desestabilizam com o suporte da resiliência (Avey et al., 2011). 

Os efeitos do capital psicológico sobre as atitudes e comportamentos são explicados 

pelos indivíduos que tem capital psicológico elevado, pois estes por meio do otimismo esperam 

resultados positivos no trabalho, a autoeficácia e a esperança fazem com que acreditem que seu 

sucesso é criado por si mesmo e a resiliência faz com que contratempos não o desestabilizem 

(Avey et al. 2011), o que impacta positivamente nas suas atitudes gerenciais no trabalho. 
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Além disso, o capital psicológico também tende a impactar na satisfação no trabalho. 

Conforme Luthans et al. (2007), os indivíduos que possuem alto capital psicológico são 

influenciados a ter expectativa de resultados positivos, empregando assim maior esforço no 

trabalho e consequentemente obtendo um melhor desempenho, o que atinge também a 

satisfação dos indivíduos no trabalho. 

No âmbito da contabilidade comportamental, não foram encontradas pesquisas 

envolvendo capital psicológico e atitudes gerenciais em relação ao orçamento. Evidências 

encontradas nas áreas de comportamento organizacional e psicologia aplicada, sugerem que o 

capital psicológico pode influenciar positivamente as atitudes, os comportamentos e o 

desempenho dos funcionários no trabalho, a partir do nível individual de análise (Avey, Luthans 

& Youssef, 2010; Avey et al., 2011; Newman et al., 2014), conforme proposto nesta pesquisa, 

e quando existem contextos organizacionais de suporte (Luthans et al., 2008; Avey, Luthans & 

Youssef, 2010). Avey, Wernsing e Luthans (2008) encontraram evidências de que o capital 

psicológico aumenta as emoções positivas, o que afeta as atitudes e os comportamentos dos 

funcionários. Nesse sentido, o capital psicológico se concentra no nível pessoal com vistas a 

destacar o valor do indivíduo (Saithong-In & Ussahawanitchakit, 2016), o que apresenta 

reflexos positivos nas atitudes gerenciais destes em relação ao orçamento (Merchant, 2007) e 

na sua satisfação no trabalho (Dewar & Werbel, 1979).  

Em outras áreas como a psicologia e comportamento organizacional, localizaram-se 

pesquisas desenvolvidas sobre capital psicológico e satisfação no trabalho. A partir destes 

estudos, as evidências encontradas na literatura sugerem uma relação positiva entre o capital 

psicológico e a satisfação no trabalho, resultados encontrados nas investigações conduzidas por 

Larson e Luthans (2006), Luthans et al. (2007), Luthans et al. (2008), Avey et al. (2011), Abbas 

et al. (2014), Bitmiş e Ergeneli (2013), Larson et al. (2013), Paek et al. (2015) e Karatepe e 

Talebzadeh (2016). Por outro lado, Idris e Manganaro (2017) analisaram sob o contexto de 

rápidas mudanças sociais e organizacionais, a relação entre o capital psicológico e a satisfação 

no trabalho, contudo, não encontraram relação significativa entre tal relacionamento.  

Apesar da não observância na literatura contábil dos efeitos do capital psicológico sobre 

as atitudes gerenciais em relação ao orçamento e considerando-se que os elementos positivos 

do capital psicológico tendem a impactar positivamente a satisfação do indivíduo no trabalho, 

espera-se que tais resultados também sejam percebidos em relação às atitudes gerenciais dos 

controllers em relação ao orçamento. Nesta pesquisa, espera-se obter evidências de uma relação 

positiva entre o capital psicológico e as atitudes gerenciais em relação ao orçamento e a 

satisfação no trabalho. Neste contexto, assume-se que: H2: Há uma associação positiva e 

significativa entre o capital psicológico e as atitudes gerenciais de controllers em relação ao 

orçamento; e, H3: Há uma associação positiva e significativa entre o capital psicológico e a 

satisfação de controllers no trabalho. 

 

2.3 Atitudes Gerenciais e Desempenho  

 As atitudes gerenciais conforme Brayfield e Crockett (1955) influenciam o desempenho 

dos indivíduos no trabalho, pois o contexto orçamentário apresenta reflexos nas atitudes em 

relação aos tomadores de decisão, o que impacta o desempenho no trabalho. Esta constatação 

dos autores foi confirmada por Mia (1988), pois evidenciou que os gestores que participavam 

ativamente do processo orçamentário, relatavam atitudes e motivações favoráveis, bem como, 

um melhor desempenho gerencial nas atividades orçamentárias voltadas ao planejamento, 

investigação, negociação, coordenação, supervisão, seleção, avaliação, representação 

(Mahoney et al., 1963; 1965; Zonatto, 2014). 

 Os resultados de Lu (2011) também revelaram que quando as atitudes orçamentárias 

eram proativas e positivas, o desempenho nos processos orçamentários também era considerado 

alto. Assim, quando os gestores com responsabilidades orçamentárias possuem atitudes 
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orçamentárias positivas, estes serão capazes de atingir melhores resultados no trabalho 

(desempenho gerencial) (Lu, 2011). Para tanto, sugere-se que a partir do momento em que os 

gestores percebem o sentimento de utilidade do orçamento e que este os permite ser melhores 

gestores, mais flexíveis, mais inovadores, estes apresentarão melhor desempenho no 

desenvolvimento das suas atividades orçamentárias. Apesar das constatações encontradas na 

literatura de uma ligação da variável de atitudes gerenciais em relação ao orçamento com o 

desempenho gerencial, não localizaram-se na literatura contábil evidências de tal relação, mas 

assume-se que as atitudes gerenciais em relação ao orçamento proativas melhoram o 

desempenho dos controllers no trabalho. 

Outra atitude que tende a apresentar efeitos positivos no desempenho dos controllers no 

contexto orçamentário é a satisfação no trabalho, pois de acordo com Jermias e Yigit (2013), a 

satisfação no trabalho é considerada uma condição prévia para um melhor desempenho dos 

indivíduos no trabalho. Os autores destacam ainda, que a satisfação influencia no desempenho 

gerencial, em função dos gestores sentirem-se parceiros valiosos no processo de tomada de 

decisão, quando envolvem-se e auxiliam na definição das metas e objetivos orçamentários.  

Na área contábil, pesquisadores revelaram que a satisfação no trabalho influencia o 

desempenho gerencial (Chong, Eggleton & Leong, 2005; 2006; Bitmiş & Ergeneli, 2013). Os 

resultados do estudo de Chong, Eggleton e Leong (2005; 2006) e Bitmiş e Ergeneli (2013) 

revelaram que esta relação é positiva e significativa. Entretanto, o estudo desenvolvido por 

Bowling (2007) revelou que a relação de causa e efeito entre a satisfação no trabalho e o 

desempenho não existe. Contudo, abordam que a satisfação no trabalho e o desempenho estão 

relacionados, pois, estas variáveis são os resultados das atitudes dos subordinados no que diz 

respeito aos seus empregos. Ao considerar os efeitos da satisfação no trabalho no desempenho 

gerencial, como resultados do nível de capital psicológico dos indivíduos, esta pesquisa pode 

fornecer insights úteis sobre os resultados inconsistentes relatados em estudos anteriores sobre 

a relação entre a satisfação e o desempenho de controllers nas atividades orçamentárias.  

Propomos que atitudes gerenciais em relação ao orçamento proativas no ambiente de 

trabalho e um maior nível de satisfação esteja associado ao aumento do desempenho dos 

subordinados no trabalho: H4: Há uma associação positiva e significativa entre as atitudes 

gerenciais dos controllers em relação ao orçamento e o desempenho gerencial; e, H5: Há uma 

associação positiva e significativa entre a satisfação dos controllers e o desempenho gerencial. 

 

2.4 Efeitos Indiretos do Capital Psicológico sobre o Desempenho Gerencial 

 A TSC preconiza que a ação e o desenvolvimento humano são influenciados por um 

conjunto de fatores: cognitivos e pessoais, comportamentais e ambientais, que ao interagirem 

influenciam-se mutuamente em um contexto de interação social (Bandura, 1977a), sendo este 

contexto, o orçamentário nesta pesquisa. Nesse sentido, sugere-se conforme a TSC, que os 

fatores cognitivos e pessoais (capital psicológico), fatores comportamentais (atitudes gerenciais 

em relação ao orçamento e satisfação no trabalho), ao relacionarem-se no contexto 

orçamentário (fatores ambientais), determinam o desempenho dos controllers no trabalho. 

Logo, as atitudes gerenciais em relação ao orçamento e a satisfação no trabalho podem 

potencializar a relação existente entre o capital psicológico e o desempenho gerencial.  

 Assim, a partir do momento em que os controllers perceberem um sentimento de 

utilidade do orçamento, por meio do desenvolvimento dos níveis de autoeficácia, esperança, 

otimismo e resiliência, irão passar a acreditar que o orçamento os permite ser melhores gestores, 

ser mais flexíveis, ser mais inovadores, ficar atentos a seus sucessos como gestores e melhorar 

seus métodos de produção (Merchant, 2007), o que irá impactar positivamente a relação entre 

os fatores cognitivos e pessoais e o desempenho destes nas atividades orçamentárias. 

 Do mesmo modo, quando os controllers sentirem que o trabalho os dá uma sensação de 

satisfação pessoal, orgulho de trabalhar na organização em que atuam, que o trabalho está sendo 
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gratificante, sentirem-se realizados e ainda, parte da organização e se identificam com esta 

(Dewar & Werbel, 1979), consequentemente apresentarão níveis mais elevados de autoeficácia, 

esperança, otimismo e resiliência, o que impactará positivamente no desempenho dos 

controllers nas atividades orçamentárias. Assim, sugere-se que a satisfação no trabalho 

potencialize a relação entre o capital psicológico e o desempenho gerencial.  

No contexto orçamentário não encontraram-se evidências dos efeitos indiretos do 

capital psicológico no desempenho gerencial, por meio da utilização da variável de atitudes 

gerenciais em relação ao orçamento, mas conforme a TSC, os fatores comportamentais são 

importantes determinantes da ação e do desenvolvimento humano, o que presume que estas 

atitudes dos controllers apresentem efeitos positivos na relação proposta nesta pesquisa.  

Já a relação entre o capital psicológico e o desempenho gerencial, mediada pela 

satisfação no trabalho foi analisada por Durrah, Alhamoud e Khan (2016) e os autores 

encontraram uma relação positiva entre o capital psicológico e o desempenho no trabalho, 

quando esta relação é mediada pela satisfação no trabalho. Estes achados sugerem a importância 

de se observar a satisfação do indivíduo no trabalho, como um meio para potencializar os seus 

níveis de capital psicológico e o seu desempenho nas atividades. 

Desta forma, entende-se que o desempenho dos controllers nas atividades orçamentárias 

é determinado por um conjunto de fatores cognitivos e pessoais (capital psicológico) e fatores 

comportamentais (atitudes gerenciais em relação ao orçamento e satisfação no trabalho). Neste 

contexto, assume-se que, em condições de atitudes gerenciais proativas e satisfação no trabalho:  

H6: Há uma associação positiva e significativa entre o capital psicológico e o desempenho 

gerencial, mediada pelas atitudes gerenciais de controllers em relação ao orçamento; e, H7: 

Há uma associação positiva e significativa entre o capital psicológico e o desempenho 

gerencial, mediada pela satisfação de controllers no trabalho. 

 Na Figura 1 apresenta-se o modelo teórico de análise adotado nesta pesquisa.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Modelo Teórico de Análise 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, desenvolvida por meio de levantamento e 

com abordagem quantitativa dos dados. Participaram do estudo 316 profissionais com os cargos 

de controllers, gerentes ou coordenadores de controladoria de diferentes organizações e 

segmentos nacionais. Outros estudos também compuseram a sua amostra com setores distintos, 

como Chong e Eggleton (2007), Ni et al. (2009) e Karakoc e Ozer (2016), bem como, 

analisando-se controllers (Palomino & Frezatti, 2016).  
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 Para a seleção da amostra, inicialmente estabeleceu-se um contato com os gestores com 

responsabilidades orçamentárias selecionados para participar do estudo. A partir da 

confirmação de tais informações e o aceite destes profissionais em participar voluntariamente 

da pesquisa, na sequência, procedeu-se o encaminhamento do questionário utilizado para a 

coleta dos dados, juntamente de uma carta de apresentação, que esclarece os objetivos do estudo 

e a utilização das informações apenas para fins acadêmicos.  

 O instrumento utilizado para a coleta dos dados diz respeito a um questionário que 

compreende 50 questões objetivas de múltipla escolha. O questionário foi elaborado a partir 

dos constructo desenvolvidos por (i) Milani (1975) para medir a participação orçamentária (6 

questões); (ii) Luthans, Youseff e Avolio (2007) para identificar o capital psicológico dos 

controllers (24 indicadores); (iii) Merchant (2007) para mensurar as atitudes gerenciais em 

relação ao orçamento (5 questões); (iv) Dewar e Werbel (1979) com vistas a medir a satisfação 

no trabalho (6 indicadores); e (v) Mahoney et al. (1963; 1965), na versão adaptada por Zonatto 

(2014) para capturar o desempenho gerencial em atividades orçamentárias (9 questões).  

As afirmativas sobre os constructos de participação orçamentária e satisfação no 

trabalho foram constituídas em uma escala de resposta do tipo Likert de 7 pontos, em que 1 

representa o nível máximo de discordância (Discordo Totalmente) e 7 o nível máximo de 

concordância (Concordo Totalmente). O capital psicológico compreende uma escala do tipo 

Likert de 6 pontos e as atitudes gerenciais em relação ao orçamento 5 pontos. Para o 

desempenho gerencial, a escala utilizada contempla uma auto avaliação do participante do 

estudo em relação ao seu desempenho em atividades orçamentárias, avaliado a partir de uma 

análise comparativa ao desempenho de outros gestores de nível médio com responsabilidades 

orçamentárias. Esta escala compreende 7 pontos do tipo Likert, em que 1 representa um 

desempenho abaixo da média e 7 o oposto (desempenho acima da média). 

De posse das respostas obtidas na coleta dos dados, estes foram tabulados em planilhas 

de excel e posteriormente importados para o software SPSS® 22.0, para tratamento estatístico. 

Inicialmente, realizou-se a avaliação de dados ausentes, mas todos os 316 questionários foram 

mantidos, pois foram preenchidos corretamente. Após esta etapa, procedeu-se a análise fatorial 

para a validação dos constructos teóricos de mensuração, segundo procedimentos 

recomendados por Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham (2009). Nesta análise, foram 

observados o agrupamento dos indicadores em seus respectivos constructos, as cargas fatoriais 

(mínimo 0,60) e os resultados da significância do teste de esfericidade de Bartlett e do teste de 

KMO, além da Variância total explicada. 

Finalizada a avaliação e purificação dos constructos, procedeu-se a análise dos dados 

por meio de estatística descritiva e análise de trajetórias a partir da modelagem de equações 

estruturais. Estes procedimentos são convergentes aos adotados em estudos desenvolvidos sob 

a abordagem comportamental da contabilidade (Zonatto, 2014; Chong et al., 2006). 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Nesta seção apresenta-se a análise descritiva do perfil dos respondentes, a análise 

fatorial, descritiva dos constructos e os resultados referentes a análise de trajetórias. No que 

tange o perfil dos gestores participantes da pesquisa, os resultados revelaram que estes 

profissionais possuem em sua maioria entre 31 a 40 anos e o sexo predominante entre os 

respondentes é o masculino. 75% dos respondentes exercem a função de controller (237). 

Identificou-se que nenhum respondente considerou totalmente baixo (1) o seu nível hierárquico 

na função (1). A média das respostas obtidas é elevada (5,86), sendo o desvio padrão de 0,95, 

o que indica baixa variância dos dados em torno da média. O mesmo se observa em relação a 

utilização do orçamento para a avaliação de desempenho, em que a média obtida nas respostas 

também foi de 5,83. A percepção destes gestores em relação ao seu nível de conhecimentos 

orçamentários (média 6,52) e em rotinas e processos orçamentários (média de 6,49). 
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 Os resultados da análise fatorial revelaram o agrupamento de todas as variáveis nos seus 

devidos constructos de mensuração. Os valores do Alfa de Cronbach de cada constructo foram 

superiores a 0,8 ou próximos a este valor, bem como, os indicadores do teste de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO). Os resultados do teste de esfericidade de Bartlett indicaram adequação das 

análises realizadas para avaliar a consistência geral dos dados. O mesmo identificou-se em 

relação à Variância total explicada, superior a 50% em todos os casos analisados, o que revela 

que a composição final destes constructos é adequada para a análise de trajetórias.  

Em relação a estatística descritiva, no geral, os resultados evidenciaram diferenças entre 

o capital psicológico dos controllers, suas atitudes gerenciais em relação ao orçamento, 

satisfação no trabalho e desempenho gerencial em atividades orçamentárias, o que reforça a 

oportunidade para se investigar a influência de tais características psicológicas sobre atitudes e 

o desempenho gerencial destes profissionais sob o contexto orçamentário, de modo que se possa 

inferir sobre tais relacionamentos na análise de trajetórias.  

Na sequência, apresentam-se por meio da Tabela 1 os índices de ajuste do modelo inicial 

e final de mensuração dos efeitos do capital psicológico em atitudes e no desempenho gerencial. 

 
Tabela 1 - Índices de ajuste do modelo inicial e final de mensuração dos efeitos do Capital Psicológico em 

Atitudes e no Desempenho Gerencial 

Medidas de ajuste Nível esperado Nível Inicial Nível Final 

Qui2 - 1493,891 1494,140 

Graus de Liberdade – GL - 620 621 

Qui2/GL ≤ 5 2,410 2,406 

P > 0,05 0,000 0,000 

GFI > 0,90 0,785 0,785 

AGFI > 0,90 0,756 0,757 

RMSEA < 0,10 0,067 0,067 

TLI > 0,90 0,841 0,841 

NFI > 0,90 0,772 0,772 

CFI > 0,90 0,852 0,852 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Analisando-se os índices de ajuste do modelo final de mensuração dos efeitos do capital 

psicológico em atitudes e no desempenho, conforme Tabela 1, o índice de ajustamento 

apresentou valor de 2,406 com significância a p > 0,000. O índice de ajustamento comparativo  

– CFI (0,852), o índice de adequação normalizado - NFI (0,772) e o índice Turker-Lewis – TLI 

(0,841) apresentaram valores próximos ao esperado, assim como o GFI (0,785) e o AGFI 

(0,757). O RMSEA (Root Mean Square Error of Aproximation) ficou dentro dos parâmetros 

esperados (0,067), sendo que todos os índices confirmam a validade do modelo analisado.  

A Tabela 2, apresenta os coeficientes padronizados e as significâncias das relações do 

modelo de mensuração dos efeitos do capital psicológico em atitudes e no desempenho. 

 
Tabela 2 - Coeficientes padronizados e significâncias das relações do modelo final de mensuração dos 

efeitos do Capital Psicológico em Atitudes e no Desempenho Gerencial 

Caminhos estruturais Estim. E.P t-values P 
Coef. 

Padron. 
R2 

AG  CP 0,686 0,131 5,254 *** 0,470 0,221 

ST  CP 0,927 0,162 5,710 *** 0,677 0,459 

AE  CP 0,541 0,101 5,328 *** 0,595 0,354 

ES  CP 1,444 0,217 6,656 *** 0,853 0,727 

RE  CP 0,636 0,112 5,677 *** 0,741 0,549 

OT  CP 1,000 - - - 0,678 0,460 

DG  AG 0,146 0,050 2,949 0,003 0,186 
0,522 

DG  CP 0,708 0,129 5,501 *** 0,616 
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AG: Atitudes gerenciais em relação ao orçamento; CP: Capital psicológico; ST: Satisfação no trabalho; AE: 

Autoeficácia; ES: Esperança; RE: Resiliência; OT: Otimismo; DG: Desempenho gerencial em atividades 

orçamentárias.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 2 evidencia que a maior influência obtida no modelo teórico de análise 

encontra-se entre o capital psicológico e a satisfação no trabalho (λ = 0,68), seguido de capital 

psicológico e desempenho gerencial (λ = 0,62) e capital psicológico e atitudes gerenciais (λ 

=0,47). Contudo, apenas uma relação analisada apresentou-se sem significância estatística DG 

 ST. Além disso, todos os t-values das relações com significância estatística ficaram dentro 

dos padrões recomendados como ideais por Hair Jr. et al (2009). Quanto aos valores dos 

coeficientes padronizados, observando-se as relações significativas, a menor força de relação 

se deu na relação entre DG  AG (0, 186) e a maior relação se deu com a relação da influência 

do capital psicológico na satisfação no trabalho ST  CP (0,677).  

Estes resultados sugerem que este núcleo de ordem superior que é o capital psicológico, 

é motivador para a realização de tarefas e alcance de objetivos (Luthans et al. 2007). Do mesmo 

modo, Bandura (1986) explica que fatores diferentes podem influenciar de maneira diferente o 

comportamento dos indivíduos. O conceito de agência de Bandura (2008) preconiza que o 

indivíduo não recebe somente as influências do ambiente, este também é determinante de seus 

comportamentos, vontades e pensamentos. É neste contexto em que se explora o conceito de 

reciprocidade triádica estabelecido pela TSC, em que as ações e o desenvolvimento humano 

resultam de uma interação de influências cognitivas e pessoais, comportamentais e do ambiente. 

Os resultados das análises de trajetórias revelaram que o capital psicológico influencia 

direta e positivamente o desempenho gerencial dos controllers em atividades orçamentárias. 

Estes achados convergem com os resultados encontrados na área contábil por Venkatesh e 

Blaskovich (2012), Saithong-In e Ussahawanitchakit (2016) e Schlup (2018).  

Para tanto, maiores níveis de autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência (capital 

psicológico) resultam em maior desempenho gerencial, o que sugere que o desenvolvimento 

destas capacidades psicológicas positivas nos controllers (Luthans et al., 2007) melhora os seus 

níveis de desempenho nas atividades orçamentárias relacionadas ao planejamento, 

investigação, negociação, coordenação, supervisão, seleção, avaliação, representação e no 

desempenho geral nas atividades orçamentárias (Mahoney et al. 1963; 1965; Zonatto, 2014). 

Estes resultados reforçam os benefícios do capital psicológico para a melhoria do 

desempenho dos indivíduos no trabalho, pois conforme Newman et al. (2014), o capital 

psicológico é composto por capacidades psicológicas positivas que visam melhorar o 

desempenho. Além disso, uma vez potencializado os níveis de capital psicológico, os 

indivíduos são mais propensos a se esforçar no desenvolvimento de suas atividades, o que 

resulta em melhor desempenho gerencial (Avey et al., 2011). Estes resultados permitem aceitar 

a primeira hipótese de pesquisa: H1: Há uma associação positiva e significativa entre o capital 

psicológico e o desempenho gerencial. 

Ao sentir-se autoconfiantes, esperançosos, otimistas e resilientes diante de adversidades 

no trabalho (Luthans et al., 2007), os gestores ficam mais propensos a terem um sentimento de 

utilidade do orçamento, acreditarem que o orçamento os permite ser melhores gestores, ser mais 

flexíveis, ser mais inovadores, ficar atentos a seus sucessos como gestores e melhorar seus 

métodos de produção (Merchant, 2007). Assim, cria-se um ambiente favorável para que os 

gestores com responsabilidades apresentam atitudes gerenciais em relação ao orçamento 

proativas. Quando isto ocorre, há uma percepção de maiores níveis de satisfação no trabalho 

(Dewar & Werbel, 1979).  

Os achados encontrados nesta pesquisa corroboram com tais evidências, pois o capital 

psicológico apresentou relação positiva e significativa com as atitudes gerenciais dos 

controllers em relação ao orçamento e com a satisfação no trabalho. Deste modo, pode-se 
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aceitar as hipóteses H2: Há uma associação positiva e significativa entre o capital psicológico 

e as atitudes gerenciais de controllers em relação ao orçamento; e H3: Há uma associação 

positiva e significativa entre o capital psicológico e a satisfação de controllers no trabalho. 

  Segundo Avey et al. (2011), o capital psicológico influencia as atitudes e 

comportamentos dos indivíduos. Assim, esta pesquisa testou uma variável ainda não 

investigada na área contábil com o capital psicológico, no caso, as atitudes gerenciais em 

relação ao orçamento. O resultado obtido para esta relação apresenta uma contribuição e uma 

inovação para a área contábil, pois os resultados encontrados revelaram que os controllers com 

maior capital psicológico apresentam melhores atitudes gerencias relacionadas ao orçamento.  

Desta forma, é possível afirmar que os resultados encontrados explicam as atitudes 

gerenciais em relação ao orçamento do controller em função da autoeficácia, esperança, 

resiliência e otimismo. Especificamente para os controllers, estas capacidades psicológicas do 

capital psicológico são necessárias, visto que, segundo Ribeiro et al. (2011), trata-se de um 

profissional que tem uma visão ampla da empresa e que exerce diversas atividades, que 

englobam desde o nível operacional até o estratégico.  

Na área contábil também não foram testadas as relações entre o capital psicológico e a 

satisfação no trabalho, porém em outras áreas autores encontraram uma relação positiva entre 

tal relacionamento, como os estudos de Larson e Luthans (2006), Luthans et al. (2007), Luthans 

et al. (2008), Avey et al. (2011), Abbas et al. (2014), Bitmiş e Ergeneli (2013), Larson et al. 

(2013), Paek et al. (2015) e Karatepe e Talebzadeh (2016), estudos estes que corroboram com 

os resultados da presente pesquisa. Estes achados indicam que as capacidades psicológicas de 

autoeficácia, esperança, resiliência e otimismo quando agrupadas formam o capital psicológico 

e influenciam positivamente a satisfação no trabalho de controllers.  

Os resultados desta pesquisa também evidenciaram uma relação positiva e significativa 

entre as atitudes gerenciais dos controllers em relação ao orçamento e o desempenho destes em 

atividades orçamentárias e uma relação sem significância entre a satisfação dos controllers no 

trabalho e o desempenho gerencial. Relação sem significância entre a satisfação no trabalho e 

o desempenho gerencial também foi obtida por Bowling (2007). Tais resultados permitem 

aceita a hipótese H4: Há uma associação positiva e significativa entre as atitudes gerenciais 

dos controllers em relação ao orçamento e o desempenho gerencial; e rejeitar a hipótese H5: 

Há uma associação positiva e significativa entre a satisfação dos controllers no trabalho e o 

desempenho gerencial. 

Estes achados sugerem que o sentimento de utilidade do orçamento, permite que os 

controllers dediquem maior esforço no desenvolvimento de suas atividades, logo, o 

desempenho no trabalho é melhorado. Nesse sentido, as constatações de Brayfield e Crockett 

(1955), Mia (1988) e Lu (2011) foram confirmadas no que tange a relação positiva entre as 

atitudes gerenciais e o desempenho no trabalho. Conforme Lu (2011), gestores que possuem 

atitudes positivas no trabalho, são mais propensos a atingir melhores resultados no trabalho.  

Por fim, no que tange a relação indireta entre o capital psicológico e o desempenho 

gerencial, mediada pelas atitudes gerenciais em relação ao orçamento, foram obtidos resultados 

positivos em ambos caminhos AGCP (0,470) e DGAG (0,186). A partir deste resultado, 

pode-se afirmar que o capital psicológico influencia o desempenho gerencial por meio das 

atitudes gerenciais dos controllers em relação ao orçamento, aceitando-se a hipótese H6: Há 

uma associação positiva e significativa entre o capital psicológico e o desempenho gerencial, 

mediada pelas atitudes gerenciais de controllers em relação ao orçamento. 

Estas evidências confirmam que as atitudes gerenciais em relação ao orçamento, 

potencializam a relação entre o capital psicológico dos controllers e consequentemente 

melhoram o seu desempenho em atividades orçamentárias. Por se tratar de capacidades 

psicológicas positivas que formam o capital psicológico, este tende a afetar positivamente o 

desempenho do indivíduo no trabalho, pois segundo Luthans et al. (2008) o capital psicológico 
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é representado pela avaliação positiva dos acontecimentos e a probabilidade de sucesso baseado 

na motivação e perseverança. A constatação do efeito mediador de fatores comportamentais 

conforme a TSC (Bandura, 1977a) na relação proposta entre capital psicológico e desempenho 

revela que os fatores comportamentais dos indivíduos influenciam positivamente para com o 

desenvolvimento dos níveis de capital psicológico dos indivíduos e permite que os controllers 

obtenham melhor desempenho no trabalho.  

Referente a relação indireta entre o capital psicológico e o desempenho gerencial 

intermediado pela satisfação no trabalho, somente o caminho entre o capital psicológico e a 

satisfação no trabalho apresentaram relação significativa (STCP). Já o caminho entre a 

satisfação no trabalho e o desempenho gerencial não apresentaram relação significativa 

(DGST). Deste modo, não é possível afirmar que existe a influência da satisfação no trabalho 

sobre o desempenho gerencial dos controllers estudados nesta pesquisa, a partir da avaliação 

deste modelo de mensuração. Bowling (2007) também revelou que não há uma relação entre a 

satisfação no trabalho e o desempenho gerencial, de acordo com esta pesquisa, o que sugere 

que a satisfação dos controllers no trabalho deve ser melhor trabalhada no ambiente 

orçamentário. Assim, não é possível também aceitar a hipótese H7: Há uma associação positiva 

e significativa entre o capital psicológico e o desempenho gerencial, mediada pela satisfação 

de controllers no trabalho.  

Os resultados encontrados nesta etapa da pesquisa fornecem evidências de que maiores 

crenças de autoeficácia transmitem segurança para o controller resolver problemas e buscar 

soluções, bem como, ajuda a definir metas e objetivos orçamentários. A esperança também gera 

entusiasmo em realizar os objetivos orçamentários, buscando diversas formas de atingi-los, e 

sendo resiliente o controller tem a capacidade de lidar bem com as dificuldades e situações 

estressantes no trabalho. O otimismo proporciona a visão positiva das situações 

organizacionais. Sendo assim, o capital psicológico representado pelas quatro capacidades 

psicológicas positivas potencializa as atitudes gerenciais e a satisfação no trabalho. 

Deste modo, verifica-se que aumentando o capital psicológico, o controller acredita que 

o orçamento possa lhe tornar um melhor gestor, mais inovador e com melhores métodos de 

produção, bem como, o trabalho gera uma maior satisfação pessoal, se torna gratificante e 

impacta positivamente na determinação de suas metas orçamentárias, produção de informações, 

liderança organizacional e nas negociações envolvendo a organização. Por consequência, torna-

se possível o alcance de um melhor desempenho gerencial no contexto orçamentário. 

Analisando-se o coeficiente de explicação do modelo de mensuração que avalia os 

efeitos diretos da participação orçamentária em atitudes e no desempenho gerencial (R² 37%), 

comparativamente aos resultados encontrados para o modelo que investiga os efeitos diretos do 

capital psicológico nas atitudes pesquisadas e no desempenho gerencial (R² 52%), pode-se 

verificar que a observância dos efeitos do capital psicológico melhora a compreensão dos 

fatores de influência do desempenho dos controllers participantes da pesquisa. Estes resultados 

são convergentes às evidências destacadas por Covaleski et al. (2007) e Birnberg et al. (2007) 

para a realização de novos estudos na área comportamental da contabilidade. 

Conforme estes autores, compreender as reações dos indivíduos a partir do uso de 

sistemas de controle gerencial, bem como os estados mentais do indivíduo e sua influência 

sobre atitudes, comportamentos e o desempenho no trabalho constitui-se uma lacuna de 

pesquisa ainda pouco investigada na área comportamental da contabilidade. Assim, os 

resultados encontrados neste estudo corroboram para a compreensão das relações existentes 

entre tais relacionamentos. 

Os achados desta pesquisa indicam que maiores níveis de participação orçamentária 

influenciam positivamente o desenvolvimento do capital psicológico destes controllers. Por 

consequência, verificou-se uma relação positiva entre estas variáveis e as atitudes dos 

controllers em relação ao orçamento, bem como em relação a sua satisfação no trabalho. 
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Consequentemente, observou-se nestes indivíduos maiores níveis de desempenho gerencial. 

Portanto, é possível se afirmar que ao melhorar os estados mentais do indivíduo, melhora-se o 

seu desempenho no trabalho, o que, sob o contexto orçamentário, é resultado de efeitos 

cognitivos e motivacionais da participação dos controllers nestes processos. 

Os resultados convergem com os pressupostos da TSC proposta por Bandura (1977a), 

uma vez que os indivíduos são receptores e agentes das suas ações e estas determinam seus 

pensamentos, emoções e comportamentos. Sendo assim, a intencionalidade, que indica o 

compromisso do indivíduo na busca de resultados positivos é abordada nesta teoria e 

identificada nesta pesquisa por meio das características do capital psicológico encontradas nos 

respondentes. Da mesma maneira, verificou-se presentes as características de autorreflexão, que 

consistem nas atitudes, comportamentos e pensamentos expressos por estes profissionais frente 

as condições do ambiente, desencadeados por meio de suas crenças pessoais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O contexto orçamentário já se apresentou como objeto de estudo em diversas pesquisas, 

incluindo a abordagem comportamental, em que este contexto apresenta efeitos nas atitudes dos 

indivíduos nas organizações e no seu desempenho no trabalho. Corroborando com estes 

indicativos, estão os resultados encontrados nesta pesquisa. Conforme Covaleski et al. (2007), 

os estados mentais ou cognitivos dos indivíduos podem interferir no ambiente de trabalho. 

Logo, conforme constatado nesta pesquisa, o capital psicológico possui o potencial de melhorar 

a cognição dos indivíduos, fazendo com que estes tenham atitudes gerenciais positivas e 

obtenham melhor desempenho nas atividades orçamentárias.  

Neste caso, a fim de se inferir sobre tais relacionamentos, foram testados os efeitos 

diretos e indiretos do capital psicológico no desempenho gerencial, mediado pelas variáveis de 

atitudes gerenciais em relação ao orçamento e satisfação no trabalho dos controllers. 

Identificou-se relação direta e indireta entre as variáveis de capital psicológico e desempenho 

gerencial, intermediada apenas pela variável de atitudes gerenciais em relação ao orçamento, 

que caracterizou o orçamento como um elemento que contribui na função do controller, 

afetando positivamente o desempenho gerencial deste. A única relação não significativa 

encontrada foi observada na relação entre a satisfação no trabalho e o desempenho gerencial e 

os efeitos mediadores da satisfação na relação entre capital psicológico e desempenho gerencial. 

Estes resultados corroboram com as concepções teóricas da TSC, de que a ação humana 

é influenciada por diversos fatores internos e externos. Sendo assim, no contexto orçamentário, 

a interação destes profissionais com o ambiente de trabalho relacionado ao processo 

orçamentário como um todo, o indivíduo aplica maior esforço para atingir um melhor 

desempenho gerencial em condições em que apresenta maiores níveis de capital psicológico, o 

que afeta positivamente suas atitudes gerenciais e sua satisfação no trabalho. 

A análise do efeito conjunto de tais relacionamentos (capital psicológico, atitudes e o 

desempenho gerencial) existentes no contexto orçamentário de organizações sediadas no Brasil, 

observadas nesta pesquisa pela ótica da TSC (Bandura, 1977a), demonstra concordância com o 

preconizado por Bandura (2001), no quesito da interação entre as influências cognitivas e 

pessoais, comportamentais e ambientais e o reflexo desta interação nas atitudes dos indivíduos. 

Esta teoria fornece um referencial explicativo para os resultados das relações distintas 

encontradas nesta pesquisa. Indivíduos interagem no contexto orçamentário, influenciando o 

ambiente e podendo ser influenciado por este. Da mesma forma, é capaz de tomar decisões e 

selecionar comportamentos, o que explica suas ações em um contexto de interação social. 

Portanto, atitudes gerenciais em relação ao orçamento e satisfação no trabalho são respostas do 

indivíduo aos impulsos deste ambiente, os quais podem influenciar de maneira diferente o 

indivíduo no trabalho e seu desempenho gerencial. 
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Além disso, os resultados encontrados reforçam o poder explicativo da TSC para a 

análise do comportamento humano no contexto de interação social, representado pelos 

processos orçamentários de uma organização. Indivíduos respondem de maneira diferente aos 

impulsos do ambiente. Logo, é esperado que as restrições situacionais e as ações dos outros 

interajam com as percepções dos indivíduos, suas cognições, e determinem suas ações neste 

contexto. Portanto, pode-se concluir que quanto mais elevado for o capital psicológico dos 

controllers, suas capacidades psicológicas de autoeficácia, esperança, resiliência e otimismo 

tenderão a impactar positivamente suas atitudes gerenciais (mais positivas), o que resultará em 

melhor desempenho gerencial. 

Os resultados desta pesquisa confirmam algumas das evidências encontradas na 

literatura relacionada ao campo de estudos do comportamento organizacional, da psicologia 

organizacional e da área contábil, revelando que o capital psicológico é importante variável de 

análise que precisa ser observada, quando se busca compreender o comportamento dos 

indivíduos no trabalho. No caso desta pesquisa, no contexto orçamentário, os resultados 

encontrados evidenciam que o capital psicológico reforça as atitudes desejáveis dos indivíduos, 

melhorando o seu desempenho. Portanto, em se tratando de capacidades psicológicas capazes 

de treinamento e desenvolvimento, endente-se que é possível a potencialização destes 

elementos nos indivíduos que atuam no contexto orçamentário das organizações, o que pode 

resultar em atitudes e comportamentos positivos e um melhor desempenho gerencial. 

As contribuições teóricas desta pesquisa, dizem respeito ao aprofundamento dos 

conhecimentos existentes sobre o tema, a partir da compreensão dos efeitos do capital 

psicológico em atitudes e sobre o desempenho gerencial, evidências que contribuem para a 

inserção de uma nova temática de investigação na área comportamental da contabilidade, sendo 

o capital psicológico dos indivíduos. Outra contribuição teórica desta pesquisa refere-se a 

compreensão dos efeitos das variáveis observadas no estudo em uma amostra específica de 

profissionais que atuam com funções de gestão na área de controladoria. 

No que se refere ao aspecto social e prático, este estudo visa contribuir com os resultados 

encontrados por Venkatesh e Blaskovich (2012) que identificaram a influência do capital 

psicológico no desempenho gerencial sob o aspecto do processo orçamentário. A análise destes 

fatores, acrescidos das variáveis de atitudes, podem auxiliar organizações e gestores a escolher 

o modelo de configuração orçamentária que resulte em maior desempenho gerencial dos 

controllers. Conforme Karakoc e Ozer (2016), melhor desempenho gerencial pode contribuir 

para o alcance de melhor desempenho organizacional.  

Quanto ao capital psicológico, que busca desenvolver capacidades psicológicas para 

melhorar o desempenho e a liderança dos funcionários no trabalho (Luthans, 2002), a 

investigação da temática contribui para a orientação das organizações quanto a contratação e 

treinamento de gestores controllers capazes de alcançar melhor desempenho gerencial. Assim, 

a busca por profissionais com maior autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência pode 

favorecer a identificação do perfil desejado para o alcance de tais objetivos. Segundo Stajkovic 

e Luthans (1998), as organizações devem ir além das abordagens comportamentais e 

motivacionais convencionais para alcançar o sucesso no desempenho humano e empresarial. 

Portanto, ao identificar profissionais com maior capital psicológico, pode-se ter maior êxito na 

contratação de controllers visando tais objetivos. 

O desenvolvimento dos recursos humanos também pode auxiliar a resistência nas 

adversidades encontradas durante a realização das atividades no trabalho. Segundo Luthans et 

al. (2010), os líderes se tornam resistentes as adversidades, otimistas no planejamento e 

esperançosos nas metas a serem atingidas quando desenvolvido o seu capital psicológico. 

Diante do contexto atual de crise financeira que o Brasil está enfrentando, os achados desta 

pesquisa também contribuem fornecendo evidências de como o capital psicológico influencia 

o desempenho dos gestores neste ambiente desafiador e turbulento.  
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Dentre as limitações desta pesquisa destaca-se a amostra analisada, tradução do 

questionário empregado na coleta dos dados, visto que pode comprometer o entendimento dos 

respondentes e apresentar vieses nos resultados e, outras variáveis podem também ter 

influenciado as relações testadas nesta pesquisa. Recomenda-se para pesquisas futuras a 

investigação de outros fatores influentes no desempenho gerencial, especificamente tratando-

se do contexto orçamentário e dos efeitos interativos existentes entre o capital psicológico, 

atitudes e o desempenho gerencial. Nesta perspectiva, outras variáveis não observadas nesta 

pesquisa também podem contribuir para com a realização de novos estudos, como por exemplo, 

a motivação para a participação orçamentária, o comprometimento com as metas orçamentárias 

e com a organização dentre outras atitudes e comportamentos. A realização de novos estudos 

contribui para a formação de literatura consolidada nesta abordagem emergente que se constitui 

a área comportamental da contabilidade. 
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