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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo descrever as características da produção científica sobre Capital 

Psicológico entre 2004 e 2014, através de um estudo bibliométrico. Esta análise incidiu sobre 94 artigos publicados 

em língua inglesa e recolhidos em quatro conjuntos de bases de dados: B-On, Ovid, Pro-Quest e EBSCO. São 

considerados os seguintes critérios: o processo de levantamento bibliográfico, o número de artigos publicados por 

ano e a tipologia de artigos publicados, os periódicos que mais publicaram e o seu fator de impacto e, finalmente, os 

autores que mais publicaram sobre o tema. Os resultados mostram que o PsyCap é estudado mais vezes como variável 

independente e que a maioria dos estudos se foca no nível individual de análise.  
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Abstract 

The purpose of this paper is to describe the characteristics of the scientific literature on Psychological 

Capital between 2004 and 2014, through a bibliometric analysis. This analysis focused on 94 articles collected in four 

sets of databases: B-on, Ovid, Pro-Quest e EBSCO. We considered the following criteria: the collecting bibliography 

process, the number of published articles per year and the type of published articles, the periodicals which published 

the most and their impact factor, and, finally, the authors which published the most about the theme. The results show 

us that PsyCap, most of the times, is studied as independent variable and most of the studies focus on the individual 

level of analysis.  
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