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RESUMO 

 

O presente artigo compreende uma contextualização geral sobre o tema proatividade, considerando as principais 

características de profissionais e organizações dotadas de proatividade, as principais estratégias e fatores 

organizacionais que podem estimular ou inibir a proatividade por parte das pessoas que compõem e dão vida às 

organizações. Ao desenvolver este artigo considerou-se a revisão bibliográfica de artigos (KAMIA; PORTO, 

2009, 2011; FRESE, 2010; REIS; PISSARA, 2014), tese (GAVA, 2009) e livros (COVEY, 1989, ANDREAS; 

FAULKNER 1995, OLIVEIRA, 2006; ARAÚJO; GAVA, 2014), o que permitiu a contextualização da 

proatividade como uma ferramenta de desenvolvimento organizacional, apresentando também de forma 

dinâmica alguns preceitos da Programação Neurolinguistica que possibilitam a identificação, a assimilação e o 

desenvolvimento da proatividade. 

 

Palavras-chave: Inovação. Gestão Proativa. Comportamento proativo. 

  

ABSTRACT 

 

This article comprises the general context of the theme proactivity, considering the main features of 

professionals and organizations with proactive, key strategies and organizational factors that can stimulate or 

inhibit proactivity on the part of people who make up and give life to organizations. In developing this article 

considered the literature of review articles (Kamia; PORTO, 2009, 2011; FRESE, 2010; REIS; Pissara, 2014), 

thesis (GAVA, 2009) and books (COVEY, 1989 ANDREAS; FAULKNER 1995 OLIVEIRA, 2006; Araujo, 

GAVA, 2014), which allowed the contextualization of proactivity as an organizational development tool, also 

featuring dynamically some precepts of neurolinguistic programming that enable the identification, assimilation 

and development of proactivity. 
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INTRODUÇÃO  

 

Liderança, inovação e competitividade, são palavras chaves relacionadas a empresas 

sustentadas por indivíduos e organizações dotadas de proatividade. (KAMIA; PORTO; 2011, 

BENTO et al., 2013). Mais convém questionar, o que é a proatividade? Quais as principais 

características de indivíduos e organizações dotadas de proatividade? Quais estratégias e 

fatores organizacionais podem estimular ou inibir esta habilidade por parte das pessoas que 

compõem e dão vida às organizações? 

Visando responder a estes questionamentos, foram consultados artigos, elaborados 

por Kamia e Porto (2009; 2011), Frese (2010), Reis e Pissara (2014), a tese redigida por Gava 
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(2009), livros de autoria de Covey (1989), Andreas e Faulkner (1995), Oliveira (2006) e 

Araújo e Gava (2014) que discorrem sobre o tema proatividade. 

O método de pesquisa utilizado foi revisão bibliográfica que segundo Lakatos e 

Markoni (2008), abrange a consulta de publicações avulsas, revistas, livros, monografias e 

arquivos audiovisuais, disponíveis ao público. Este tipo de pesquisa proporciona uma maior 

assimilação do tema investigado, através da compilação, interpretação de dados e informações 

precedidos da transcrição dos resultados obtidos. 

Dentre os tópicos abordados ao longo do artigo, estão as principais características de 

indivíduos e organizações proativas, os preceitos referentes a cultura organizacional e o estilo 

de liderança que são favoráveis à manifestação de comportamentos proativos. Para facilitar o 

entendimento da chamada proatividade, destacou-se ainda as principais diferenças de pessoas 

reativas e proativas, a origem e conceitos dos modelos reativo e proativos. 

Tendo como base fatores primordiais à manifestação de comportamentos proativos, 

abordaram-se ainda, de forma dinâmica, alguns preceitos da Programação Neurolinguistica 

PNL, tendo como base a missão, os valores pessoais e os sistemas de crenças dos indivíduos 

que favorecem a identificação, assimilação e o desenvolvimento da proatividade. 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

A proatividade é uma característica cada vez mais requerida no ambiente 

corporativo, em virtude da ampla competitividade entre organizações que atuam no mercado 

globalizado “caracterizado pela ausência de fronteiras, empresas sem pátria e produtos sem 

nacionalidade (ECHEVESTE, et al.1999, p. 168). Nesse ambiente as organizações que 

almejam se tornarem líderes de mercado, precisam manter em seu quadro de profissionais, 

pessoas comprometidas com a excelência organizacional (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003). 

Profissionais capazes de encantar, inspirar e inovar podem ser considerados 

proativos, são pessoas que vão mais além das metas e os objetivos organizacionais 

estabelecidos, e com isto garantem o apreço e admiração das pessoas que, mais do que 

clientes, tornam-se verdadeiros fãs dos produtos e serviços conferidos (SLIVNIK, 2012). 

 

2.1 Cultura Organizacional de Empresas Proativas 

 

Para que estratégias inovadoras sejam postas em ação é essencial o envolvimento e 

comprometimento de todos os profissionais que atuam na organização (CHIAVENATO; 
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SAPIRO, 2003) e que estes sejam dotados de proatividade, daí a importância da existência de 

uma cultura organizacional que estimule o desenvolvimento da proatividade no ambiente 

corporativo (ARAÚJO; GAVA, 2014). 

Em decorrência ao ambiente dinâmico e mutável em que atuam as organizações, a 

mudança na cultura organizacional é essencial e indispensável ao sucesso do empreendimento 

(CHIAVENATO, SAPIRO, 2003). O entendimento da importância da cultura organizacional 

provém da compreensão de que o fator essencial que difere as empresas líderes das seguidoras 

de mercado é justamente a cultura predominante no ambiente corporativo que é fomentada 

pelos integrantes da equipe organizacional. 

 

2.2 A Proatividade e o Planejamento Estratégico  

 

O fator comum, entre indivíduos e organizações proativas, é que estes sabem 

claramente o que almejam e desenvolvem planos e ações condizentes à ‘visão de futuro’ 

estabelecida (CHIAVENATO, 2007; COVEY, 2004). São indivíduos e organizações que se 

antecipam ao futuro e que estabelecem planejamentos estratégicos pautados na inovação. 

O planejamento, segundo o autor Oliveira (2004) consiste em estabelecer respostas 

às questões sobre o que fazer, como, quando, quanto, por quem, para quem e o porquê, tendo 

como ponto de partida, as habilidades e capacidades individuais e/ou organizacionais. 

Para que os objetivos estabelecidos no planejamento estratégicos sejam atingidos, as 

organizações podem se utilizar das estratégias de competição, as quais se classificam como: 

inovadoras, substitutivas, imitadoras, complementares, colaborativas ou desistentes 

(CHIAVENATO; SAPIRO, 2003). 

Quando o assunto é a proatividade, as organizações consideradas líderes de mercado, 

são aquelas que optam pela estratégia pautada na inovação, visto que, segundo Araújo e Gava 

(2014), esta é a essência das organizações proativas. Para que haja a inovação, no contexto 

organizacional, os profissionais que atuam no empreendimento precisam ser ou se tornarem 

proativo. 

Vale destacar que, segundo Araújo e Gava (2014), diferentemente do entendimento 

comum, todas as organizações possuem potencialidades para serem ou se tornarem proativas, 

através do estímulo ao desenvolvimento desta habilidade nos indivíduos que compõem e dão 

vida às organizações, sendo essencial o desenvolvimento de um clima organizacional com 

uma cultura participativa propícia à manifestação da proatividade. 
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2.3 Gestão de Pessoas 

 

Mais do que qualquer outro recurso, as pessoas compõem o patrimônio essencial às 

empresas, pois são elas que iniciam, desenvolvem e concluem atividades e projetos, sendo 

estes responsáveis pelo desempenho da empresa (BERNARDI, 2012). E para que as 

organizações se destaquem como inovadoras, é essencial que o estilo de gestão de pessoas nas 

organizações estimule a iniciativa e o chamado espírito empreendedor (CHIAVENATO, 

2007). 

Atualmente, as pessoas são consideradas como colaboradoras e parceiras no 

desenvolvimento organizacional e são classificadas como agentes que garantem o diferencial 

competitivo às organizações (RHINOW, 2001; GIL, 2007; RIBEIRO, 2012; CHIAVENATO, 

2014). São as pessoas que contribuem com conhecimentos, habilidades, potencialidades e 

conferem identidade e dinamismo às organizações. 

Diante da importância do fator humano para o sucesso organizacional, as ações na 

área de gestão de pessoas, nas empresas que agem voltadas à uma visão de futuro, passou a 

ser: “educar, treinar, motivar, liderar pessoas que trabalham na organização, incutindo-lhes o 

espírito empreendedor oferecendo-lhe uma cultura participativa ao lado da plena realização 

pessoal” (CHIAVENATO, 2014, p.36). 

Logo, as organizações bem sucedidas, inovadoras, conferem aos seus profissionais 

maior liberdade e autonomia na escolha dos melhores métodos para concretização dos 

trabalhos a serem desempenhados (CHIAVENATO, 2014).  

 

2.3.1 Gestão de pessoas; Ambiente dinâmico e competitivo; Pessoas proativas 

 

São as pessoas que podem garantir o desenvolvimento de produtos e serviços 

inovadores que garantem destaque às organizações. São justamente os indivíduos devotados 

ao trabalho que exercem que conferem o diferencial competitivo às organizações, dotando-as 

de vida, ritmo, compasso e vitalidade. (SLIVNIK, 2012). 

Certamente para que haja um comprometimento espontâneo, deve existir no 

ambiente corporativo a valorização, reconhecimento e o desenvolvimento das habilidades e 

potencialidades dos indivíduos que compõem a equipe empresarial. 

 

2.3.1.1 Pessoas proativas 
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As organizações que almejam destacar-se no mercado globalizado precisam 

desenvolver ações e produtos inovadores e para isto, segundo Veiga, Porto e Laboissière 

(2011) é essencial que haja no quadro de profissionais indivíduos proativos que planejem e 

executem novas ideias. 

É importante destacar que a proatividade, é uma característica atribuída aos 

indivíduos e organizações dotados de um comportamento proativo. Conforme os autores 

Araújo e Gava (2014) para uma melhor compreensão acerca do tema proatividade é 

importante destacar a diferença entre a classificação comportamental das ações e atitudes 

assumidas no decorrer do dia a dia e que podem ser classificadas, em maior ou menos grau 

como: inativas, reativas, ativas e na melhor das hipóteses como proativas. 

O comportamento inativo é atribuído ao indivíduo que, no ambiente de trabalho 

restringe as suas ações àquilo que lhes fora previamente prescrito, ou seja, raramente 

apresentam ações inovadoras, são indivíduos previsíveis e adeptos à rotina (ARAÚJO; 

GAVA, 2014). 

Já o profissional reativo, conforme descreve Covey (2004) é aquele que reage de 

forma adaptativa aos acontecimentos inerentes ao contexto onde se insere, logo está sujeito 

aos mais diversos estímulos sociais, econômicos e ambientais sejam estes de natureza positiva 

ou negativa. Vale ressaltar que, no aspecto positivo o profissional reativo é aquele que, nas 

palavras de Araújo e Gava (2014) “se adapta às circunstâncias do meio [...] responde de forma 

satisfatória às novas demandas [...] não se contenta em apenas fazer, quer também fazer bem 

feito”. 

Numa escala superior ao comportamento reativo está o comportamento ativo que é 

adotado por indivíduos que atuam com o objetivo de sempre fazerem o melhor, superarem as 

expectativas. Estes indivíduos, segundo Araújo e Gava (2014, p.132) “estão a meio caminho 

da proatividade”, entretanto, segundo os autores, aos indivíduos ativos carecem de uma maior 

autonomia, atitude empreendedora e a confiança pessoal. 

Quanto a pessoa proativa, foco deste artigo, é o indivíduo dotado de proatividade, é 

aquele que tem iniciativa, desenvolve ações direcionadas a concretização de metas e objetivos 

propostos, busca se manter motivado e assumem a total responsabilidade pelos próprios atos e 

o resultado proveniente destes. 

As pessoas proativas, segundo Crant (apud KAMIA; PORTO, 2011) buscam e criam 

oportunidades para implementar mudanças, visam melhorias, demonstram iniciativas, 

solucionam e antecipam-se aos problemas, são indivíduos perseverantes que se necessário , 
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para concretizar projetos e objetivos propostos,  buscam e  conseguem o apoio de outras 

pessoas, mediante o estabelecimento de uma boa rede de comunicação,  

Os indivíduos proativos definem objetivos e agem para concretizá-los 

independentemente da existência de percalços que muitas vezes fariam com que tantos outros 

desistissem, muitas vezes, antes mesmo de começarem. Diante isto, é evidente que pessoas 

proativas pautam suas escolhas e ações em valores que confirmam o comprometimento destas 

com a excelência humana (COVEY, 2004). 

Complementando, os autores Bateman e Crant (1993 apud KAMIA; PORTO, 2011) 

definem a pessoa proativa como um indivíduo ativo que busca transformar o contexto 

organizacional onde se insere independente dos aspectos sociais, econômicos e ambientais. O 

profissional proativo possui um foco de longo prazo, desenvolve a iniciativa, busca inovar 

promovendo novas e melhores formas de agir (FRESE, 2010; ARAÚJO; GAVA, 2014). 

O profissional proativo age, faz as coisas acontecerem, sem que algo lhe seja 

solicitado, é um indivíduo que faz as coisas acontecerem, “[...] envolve-se, compromete-se, 

toma iniciativa, antecipa soluções, resolve problemas, influencia melhorando e transformando 

o contexto e o ambiente em que trabalha” (REIS; PISSARA, 2015, p.5). 

 

2.3.1.2 Desenvolvendo o comportamento proativo 

 

Segundo os autores Bento et al. (2013) todas as organizações pode se tornar 

proativas, este fato, conforme pontua os autores Araújo e Gava (2014) decorre da 

possibilidade do comportamento proativo poder ser treinado e estimulado. 

O destaque a este tópico advém do entendimento equivocado de que a proatividade 

viria a ser uma característica inata a indivíduos privilegiados. Logo, ressalta-se que, no estudo 

desenvolvido por Bento et al.(2013, p.11) os autores destacam que “o comportamento 

proativo pode ocorrer isoladamente por iniciativa dos funcionários, ou por medidas adotadas 

pela organização”. 

Notavelmente, existem pessoas que, em comparação a outros indivíduos, possuem 

uma maior disposição para agirem mais proativamente, em decorrência do que os autores 

chamam de “personalidade proativa” e do “ambiente de influência” (ARAÚJO; GAVA, 2014, 

p.35). 

Quanto as características pessoais que estimulam as pessoas a agirem de forma 

proativa estão: a tendência de desafiarem o status quo; a necessidade de inovar e assumir 
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desafios; a disposição para agir com ousadia; a aversão às regras e rotinas rígidas, e a ambição 

e anseio em serem bem sucedidas (ARAÚJO; GAVA, 2014). 

Já as características pessoais que indicam a inibição da proatividade, conforme 

pontua os autores Araújo e Gava (2014) estão: a necessidade de estabilidade seja esta social, 

econômica ou profissional; a complacência, que se refere a tendência em concordar com 

atitudes e opiniões alheias com o objetivo de agradar ou parecer agradável, e, a tendência de 

aderirem mais facilmente a rotina e situações previsíveis. 

Acrescido das motivações e características pessoais de cada indivíduo para a adoção 

de comportamentos proativos, os fatores inerentes ao contexto organizacional também podem 

contribuir ou inibir a manifestação do comportamento proativo (FRESE, 2010; REIS; 

KAMIA; PORTO, 2011; ARAÚJO; GAVA, 2014). 

 Vale ressaltar que no ambiente corporativo, segundo os autores Araújo e Gava 

(2014, p.136) os “[...] aspectos como a cultura da organização, as normas e hierarquias 

vigentes, a maior ou menor abertura ao diálogo e ao livre curso de ideias [...] o estilo de 

liderança” influem significativamente no nível de manifestação de comportamentos proativos 

por parte dos profissionais nas organizações. 

Decorrente a importância e o impacto que o meio pode exercer sobre o 

comportamento dos profissionais nas organizações, os pesquisadores Bento et. al (2013), 

idealizaram uma pesquisa para identificar os aspectos apontados por gestores de empresas 

líderes de mercado, que incentivam e fortalecem o desenvolvimento de comportamento 

proativo no contexto organizacional. 

Dentre os aspectos incentivadores destacados pelos gestores, está o estilo de 

liderança adotado na organização, se é tradicionalista ou pautada na liderança participativa; O 

feedback que corresponde a avaliação constante das equipeso que pode estimular a busca pela 

melhoria no desempenho profissional por parte dos indivíduos avaliados; A atenção 

dispensada aos anseios dos profissionais e a forma pela quais estes encaram as possibilidades 

e desafios organizacionais; A verificação do perfil dos profissionais que agem de forma 

proativa, e o treinamento dos colaboradores com foco no termo proatividade.  

Outros fatores apontados na pesquisa estão: A cultura organizacional voltada à 

inovação, onde atitudes e ações inovadoras são reconhecidas, acatadas e destacadas; 

Concessão de recompensas, por meio de gratificação e remuneração aos profissionais que 

desenvolvem ações inovadoras que produzem resultados que excedem as expectativas, e há 

um processo de treinamento e conscientização dos profissionais considerados talentos, para 

que estes atuem proativamente.  
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As organizações consultadas no estudo desenvolvido fornecem incentivos 

financeiros, prêmios e almoços em grupo quando as metas estabelecidas são atingidas, e há o 

estímulo, por parte da organização ao desenvolvimento do espírito de equipe, promovendo o 

comprometimento entre os profissionais na organização (BENTO et al. 2013). 

  Logo, conforme os autores Bento et al.(2013) e Araújo e Gava (2014) para que a 

proatividade possa se tornar uma característica marcante de uma organização, possibilitando 

que esta se destaque no mercado competitivo, é imprescindível estas desenvolvam as  ações e 

atitudes apresentadas anteriormente.  

Como um dos estímulos inerentes ao contexto organizacional, para o 

desenvolvimento de comportamentos proativos, os autores Araújo e Gava (2014, p. 137) 

ressaltam o efeito pigmalião, que “designa a influência das expectativas sobre o desempenho 

das pessoas [...] expectativas positivas costumam gerar desempenhos positivos [...] 

expectativas negativas acabarão por provocar performances sofríveis [...]”. 

Em virtude deste entendimento os autores pontuam o impacto e os resultados que as 

expectativas positivas podem ocasionar, visto que as “pessoas estimuladas a acreditarem em 

seu próprio potencial e constantemente motivadas pela visão positiva de seus superiores com 

certeza serão mais proativas do que a média das demais” (ARAÚJO; GAVA, p.137). 

Além dos fatores inerentes a gestão proativa e os fatores organizacionais que 

estimulam a adoção de comportamentos proativos por parte dos profissionais que atuam na 

organização é essencial que se considere o desenvolvimento de quatro elementos essenciais 

para que o ambiente de trabalho seja classificado como proativo. 

 

2.3.1.3 O ambiente de trabalho proativo 

 

As características inerentes ao ambiente de trabalho proativo, essenciais ao 

estabelecimento de um clima organizacional propício ao desenvolvimento de comportamentos 

proativos, segundo os autores Araújo e Gava (2014), são: a autonomia, o apoio dos líderes, a 

confiança recíproca entre os membros da equipe empresarial e a relação custo-benefício. 

A autonomia é classificada como a liberdade que o profissionais possui para a 

tomada de decisões acerca das atividades operacionais que desempenha, no que se refere ao 

que, como, onde e quando determinada atividade deve ser realizada. Notavelmente, para que 

os profissionais possam usufruir de certa autonomia, segundo os autores Araújo e Gava 

(2014), é essencial que haja a delegação de poder, o que indica de forma indireta, ou mesmo 

direta, a confiança que os liderem possuem em seus colaboradores. 
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Quanto a concessão de premiação e incentivo, advém da importância de se 

reconhecer, financeiramente e publicamente, a manifestação de atitudes inovadoras e ousadas 

que proporcionam lucros, diretos e indiretos para a organização, o que incentivará os demais 

profissionais a adotarem atitudes igualmente proativas.  

Outra característica marcante do ambiente de trabalho proativo é o apoio concedido 

pela alta gerência das organizações, para a manifestação de comportamentos proativos. 

Certamente, convém ressaltar que as bonificações e remunerações diferem do apoio, pois “o 

apoio envolve o sentimento [...] de se estar em um ambiente onde a proatividade é fomentada 

e muito bem vinda” (ARAUJO; GAVA, 2014). 

Já a confiança recíproca que promove o espírito de cooperação entre os integrantes 

da equipe é essencial ao estabelecimento de um clima propício à manifestação de ações 

proativas e o desenvolvimento de ideais e projetos organizacionais inovadores. 

Conforme os autores Araújo e Gava (2014, p.142) a “confiança entre os colegas de 

trabalho diminui a aversão ao risco e o medo do [profissional em cometer] erro [...]” visto que 

quando existe a cooperação mútua entre os profissionais, ocorre uma divisão da 

responsabilidade que “é extremamente benéfica na criação de um ambiente de trabalho 

voltado à inovação e à busca de soluções inéditas”. 

Em apoio aos quatro aspectos essenciais ao estabelecimento de um ambiente de 

trabalho propício à proatividade, elencados acima, os pesquisadores Parker et al. (2006, apud 

KAMIA; PORTO, 2011) evidenciaram mediante um estudo, que a autonomia no desempenho 

das atividades, a confiança recíproca entre os profissionais da organização e o apoio e suporte 

por parte dos gestores da organização, somado à personalidade proativa dos indivíduos são 

essenciais à manifestação de comportamentos proativos nas organizações, e contribuem para a 

proatividade no nível organizacional. 

 

2.3.1.4 – Atitudes de líderes proativos 

 

Para que a proatividade constitua uma das características organizacionais é 

imprescindível que os líderes/gestores, desenvolvam e cultivem esta habilidade pessoal 

(ARAÚJO; GAVA, 2014), pois estão frente as organizações coordenando esforços humanos e 

gerindo os recursos materiais e financeiros para que os objetivos estabelecidos sejam 

alcançados (CHIAVENATO, 2010). 

A proatividade organizacional exige uma postura proativa dos líderes, que estimulem 

a inventividade, o questionamento e que possuam a disposição para ouvir o que os 
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subordinados têm a dizes e apresentar as pessoas novas perspectivas sobre aparentes 

problemas (ARAÚJO, GAVA, 2014). 

O líder proativo, de acordo com Araújo e Gava (2014, p.143) instiga “as pessoas a se 

anteciparem à mudança e a tomarem iniciativa [...] reconhece os esforços e valoriza as 

individualidades, as contribuições de cada um na equipe”. É aquele que busca facilitar e 

promover a proatividade, criando condições necessárias para o desenvolvimento de atitudes 

proativas por parte dos colaboradores, removendo quaisquer obstáculos que possam inibir o 

comportamento proativo. 

 

2.4 Origens e Conceitos dos Modelos Reativos e Proativos  

 

Ao longo do artigo foram descritas as principais características de indivíduos e 

organizações proativas e reativas, e neste tópico destaca-se a origem dos referidos conceitos e 

a determinação dos modelos reativos e proativos, tendo como base a história de Victor Flankl, 

apresentada por Covey (1989) 

Tendo como base relatos de Frankl, psiquiatra e judeu, que postulava que os eventos 

da infância, sejam positivos ou negativos moldavam o caráter e a personalidade das pessoas, 

tendo vivido como prisioneiro nos campos de extermínio da Alemanha nazista, local onde 

seus pais, o irmão e a sua mulher morreram, onde sofreu torturas e humilhações, estabeleceu-

se a chamada proatividade. 

 A proatividade é o resultado da autoconsciência do indivíduo que exerce a liberdade 

de escolha, que é o poder de escolher a forma pela qual se reage/ age, em relação aos 

estímulos do meio (COVEY, 1989). Segundo o relato histórico conferido pelo autor, no 

campo de extermínio, mesmo sob tortura, Frankl projetava-se para o futuro, nas situações que 

desejava que acontecessem, tais como ministrar aula aos seus alunos e transmitir as lições que 

aprendera nos momentos difíceis. 

No relato conferido por Frankl, apresentado por Covey, percebe-se a sutil diferença 

das pessoas que atingem a excelência humana, das pessoas que pedem licença para viver. A 

liberdade de escolha é fruto da autoconsciência, que advém das atitudes mentais, emocionais e 

morais em conjunto com a imaginação e memória. 

A autoconsciência deriva do entendimento de que o ser humano possui a capacidade 

e habilidade para decidir como agirá frente as mais diversas situações, tendo como base as 

decisões pessoais feitas, e não nas condições do ambiente. Daí deriva os conceitos dos 

modelos de reatividade e proatividade. 
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Proatividade, segundo Covey (1989) vai além da tomada de iniciativa, significa que 

cada indivíduo é responsável pela própria existência e que tem a capacidade e habilidade para 

decidir e modelar as próprias ações, que produzem os resultados que determinam o meio. 

Notavelmente, pessoas proativas são dotadas de responsabilidade, que significa: 

habilidade para escolher resposta.  “Pessoas superproativas acostumam-se com a 

responsabilidade. Não colocam a culpa por seu comportamento nas circunstâncias, condições 

ou condicionamentos. Seu comportamento é produto de sua própria escolha consciente, 

baseada em valores [...]” (COVEY, 1989, p.43). 

Isto intrinsecamente significa que todos os seres humanos são naturalmente 

proativos, e que a vida é apenas será um resultado das condições e condicionamentos se o 

indivíduo permitir que sua consciência seja controlada por estes fatores, quer seja por uma 

decisão consciente, ou quer seja por omissão. 

Caso o indivíduo permita que suas atitudes sejam influenciadas pelo ambiente físico, 

ou mesmo pelo ambiente social, este se torna reativo. O reativismo consiste, no fato da pessoa 

esperar que determinada(s) coisa(s) aconteça(m), para que esta se sinta bem, ou também o 

contrário, que diante determinadas situações se permita abalar, conduzidos pelos sentimentos. 

 

2.4.1 – A proatividade e reatividade expressa na linguagem  

 

Um dos indicadores do nível de proação pessoal de uma pessoa é a estrutura de 

linguagem adotada por estes, pois a linguagem evidência o nível de responsabilização do 

indivíduo. De acordo com Covey (1989), existem dois estilos de linguagem: a proativa e a 

reativa.  

A linguagem reativa se refere à estrutura de comunicação que exime a pessoa que a 

expressa, de quaisquer responsabilidades acerca dos resultados ou situações ao seu entorno. O 

padrão de linguagem reativa é evidente quando o indivíduo justifica sua conduta com base no 

meio onde se insere, e se declara incapaz de mudar determinados comportamentos pessoais. 

A linguagem reativa evidencia o grau de conformismo, determinismo e necessidade 

do indivíduo. Já a linguagem proativa evidência os valores, escolhas, capacidades e o 

comprometimento dos indivíduos na manifestação dos resultados almejado, tendo como base 

o circulo de influência pessoal. 

 

2.4.2 O circulo de influencia e o circulo de preocupações  
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Para detectar e promover a proatividade, um dos fatores a ser considerado é a 

conduta pessoal dos indivíduos, se mais voltada ao circulo de influência ou ao circulo de 

preocupações. De acordo com Covey (1989), os indivíduos proativos focam sua atenção e 

disposição no chamado círculo de influência que inclui tudo aquilo que o indivíduo pode 

mudar ou ajustar com base em uma atuação direta ou mudança pessoal. 

Já o circulo de preocupações inclui todos os fatores com os quais o indivíduo 

expressa preocupação mais que estão além do circulo de influência do indivíduo, ou seja, 

inclui todos os fatores que não podem ser modificados diretamente, com base na mudança de 

atitude pessoal do indivíduo. 

Um fato interessante, abordado pelo autor, é que quando o foco dos indivíduos recai 

sobre o circulo de preocupações, o indivíduo passa a ser reativo. “Seu foco recai na fraqueza 

dos outros, nos problemas do meio ambiente, nas circunstâncias que fogem a seu controle. 

Este foco resulta em atitudes acusatórias e lamentações, linguagem reativa e postura de eterna 

vítima” (COVEY, 1989, p.51). Esta atitude, segundo o autor, reduz o chamado circulo de 

influência e aumenta o circulo de preocupações do indivíduo.  

Dentre outros mecanismos que possibilitam de detecção e desenvolvimento da 

proatividade, são pressupostos da Programação Neurolinguista – PNL. A PNL abarca 

conceitos e estratégias que visam trabalhar a missão e os valores pessoais juntamente com os 

sistemas de crenças e os modelos de motivação adotados pelos indivíduos (KNIGHT, 2003; 

ANDREAS; FAULKNER, 1995). 

Vale destacar que as crenças dos indivíduos podem ser fortalecedoras ou limitadoras, 

e os modelos de motivação voltadas ao afastamento de problemas, ou por aproximação de 

objetivos e metas. Outro conceito a ser observado, é o chamado mindset – fixo ou de 

crescimento, abordado pela psicóloga Carol Dweck, que se refere à mentalidade dos 

indivíduos, que influi profundamente nas ações e escolhas que modelam os resultados 

pessoais e profissionais obtidos por estes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os indivíduos e organizações proativas são aqueles que agem com base em objetivos 

previamente estabelecidos, se antecipam ao futuro, possuem objetivos ousados e desenvolvem 

planos com base em uma visão de futuro almejada. As organizações proativas, líderes de 

mercado, são aquelas que possuem em seu quadro de profissionais indivíduos proativos, 

comprometidos com a excelência organizacional, e para que isto aconteça estas buscam 
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desenvolver um clima organizacional e uma cultura participativa propícia ao desenvolvimento 

da proatividade no nível dos indivíduos. 

A proatividade é uma característica atribuída aos indivíduos dotados de iniciativa, 

que se motivam e estabelecem objetivos pessoais e profissionais e reconhecem que são 

totalmente responsáveis pelas próprias atitudes e por todos os resultados que obtêm, 

independente do meio. 

Pessoas proativas são avessas à rotina e ao comodismo e, portanto buscam e criam 

oportunidades para promover à mudança, à inventividade e consequentemente a inovação. 

São indivíduos que visam constantes melhorias, desenvolvem ações com base em objetivos e 

metas estabelecidas, são pessoas ousadas que assumem desafios, se mantêm motivadas, e 

apesar de possíveis adversidades agem com intuito de obterem mais e melhores resultados. 

Os indivíduos proativos tendem a transformar o ambiente onde estão inseridos, se 

antecipam e solucionam os problemas, fazem as coisas acontecerem, sem que estas atitudes 

lhe sejam solicitadas. São pessoas que agem com base em valores, focam energia e atenção 

dos fatores que estão em seu circulo de influência, expressam suas preferências, capacidade e 

potencialidades, são dotados de autoestima e elevada autoconfiança.  

Quanto às estratégias organizacionais que favorecem a manifestação da proatividade 

se destacam o estilo de liderança vigente na organização, os incentivos conferidos aos 

profissionais que atuam de forma proativa, a cultura organizacional voltada à inovação, o 

apoio conferido pelos gestores da organização aos profissionais que agem de forma proativa. 

Destaca-se ainda a delegação de poder no ambiente corporativo, a cooperação mútua 

entre os profissionais que atuam no empreendimento, e concessão de bonificações e 

premiações quando as metas organizacionais são atingidas. Dentre as ferramentas que podem 

auxiliar no desenvolvimento da proatividade pessoal, destacam-se os preceitos da 

Programação Neurolinguistica - PNL que abrange conceitos e estratégias que visam trabalhar 

a missão e os valores pessoais juntamente com os sistemas de crenças e os modelos de 

motivação adotados pelos indivíduos.  

A PNL aplicada mostra-se um novo campo de pesquisa, na área de administração 

visto que pode favorecer o desenvolvimento de habilidades que promovem a excelência 

pessoal e profissional essenciais aos indivíduos e organizações que visam os melhores 

resultados em seus campos de atuação. 
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