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RESUMO 

 

Esta tese teve por objetivo analisar, descrever e interpretar as relações entre o construto da 

Proatividade e os componentes do Capital Psicológico (PsyCap) na ótica dos funcionários de 

duas organizações brasileiras. O PsyCap e a Proatividade são apontados pela literatura como 

virtudes psicológicas positivas dos indivíduos que impactam positivamente no desempenho 

organizacional. O presente trabalho está organizado em três estudos: uma revisão integrativa, 

um estudo quantitativo e, por último, um estudo qualitativo. A revisão integrativa examinou a 

literatura em um período de 20 anos, o que demandou a análise de 208 artigos e seleção de 26 

documentos para o estudo. Os resultados gerais indicaram que a Proatividade se associou 

diretamente com todos os componentes do PsyCap, ou seja, teve relação direta com a 

Autoeficácia, Esperança, Resiliência e Otimismo. Foi demonstrado que a Proatividade e o 

PsyCap estão alinhados à positividade, ao desempenho e as incertezas ambientais, e que ambos 

os conceitos (Proatividade e PsyCap) se relacionaram indiretamente por meio do feedback, 

engajamento, adaptabilidade, felicidade e lideranças. Algumas diferenças também foram 

observadas, revelando que a Proatividade está pautada na autorregulação, revestida por atitudes 

intencionais e planejamento estratégico. No que tange aos componentes do PsyCap, estão mais 

relacionados a eventos circunstanciais e menos deliberados. Além dos aspectos positivos que 

envolvem a Proatividade e o PsyCap, consequências negativas foram identificadas, como a 

violência escolar relacionada à Autoeficácia e a conflitos entre colegas no ambiente de trabalho, 

causados por posturas proativas. Concluiu-se que o estágio dos estudos associando a 

Proatividade e o PsyCap ainda é incipiente, com lacunas importantes a serem exploradas. O 

segundo estudo teve como finalidade investigar quantitativamente as relações entre a 

Proatividade e os componentes do PsyCap. A pesquisa foi realizada com a participação de 113 

funcionários. Os resultados confirmaram as hipóteses preestabelecidas para o estudo. A 

Proatividade se relacionou positivamente com todos os componentes do PsyCap, com relações 

significativas para a Autoeficácia (r=0,736/forte), Esperança (r =0,572/moderada), Resiliência 

(r = 0,544/moderada) e Otimismo (r=0,310/fraca). O PsyCap explicou 61,5% da variância total 

da Proatividade. Por último, o terceiro estudo visou averiguar qualitativamente os 

determinantes e outros aspectos que envolvem o PsyCap e a Proatividade. O estudo foi 

conduzido por meio de entrevistas semiestruturadas em uma amostra de 26 funcionários. Os 

resultados revelaram determinantes comuns para a Proatividade e o PsyCap, entre eles a 

aprendizagem formal e informal, feedback, felicidade, persistência, curiosidade, desafios e 

estratégia. Foram observados alguns consequentes positivos como euforia, alegria, realização, 

entusiasmo, engajamento e gratidão. Notou-se também que a ausência de Proatividade e níveis 

baixos de PsyCap podem desencadear reações negativas, como a indignação, tristeza, 

procrastinação, paralisação, desequilíbrio e frustração. A síntese dos três estudos apontou a 

importância do papel de agência como recursos que podem enriquecer o PsyCap. Diante desses 

resultados, sugere-se que esse papel ativo do ser humano, representado neste estudo pela 

Proatividade, pode contribuir para tornar o PsyCap menos circunstancial/reativo rumo a um 

PsyCap mais deliberado e ativo. Para novas investigações, sugerem-se estudos longitudinais 

em outras organizações de segmentos variados e em outros países, principalmente para 

confrontar as definições dos componentes do PsyCap em diferentes culturas. Podem ser 

igualmente relevantes estudos sobre a dinamicidade das dimensões do PsyCap, pois há indícios 

de passividade e tímidas associações desses conceitos ao pragmatismo organizacional. Da ótica 

da aplicabilidade, foi demonstrado que vários aspectos podem ser considerados determinantes 

do PsyCap e de Proatividade, como a aprendizagem formal, a aprendizagem informal, as 



 

 

lideranças, dentre outros. Assim, faz-se importante incentivar a aprendizagem continuada para 

os funcionários e a atenção nas relações estabelecidas no cotidiano organizacional, já que são 

fontes preciosas de desenvolvimento. Sugerem-se, ainda, políticas organizacionais com foco 

em intervenções para o desenvolvimento da Proatividade e do PsyCap. Por fim, diante das 

robustas relações e complementaridades entre o a Proatividade e o PsyCap, considera-se que a 

Proatividade é um conceito com potencial para integrar e enriquecer essa ordem superior do 

PsyCap. 

 

Palavras-chave: Proatividade. Proativo. Capital Psicológico. PsyCap. 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to analyze, describe and interpret the relationships between 

Proactivity and the components of Psychological Capital (PsyCap) from the perspective of 

employees of two Brazilian organizations. PsyCap and Proactivity are identified in the literature 

as positive psychological virtues of individuals that positively impact organizational 

performance. The main structure of this thesis is organized into three studies, an integrative 

review, a quantitative study and finally, a qualitative study. The integrative review examined 

the literature over 20 years, which required the analysis of 208 articles and the selection of 26 

documents for the study. The general results showed that Proactivity was directly associated 

with all components of PsyCap, that is, it had a direct relationship with Self-efficacy, Hope, 

Resilience and Optimism. It has been demonstrated that Proactivity and PsyCap are aligned 

with positivity, performance, and environmental uncertainties, and that both concepts 

(Proactivity and PsyCap) were indirectly related through feedback, engagement, adaptability, 

happiness, and leadership. Some differences were also observed, revealing that Proactivity is 

based on self-regulation, covered by intentional attitudes and strategic planning. Regarding the 

components of PsyCap, they are more related to circumstantial and less deliberate events. In 

addition to the positive aspects that involve Proactivity and PsyCap, negative consequences 

were identified, such as school violence related to Self-efficacy and conflicts between 

colleagues in the workplace caused by proactive postures. In this literature review. It was 

concluded that the stage of studies associating Proactivity and PsyCap is still incipient, with 

important gaps to be explored. The second study aimed to quantitatively investigate the 

relationships between Proactivity and the components of PsyCap. The survey was carried out 

with the participation of 113 employees. The results confirmed the pre-established hypotheses 

for the study. Proactivity was positively related to all components of PsyCap, with significant 

relationships for Self-efficacy (r = 0.736 / strong), Hope (r = 0.572 / moderate), Resilience (r = 

0.544 / moderate) and Optimism (r = 0.310 / weak). PsyCap explained 61.5% of the total 

Proactivity variance. Finally, the third study aimed to qualitatively ascertain the determinants 

and other aspects of PsyCap and Proactivity. The study was carried out through semi-structured 

interviews with a sample of 26 employees. The results revealed common determinants for 

Proactivity and PsyCap, formal and informal learning, feedback, happiness, persistence, 

curiosity, challenges and strategy. Some positive consequences were observed, such as 

euphoria, joy, fulfilment, enthusiasm, engagement and gratitude. It was also noted that the 

absence of Proactivity and low levels of PsyCap could trigger negative reactions, such as 

indignation, sadness, procrastination, paralysis, imbalance and frustration. The synthesis of the 

three studies pointed out the importance of the agency role as resource that can enrich the 

PsyCap. Given these results, it is suggested that this active role of the human being, represented 

in this study by proactivity, may contribute to making the PsyCap less circumstantial/reactive 

for a more deliberate and active PsyCap. For new investigations, longitudinal studies are 

suggested, in other organizations of different segments and other countries, mainly to confront 

the definitions of PsyCap components in different cultures. Studies on the dynamics of the 

dimensions of PsyCap may also be relevant, since there are indications of passivity and timid 

associations between these concepts and organizational pragmatism. From the perspective of 

applicability, it was demonstrated that several aspects could be considered determinants of 

PsyCap and Proactivity, such as formal learning, informal learning, and leadership, among 

others. Thus, it is important to encourage continuous learning for employees and attention to 

the relationships established in the organizational routine since they are precious development 



 

 

sources. It is also suggested that organizational policies focus on interventions for the 

development of Proactivity and PsyCap. Finally, because of the robust relationships and 

complementarities between Proactivity and PsyCap, Proactivity is considered a potential 

concept for integrating and enriching this higher order of PsyCap. 

 

Keywords: Proactivity. Proactive. Psychological capital. PsyCap. 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El propósito de esta tesis fue analizar, describir y interpretar las relaciones entre la Proactividad 

y los componentes del Capital Psicológico (PsyCap) desde la perspectiva de los empleados de 

dos organizaciones brasileñas. El PsyCap y la proactividad se identifican en la literatura como 

virtudes psicológicas positivas de los individuos que impactan positivamente en el desempeño 

organizacional. La estructura principal de esta tesis se organiza en tres estudios, una revisión 

integradora, un estudio cuantitativo y finalmente un estudio cualitativo. La revisión integradora 

examinó la literatura durante un período de 20 años, lo que requirió el análisis de 208 artículos 

y la selección de 26 documentos para el estudio. Los resultados generales indicaron que la 

proactividad se asoció directamente con todos los componentes de PsyCap, es decir, una 

relación directa con la autoeficacia, la esperanza, la resiliencia y el optimismo. Se ha 

demostrado que la Proactividad y el PsyCap están alineados con la positividad, el desempeño 

y las incertidumbres ambientales. Además, ambos conceptos (Proactividad y PsyCap) se 

relacionaron indirectamente a través de Fedback, engagement, adaptabilidad, felicidad y 

liderazgo. También se observaron algunas diferencias, revelando que la proactividad se basa en 

la autorregulación, cubierta por actitudes intencionales y planificación estratégica. En cuanto a 

los componentes del PsyCap, están más relacionados con hechos circunstanciales y menos 

deliberados. Además de los aspectos positivos que involucran Proactividad y PsyCap, se 

identificaron consecuencias negativas, como la violencia escolar relacionada con la 

Autoeficacia y los conflictos entre compañeros en el lugar de trabajo, provocados por posturas 

proactivas. En esta revisión de la literatura se concluyó que la etapa de estudios que asocian 

Proactividad y PsyCap es aún incipiente, con importantes lagunas por explorar. El segundo 

estudio tuvo como objetivo investigar cuantitativamente las relaciones entre la Proactividad y 

los componentes del PsyCap. La encuesta se realizó con la participación de 113 empleados. Los 

resultados confirmaron las hipótesis preestablecidas para el estudio. La Proactividad se 

relacionó positivamente con todos los componentes del PsyCap, con relaciones significativas 

para Autoeficacia (r = 0.736 / fuerte), Esperanza (r = 0.572 / moderada), Resiliencia (r = 0,544 

/ moderado) y Optimismo (r = 0,310 / débil). El PsyCap explicó el 61,5% de la varianza total 

de Proactividad. Finalmente, el tercer estudio, tuvo como objetivo conocer cualitativamente los 

determinantes y otros aspectos que involucran PsyCap y Proactividad. El estudio se realizó 

mediante entrevistas semiestructuradas en una muestra de 26 empleados. Los resultados 

revelaron determinantes comunes para Proactivity y PsyCap, entre ellos el aprendizaje formal 

e informal, la retroalimentación, la felicidad, la perseverancia, la curiosidad, los desafíos y la 

estrategia. Se observaron algunas consecuencias positivas, como euforia, alegría, plenitud, 

entusiasmo, compromiso y gratitud. También se señaló que la ausencia de Proactividad y los 

bajos niveles de PsyCap pueden desencadenar reacciones negativas, como indignación, tristeza, 

dilación, parálisis, desequilibrio y frustración. La síntesis de los tres estudios señaló la 

importancia del papel de la agencia como recursos que pueden enriquecer el PsyCap. Ante estos 

resultados, se sugiere que este rol activo del ser humano, representado en este estudio por la 

proactividad, puede contribuir a hacer el PsyCap menos circunstancial / reactivo hacia un 

PsyCap más deliberado y activo. Para nuevas investigaciones, se sugieren estudios 

longitudinales, en otras organizaciones de diferentes segmentos y en otros países, 

principalmente para confrontar las definiciones de los componentes PsyCap en diferentes 

culturas. Los estudios sobre la dinámica de las dimensiones de PsyCap pueden ser igualmente 

relevantes, pues hay indicios de pasividad y asociaciones tímidas entre estos conceptos y el 

pragmatismo organizacional. Desde la perspectiva de la aplicabilidad, se demostró que varios 



 

 

aspectos pueden ser considerados determinantes de PsyCap y Proactividad, como el aprendizaje 

formal, el aprendizaje informal, el liderazgo, entre otros. Por ello, se hace importante fomentar 

el aprendizaje continuo de los empleados y la atención a las relaciones que se establecen en la 

rutina organizacional, ya que son valiosas fuentes de desarrollo. Además, se sugieren políticas 

organizacionales con foco en intervenciones para el desarrollo de Proactividad y PsyCap. 

Finalmente, en vista de las sólidas relaciones y complementariedades entre Proactividad y 

PsyCap, la Proactividad se considera un concepto potencial para integrar y enriquecer este 

orden superior de PsyCap. 

 

Palabras clave: Proactividad. Proactivo. Capital Psicologico. PsyCap. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA O ESTUDO 

 

Uma tese é caracterizada por um nível elevado de formalismo, regras e rigor 

metodológico, mas nesse preâmbulo os deixarei adormecidos para expor as motivações 

pessoais e profissionais que me conduziram a este estudo. Além de pesquisador, sou um 

empreendedor; conjugo as atividades de pesquisa e o cargo de diretor comercial na empresa da 

qual sou cofundador. Procuro diariamente aplicar o conhecimento científico, por meio das 

atividades diárias na empresa, treinamentos para os funcionários ou, ainda, eventualmente, no 

meio acadêmico como professor de Master of Business Administration (MBA). Como homem 

de negócios, uma inquietude sempre esteve presente em meus dias, pois perceber a passividade 

e inação de alguns profissionais me incomodava. Observava que grande parte dos funcionários, 

na maioria das vezes, apenas respondia aos nossos chamados. No cotidiano, as atitudes e ações 

eram tomadas somente em reação aos eventos e adversidades, comportamentos esses similares 

ao perfil de profissionais de empresas das décadas de 1970 e 1980, ou seja, foco apenas na 

realização das tarefas e reação aos acontecimentos mercadológicos (Hackman & Oldham, 1976; 

Locke et al., 1981). 

Inconformado com esse perfil de organização que estava ainda em estágio 

embrionário, busquei na literatura recursos que me propiciassem desenvolver um estilo de 

negócio que não apenas reagisse ao mercado, mas que se antecipasse, propusesse mudanças e 

inovações. Como bem definiram Hamel e Prahalad (1994), uma organização pode estar no 

futuro, mas materializada no presente. Foi com esse pensamento e por meio da pesquisa que 

conheci a “Proatividade”, que fez parte dos meus estudos desde a rica fase do mestrado e motivo 

para o doutorado. Ao iniciar o doutorado, tive contato com a Psicologia Positiva e, no seu 

escopo, o Capital Psicológico (PsyCap), o que me despertou a curiosidade por impactar no 

desempenho e trazer benefícios ao ambiente organizacional. Ao conhecer os componentes do 

PsyCap (Autoeficácia, Esperança, Otimismo e Resiliência), notei que ainda não se destacavam 

no meio empresarial brasileiro, pelo menos no meio empresarial no qual eu estava inserido, no 

sul do Brasil. Particularmente nessa fase preliminar dos estudos, considerava esses 

componentes do PsyCap um pouco distantes das práticas organizacionais. À medida que 

intensifiquei as pesquisas sobre o PsyCap e seus componentes, observei a importância do tema 
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para as organizações. Por intermédio dos estudiosos da Psicologia Positiva, fui surpreendido ao 

saber que os componentes do PsyCap interagiam entre si sinergicamente e poderiam ser 

desenvolvidos. Conclui, então, que novos componentes incorporados ao PsyCap talvez 

potencializassem essas inter-relações e maximizassem os resultados. Esse último aspecto me 

fez pensar que a Proatividade, com suas diferenças e semelhanças, poderia contribuir com o 

PsyCap para deixá-lo mais ativo, ampliando ainda mais a sinergia entre seus componentes e 

seus benefícios. Assim, essas foram resumidamente as minhas motivações que originaram este 

estudo, que a seguir serão complementadas pelas evidências de impactos científicos e sociais. 

 

1.2 EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA O ESTUDO 

 

A revolução comportamental e tecnológica do século XXI ampliou a complexidade 

das necessidades humanas e organizacionais, que exigem ações científicas compatíveis com 

esse momento histórico da humanidade. Em consonância com essa intensidade e realidade do 

século atual, por volta do ano de 1998, e mais intensamente a partir do ano 2000, um enfoque 

especial, por meio da Psicologia Positiva, chamou a atenção da comunidade científica. A 

Psicologia, além das respostas que estava habituada a dar às dores e às patologias psicológicas 

dos seres humanos (Seligman & Csikszentmihalyi, 2001), passava a debater intensamente as 

virtudes dos indivíduos (Bento & Silva, 2018; Luthans et al., 2015). Estudos expressivos acerca 

das forças psicológicas positivas e o desenvolvimento desse potencial humano foram 

realizados, cujas virtudes foram consideradas como essenciais para o bem-estar individual e 

desempenho profissional diferenciado (Luthans et al., 2015; Salas-Vallina et al., 2018; 

Seligman & Csikszentmihalyi, 2001; Strauss & Parker, 2018). 

A literatura aponta que o advento da Psicologia Positiva ocorreu no final da década de 

1990, mas talvez este não seja o ponto de partida dessa faceta da Psicologia. Observam-se 

alguns debates sobre as suas raízes (Boehs & Silva, 2017; Waterman, 2013) e há indícios de 

que a Psicologia Positiva tenha berço humanista, com diversas contribuições presentes em suas 

bases, portanto, bem antes do período supramencionado (Kelly, 1955; Jahoda, 1958; Maslow, 

1943; Rogers, 1963). O que parece ser consensual nesse debate temporal é que o 

comportamento positivo e o desenvolvimento das virtudes humanas não eram considerados 

prioridades no escopo da Psicologia até aproximadamente o final do século XX. Até esse 

período, a literatura pouco mencionava estudos voltados para o desenvolvimento das virtudes 
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e potencialidades dos indivíduos (Seligman,1998; Seligman & Csikszentmihalyi, 2001). 

Paralelamente à ausência de atenção às virtudes humanas e aos aspectos positivos, até o final 

da década de 1980, o comportamento dos indivíduos nas organizações era passivo e/ou 

meramente reativo, estando a atenção voltada para a natureza das atividades e realização das 

tarefas delegadas pelas organizações (Hackman & Oldham, 1976; Locke et al., 1981; Locke & 

Latham, 2002). 

Diante do foco em demasia nas patologias psicológicas, foco reduzido nas 

potencialidades humanas e observância de comportamentos passivos ou reativos, surgiram 

debates significativos na área da Psicologia em torno da Proatividade (Bateman & Crant, 1993; 

Bento, 2014; Grant & Ashford, 2008; Shin & Jeung, 2019; Strauss & Parker, 2018) e sobre o 

PsyCap, este último estudado a partir dos preceitos da Psicologia Positiva (Santos et al., 2019; 

Silva & Farsen, 2018; Madrid et al., 2017; Luthans, Youssef-Morgan et al., 2007). Assim, 

estudos envolvendo a Proatividade em conjunto com o PsyCap podem começar a desenhar 

novos caminhos a serem explorados e desenvolvidos pela Psicologia Positiva, cujos resultados 

podem ser surpreendentes (Bateman & Crant, 1993; Bento & Silva, 2018; Cameron, 2008; 

Luthans et al., 2015). 

Especificamente sobre a “Proatividade”, é um conceito que nasceu na Psicologia, mas 

estudado em outras áreas das ciências sociais, como administração e marketing (Bateman & 

Crant, 1993; Bento, 2014; Gava, 2009; Kamia & Porto, 2009). A Proatividade apareceu 

inicialmente na literatura como um traço de personalidade, uma característica dos indivíduos, 

estudada como personalidade proativa (Bateman & Crant, 1993; Crant, 1995). É considerada 

um conceito que se opõe ao comportamento passivo e reativo; uma iniciativa e disposição 

pessoal de se envolver em comportamentos proativos, ações autodirigidas e antecipatórias que 

desafiam o status quo (Bandura & National Institute of Mental Health [NIMH], 1986; Covey, 

1991; Frese et al., 1996; Grant, & Ashford, 2008; Kamia & Porto, 2009). São iniciativas 

pessoais com foco no futuro, comportamentos que podem alterar as características do ambiente 

de trabalho com mudanças significativas e engajamento com impacto nos resultados (Chang-E 

et al., 2017; Shin & Jeung, 2019; Strauss & Parker, 2018). Ademais, são recursos que os 

indivíduos utilizam para interferir, moldar, expandir seus papéis (Parker et al., 2006), 

determinar o que acontece na sua vida e na organização da qual faz parte. Os preceitos da 

Proatividade se relacionam com a quebra de regras (Morrison, 2006) e com novas ideias para a 

resolução de problemas (Parker et al., 2006) e inovação (Bento & Silva, 2021). 
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Além de ser estudada como um atributo estável e disposicional (Bateman & Crant, 

1993), alguns estudos apontaram que a Proatividade pode ser desenvolvida por meio de 

aprendizagens e capacitações (Frese et al., 2014; Strauss & Parker, 2018), atribuindo-lhe um 

perfil flexível e maleável. Nessa lógica proativa, os indivíduos se expressam e buscam 

feedbacks sobre sua atuação (Ashford & Cummings, 1985; Leroy et al. 2015; Wang et al., 2017) 

e visam alcançar objetivos, tanto no âmbito pessoal como organizacional (Frese & Fay, 2001; 

Roberson, 1990). A Proatividade, de uma forma geral, está associada à adaptação ativa aos 

novos ambientes (Ashford & Black, 1996; Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000), ao afeto e 

humor (Sonnentag & Starzyk, 2015), à saúde pessoal (Murray et al., 2017), à performance e à 

troca de comando (Bento & Silva, 2016). Também está relacionada ao desempenho de grupos, 

potencializado pela autonomia, com impacto nos resultados organizacionais (Mackenzie et al., 

2011; Shin & Jeung, 2019), a recompensas recebidas pelos liderados (Fuller et al., 2015), 

atividades fora do horário de trabalho (Ouyang et al., 2019) e a assumir o controle situacional 

(Morrison & Phelps, 1999). Outros estudos ainda associaram a Proatividade à necessidade de 

realização pessoal, qualidade do trabalho, Autoeficácia, habilidades cognitivas, enfrentamento 

ambiental, previsibilidade e criação de redes de relacionamentos (Bateman & Crant, 1993; 

Bento, 2014; Carless et al., 2000; Frese et al., 2007; Grant & Ashford, 2008; Strauss & Parker, 

2018). 

No que tange ao PsyCap, são forças psicológicas positivas que podem ser mensuradas, 

geridas, desenvolvidas e que impactam no desempenho organizacional. É constituído por quatro 

componentes, a Autoeficácia, a Esperança, o Otimismo e a Resiliência. Acredita-se que esses 

componentes possuem fronteiras tênues, visto que interagem entre si, dando origem a um 

sistema maior, em relações sinérgicas, que propiciam um resultado superior do que a mera soma 

dos seus componentes (Silva & Farsen, 2018; Luthans et al., 2015). Ao se discorrer sobre seus 

componentes, a Autoeficácia, por exemplo, está ligada às crenças individuais percebidas, mas 

também à persistência, ao esforço e à motivação (Frese & Fay, 2001; Zimmerman et al., 1992); 

a Esperança é considerada uma energia direcionada para perseguição de objetivos nas 

instabilidades e vias alternativas para realizações (Luthans, Avolio et al., 2007; Luthans, 

Youssef-Morgan et al., 2007; Snyder, 2000); o Otimismo, sendo um estado de excitação e 

expectativas, nutre-se de autoestima e entusiasmo (Seligman et al., 2005); e, por fim, a 

Resiliência, que é reconhecida pela percepção de controle e êxito ao lidar com a adversidade, a 

incerteza e o fracasso (Luthans, 2002a; Silva & Farsen, 2018). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#24
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#30
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Diante dessas especificidades e da contribuição sinérgica entre seus componentes, os 

autores seminais do PsyCap definiram alguns pré-requisitos para que um conceito ou construto 

fosse considerado um componente do PsyCap: deve ser fundamentado em teoria e pesquisa, 

mensurável, gerido e com possibilidades de desenvolvimento. Além disso, deve ser semelhante 

a um estado (states-like); não deve, portanto, possuir características rígidas (trait-like) – deve 

ser aberto ao desenvolvimento e impactar no desempenho (Luthans, Youssef-Morgan et al., 

2007). 

 

1.3 RELEVÂNCIA CIENTÍFICA E SOCIAL 

 

Com base nos critérios definidos para o PsyCap e a interação entre seus componentes, 

algumas lacunas foram observadas na literatura, com destaque para a possibilidade de inclusão 

de novos componentes e debates acerca das características desses atuais integrantes do PsyCap. 

Os próprios autores que propuseram esses componentes (Luthans et al., 2015) notaram que 

outros conceitos ou construtos poderiam ser estudados para ampliar a ordem superior do 

PsyCap como, por exemplo, a autenticidade; a criatividade; o mindfulness; a inteligência 

emocional; o perdão; a gratidão e a espiritualidade. Os estudos de Santos et al. (2019) 

apontaram a necessidade de investigações sobre outras variáveis concernentes ao 

comportamento individual e organizacional associadas ao PsyCap. Outros autores indicaram a 

importância do papel de agência como estratégico para o PsyCap (Djourova, 2018; Lima et al., 

2020), da emoção e vocação para a positividade no trabalho (Cameron, 2008), e da própria 

Proatividade, a qual é contemplada neste estudo (Bento & Silva, 2018). Dessa forma, à vista 

das relações complementares entre os componentes do PsyCap, entende-se que novos 

componentes ampliariam a interação e, por conseguinte, seus benefícios. 

Outra constatação encontrada na literatura sobre o PsyCap é a necessidade de se 

explorar um pouco mais as características de seus componentes. Há relatos sobre características 

passivas, reativas e proativas; indícios de que alguns desses elementos do PsyCap estejam 

pautados em expectativas (Santos et al., 2019) e que se manifestam circunstancialmente em 

momentos de instabilidades (Levene, 2015; Lopez & Snyder, 2009; Luthans, 2002a). Torna-se 

importante um enfoque especial sobre essas características, pois talvez a predominância de 

expectativas e o perfil reativo de alguns dos compoenentes do PsyCap não sejam suficientes 

para que os indivíduos tenham sucesso e o desempenho esperado pelas organizações do século 
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XXI (Madrid et al., 2017). Nessa perspectiva, reorientar as virtudes humanas, de um estágio 

meramente reativo para o proativo, pode ser fundamental (Bento, 2020; Levene, 2015; Luthans, 

2002a). O advento das tecnologias, das redes sociais e da internet fez com que o ambiente de 

trabalho se transformasse; está mais competitivo. Os indivíduos precisaram desenvolver novos 

recursos para suprir novas necessidades, buscaram mais autonomia, tornaram-se mais ativos, 

com mais planejamento e controle sobre as suas carreiras. Esse papel ativo, que remete aos 

atributos do “ser proativo”, propõe mudanças ambientais, altera, molda e controla cenários 

desfavoráveis para situações mais promissoras (Griffin et al., 2007; Strauss & Parker, 2018). 

Dessa maneira, sob uma ótica sociocognitivista, os indivíduos são considerados 

agentes, não apenas reativos e geridos por circunstâncias ambientais, mas possuem o poder de 

influenciar, com suas crenças, as próprias ações. Portanto, nesse prisma, os indivíduos 

encontram-se vinculados às crenças em suas capacidades, que lhes permitem alcançar 

resultados positivos a partir de análises reflexivas ou pré-pensadas, que podem ser vitais à 

evolução. Esse contexto sugere que tanto a Proatividade como os componentes do PsyCap 

podem despertar comportamentos observáveis e aspectos cognitivos não observáveis, como a 

reflexão e autocrítica (Bandura & NIMH, 1986), os quais podem mobilizar estados 

motivacionais: a consciência de que “posso fazer” (crença nas capacidades); “a reflexão sobre” 

(razões para o envolvimento) e “energizado para” (promoção de experiências afetivas para 

propiciar o engajamento) (Bindl et al., 2010; Strauss & Parker, 2018). Esses aspectos 

anteriormente citados instigam a responder a seguinte indagação: Quais as relações entre o 

construto da Proatividade e os componentes do PsyCap? A Proatividade e o PsyCap são 

considerados temas emergentes no contexto das estratégias organizacionais saudáveis e de alto 

desempenho (Grant & Ashford, 2008; Murray et al., 2017; Shin & Jeung, 2019). Ambos os 

conceitos estão atrelados ao comportamento organizacional positivo (Silva et al., 2018), ao 

sucesso no enfrentamento de instabilidades ambientais, do presente e do futuro. Instabilidades 

essas presenciadas atualmente no cenário econômico e político global, envolto em uma 

atmosfera de incertezas e abalado pela pandemia da Corona Vírus Disease 2019 (COVID-19) 

(Bento, 2020; Silva & Damo, 2020). 

Assim, a Proatividade e o PsyCap podem auxiliar na redução dos impactos negativos 

dessas adversidades no mercado e nas organizações. No entanto, não se pode negar eventuais 

influências negativas desses construtos, como a violência no ambiente escolar pela autoeficácia, 

fofocas e conflitos (Ghitulescu, 2018; Qi-tao et al., 2019; Taiwo, 2004). Mesmo com várias 
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evidências de impactos positivos do PsyCap, há indícios de que este não esteja bem 

sedimentado nas práticas das organizações brasileiras. Os elementos do PsyCap, 

aparentemente, podem não ser vistos pelas organizações com a mesma lente da literatura, uma 

vez que há evidências de desconhecimento sobre o tema, sua aplicabilidade, bem como dúvidas 

em relação ao impacto no desempenho organizacional. 

Por outro lado, a Proatividade parece mais familiar, presente em ações motivacionais, 

palestras e orientações de carreira, ou seja, há evidências de estar mais sedimentada nas 

organizações, presentes em ações antecipatórias e deliberadas (Bento, 2014; Gava, 2009; 

Kamia & Porto, 2009). Assim, diante dos benefícios da Proatividade e do PsyCap destacados 

pela literatura, iniciativas para o desenvolvimento dessas forças psicológicas positivas podem 

ser importantes. Nesse contexto, seria fundamental verificar as consequências, apontar fontes 

geradoras, aspectos e atitudes que desencadeiam esses estados motivacionais e que podem 

potencializar essas virtudes humanas. Além disso, integrar outras virtudes positivas ao PsyCap 

pode despertar um maior interesse por parte das organizações e dos funcionários, 

principalmente na aplicabilidade de conceitos ou construtos já trabalhados e presentes no 

cotidiano organizacional. 

As contribuições do PsyCap e da Proatividade não se limitam ao ambiente 

organizacional e ao mercado: esses conceitos podem impactar no âmbito social. O debate em 

torno da positividade e, sobretudo, da Psicologia Positiva, pode favorecer a criação de políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento desses conceitos nos ambientes escolares e nas 

organizações sociais como um todo. Poderá fomentar nos indivíduos essas virtudes positivas, 

para despertar primeiramente impulsos positivos, pensamentos inclinados para as 

possibilidades e atitudes construtivas. Importante salientar que essas ações focadas na 

positividade não significam ignorar os aspectos negativos. De fato, a negatividade está inserida 

no tecido social e, paradoxalmente, essa negatividade pode incitar comportamentos positivos 

(Cunha et al., 2013). 

Diante do exposto, contribuições científicas e sociais apresentam-se em seguida os 

objetivos desta tese, subdivididos em objetivo geral e objetivos específicos. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

Uma pesquisa científica tem um cunho racional e sistemático, que visa responder às 

questões definidas para o estudo (Gil, 1999). Pretende-se, a partir de uma investigação 

transversal, responder ao problema central desta tese, cujos objetivos foram subdivididos em 

objetivo geral e objetivos específicos, a seguir elencados. 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Identificar as relações entre o construto da Proatividade e os componentes do PsyCap, 

a partir da literatura e das percepções dos funcionários em duas organizações brasileiras 

pertencentes ao Parque Tecnológico Celta, em Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

De acordo com o objetivo geral estabelecido e a indagação formulada para o estudo, 

foram definidos os objetivos específicos. As primeiras especificidades desta tese (estudo 1) 

foram pautadas em examinar na literatura as seguintes relações e aspectos: 

 

a. Descrever as relações descritas na literatura entre o construto da Proatividade e o 

PsyCap; 

b. Verificar os principais construtos que aparecem na literatura associados ao construto 

da Proatividade e aos componentes do PsyCap; 

c. Analisar as diferenças descritas na literatura entre o construto da Proatividade e os 

componentes do PsyCap. 

 

Os objetivos específicos seguintes (estudo 2) trataram de sustentar quantitativamente 

as relações entre o construto da Proatividade e os componentes do PsyCap, a saber: 

 

a. Descrever as relações entre a Proatividade e os componentes do Capital Psicológico 

(Autoeficácia, Esperança, Otimismo e Resiliência); 
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b. Interpretar as relações entre a Proatividade e os compoenentes do Capital Psicológico 

(Autoeficácia, Esperança, Otimismo e Resiliência). 

 

Por fim, nos últimos objetivos específicos (estudo 3), tratou-se de investigar 

qualitativamente os possíveis determinantes e aspectos que caracterizam o construto da 

Proatividade e do PsyCap no contexto organizacional, assim definidos: 

 

a. Explicitar os determinantes e aspectos que caracterizam o construto da Proatividade; 

b. Apontar os determinantes e aspectos que caracterizam os componentes do PsyCap. 

 

Para se alcançar os objetivos supramencionados, foi efetuado um estudo transversal 

por meio de métodos mistos, que são mais adequados para responder à indagação desta tese. 

Alguns estudos consideram os estudos quali-quantitativos complementares quando envolvem 

relações entre fenômenos (Churchill, 1995). 

 

1.4.3 Estrutura geral da tese 

 

Diante do exposto e dessa prévia apresentação, segue a estrutura geral da tese com os 

respectivos conteúdos: 

No capítulo 1, “Fundamentação teórica”, serão explicitados o enquadramento teórico 

da tese, bem como as bases teóricas da Proatividade e do PsyCap que sustentarão este estudo. 

No capítulo 2, “Aspectos metodológicos gerais”, será apresentada a metodologia e enfatizados 

o enquadramento epistemológico do estudo, o campo de pesquisa e as organizações envolvidas 

na investigação: amostra, fases da pesquisa, coleta de dados e aspectos éticos. No capítulo 3, 

será visto o primeiro estudo da tese, que consiste em uma revisão da literatura sobre a 

Proatividade e o PsyCap, sob o título “Proatividade e capital psicológico: Uma revisão 

integrativa da produção científica”, com a finalidade de responder questões sobre possíveis 

relações entre o PsyCap e a Proatividade presentes na literatura, assim como investigar 

associações com outros construtos e diferenças. Nos capítulos 4 e 5, serão expostos os estudos 

quantitativo e qualitativo, respectivamente. O estudo quantitativo verificou as relações entre o 

construto da Proatividade e os componentes do PsyCap, intitulado “Proatividade e Capital 

Psicológico: Um estudo quantitativo em contextos organizacionais”. Já o estudo qualitativo 
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procurou evidenciar os determinantes do construto da Proatividade e do PsyCap e as possíveis 

fontes que caracterizam esses conceitos, sob o título “Determinantes e influências da 

Proatividade e do Capital Psicológico: Fatores individuais e organizacionais”. No capítulo 6, 

será apresentada a discussão geral da tese, uma síntese dos estudos realizados e as interfaces 

dos principais resultados à luz da literatura. Por fim, no capítulo 7, dar-se-ão as considerações 

finais juntamente com as implicações teóricas e práticas. Também serão apontadas indicações 

de estudos futuros e as limitações encontradas durante este estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para estudar o relacionamento entre a Proatividade e o Capital Psicológico (PsyCap), 

alguns aspectos precisam ser ressaltados, como o papel da Psicologia e a historicidade das 

teorias do comportamento humano no ambiente de trabalho. Na década de 1960, com o advento 

das teorias da motivação do trabalho, abandonava-se a ideia de que o comportamento humano 

no ambiente de trabalho estava baseado em estímulos ambientais e começava-se a analisar os 

aspectos psicológicos desses comportamentos (Swietlik, 1968). Com o surgimento da Teoria 

da Definição de Metas, houve uma mudança de curso das teorias motivacionais; o enfoque 

voltou-se para o nível de consciência dos trabalhadores. A teoria de metas explicava, até então, 

o comportamento motivado, sendo esse pautado em metas específicas, considerado um avanço 

para o período (Locke, 1968; Locke et al., 1981). 

Nas décadas de 1970 e 1980, porém, os pesquisadores organizacionais desafiaram 

esses trabalhos, classificando-os como comportamentos meramente reativos. O objetivo dos 

funcionários naquele momento era a realização de suas tarefas e o compromisso com metas 

fornecidas pela organização; bastava reagir, obedecer e seguir as orientações que as 

necessidades eram satisfeitas (Hackman & Oldham, 1976; Locke, 1968; Locke et al., 1981). 

Esse movimento questionava os aspectos com base nos fenômenos dos processos sociais, 

reconhecendo as mudanças e chamando a atenção para as ações criativas dos funcionários. 

Essas ações iam além de suas funções, para influenciar, mudar, moldar e alterar o ambiente de 

trabalho (Alessandri et al., 2018; Grant & Ashford, 2008; Strauss & Parker, 2018). 

Por outro lado, nessa mesma época, a Psicologia também estava voltada para a 

resolução de problemas dos trabalhadores, concentrada nos aspectos negativos, como as reações 

aos conflitos, a depressão, a dor e o sofrimento; os aspectos positivos apareciam de forma 

discreta, sem prioridade (Seligman & Csikszentmihalyi, 2001). Contrariando esses aspectos, no 

final da década de 1980 e início da década de 1990, surgiram debates acerca da oposição a esses 

comportamentos, por meio de dois movimentos. O primeiro, apoiado no comportamento 

“ativo”, representado pela Proatividade, relativa a comportamentos proativos observados 

(Bento & Silva, 2016; Fuller et al., 2015; Glaub et al., 2014). Já o segundo movimento é 

simbolizado pela Psicologia Positiva, em que está inserido o construto do PsyCap, que são 

forças positivas orientadas que podem ser desenvolvidas e geridas (Luthans et al., 2015; Madrid 

et al., 2017; Santos et al., 2019). 
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Esses dois movimentos são reconhecidos pela literatura como comportamentos e 

conceitos que impactam no desempenho, na positividade e na inovação, o que pode indicar 

novos caminhos a serem explorados e desenvolvidos, criando, assim, oportunidades e 

ambientes de trabalho diferenciados, com resultados diferenciados (Bento & Silva, 2021; Wang 

et al., 2017). 

 

2.1 PROATIVIDADE 

 

Estudos sobre a Proatividade despertam interesse há tempos, porém somente na década 

de 1990 as publicações se intensificaram (Bateman & Crant, 1993; Johanessenn et al., 1999) e 

passaram a interessar a comunidade científica. A literatura aponta que os primeiros estudos se 

deram por volta de 1960, mas sem muito impacto no meio científico. Nesse período, a 

Proatividade era estudada em relação às personalidades definidas por alguns estudiosos, como 

Freud, Maslow, dentre outros, e foi sintetizada em “personalidade de reação” ou “personalidade 

proativa” (Swietlik, 1968). 

Durante as décadas de 1970 e 1980, foram desenvolvidas as teorias reativas, que foram 

contestadas por novos estudos baseados em processos sociais (Nicholson, 1984). 

Essas teorias reconheceram que ocorriam mudanças ambientais, mas atentavam para 

as ações criativas e proativas dos funcionários, com potencial para alterar e influenciar o 

ambiente organizacional (Grant & Ashford, 2008). Nesse momento, os pesquisadores 

observaram que os funcionários não apenas reagiam às práticas organizacionais, mas 

contribuíam com uma variedade de comportamentos proativos (Hirschi & Freund, 2014; 

Huang, 2017). Esses comportamentos aceleravam o processo de socialização dentro das 

empresas e melhoravam suas próprias experiências (Lee et al., 2016; Saks & Ashforth, 1996). 

Com o objetivo de nominar e reagir a este movimento, a academia propôs alguns estudos que 

foram iniciados na década de 1990. 

Enquanto alguns autores conceituavam “personalidade proativa” nos Estados Unidos, 

na Europa um tema semelhante estava sendo estudado como “iniciativa pessoal”, concernente 

a um comportamento no trabalho. O conceito estadunidense defendia a Proatividade como 

características da personalidade, aspectos disposicionais estáveis do indivíduo para provocar 

mudanças (Bateman & Crant, 1993). A abordagem dominante na Europa, por sua vez, tratava 

a iniciativa dos indivíduos como um comportamento no trabalho, denominado autopartida ou 
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iniciativa pessoal, que tinha impacto ambiental por meio de comportamentos antecipatórios 

(Frese, 2006; Frese et al., 1996). Tais comportamentos eram caracterizados e fundamentavam-

se na persistência em superar os obstáculos, na busca de antecipar metas, e distinguiam a 

iniciativa pessoal do passivo tradicional, a parte reativa no trabalho. Assim, a iniciativa pessoal 

estava sendo estudada como um conceito proativo, pautado em agir com antecedência, o que 

vai além da execução de tarefas. Nessa ótica, seriam metas próprias definidas pelos indivíduos 

com o objetivo de prever problemas e projetar cenários e atitudes com foco no futuro (Frese & 

Fay, 2001). 

Dada a semelhança entre os estudos (norte-americanos e europeus), uma iniciativa no 

sentido de integrar essas duas concepções foi observada. Nessa proposta de integração, 

buscava-se combinar as características favoráveis da personalidade proativa e os conceitos de 

iniciativa pessoal em um conceito único e integrado (Parker et al., 2006). Essa integração 

resumiu e propôs uma definição única para a Proatividade, que foi associada às ações 

antecipatórias que os indivíduos assumem de modo a impactar a si mesmos e/ou seus ambientes 

(Strauss & Parker, 2018). Além dos estudos anteriormente citados, outros autores entraram 

nessa seara, no âmbito individual e no âmbito organizacional. Um exemplo disso são os estudos 

de Lumpkin e Dess (1996), que investigaram esse comportamento em relação ao mercado e 

instituíram o termo “Proatividade” não mais como um atributo pessoal, mas organizacional, 

focado em modelar o mercado, que, nesse caso, procuraria iniciar as transformações e não se 

ater a responder de forma reativa às mudanças acontecidas. Nessa visão geral, a Proatividade 

fundamentava-se em dois elementos: antecipação e criação (Cangiano & Parker, 2015; 

Lumpkin & Dess, 1996). Depois vieram outras pesquisas que associaram a Proatividade ao 

pioneirismo e à alta performance decorrente de mudanças (Bateman & Crant, 1993; Bento & 

Silva, 2016; Griffin et al., 2007). 

A Proatividade também foi relacionada com a inovação, uma vez que pode contribuir 

para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos, e para o sincronismo entre a 

organização e o mercado (Bento & Silva, 2021; Parker & Collins, 2010). Relações positivas 

foram observadas na busca por novas oportunidades de negócios (Markides, 2008), demandas 

ainda não percebidas e concretizadas por meio de de ações antecipatórias (Hamel & Prahalad, 

1994). Do ponto de vista individual, foi associada ao humor e ao afeto, sendo esse último tanto 

o afeto positivo como o negativo – ambos podem trazer benefícios ao comportamento proativo 

no trabalho (Sonnentag & Starzyk, 2015). Outra relação relevante foi encontrada sobre as 
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recompensas atribuídas aos liderados proativos, esses, curiosamente, somente são 

recompensados quando os líderes se sentem responsáveis pelas mudanças construtivas (Fuller 

et al., 2015). 

Apesar de sua importância, até há alguns anos a Proatividade não era corretamente 

definida; considerada um vocábulo muito citado, porém, na sua essência, pouco compreendido 

(Sandberg, 2002). Esse aspecto despertou interesse por parte de pesquisadores brasileiros que, 

a partir de investigações com executivos de empresas nacionais, afirmaram que 35,7% dos 

entrevistados tiveram dificuldades quanto à definição do termo, percepção e prática desses 

comportamentos nas rotinas organizacionais (Bento et al., 2013). 

O comportamento proativo difere do comportamento humano de uma forma geral 

(Bargh & Chartrand, 1999; Strauss & Parker, 2014). Estudos indicaram que grande parte dos 

comportamentos humanos é conduzida por processos mentais inconscientes (Bargh & 

Chartrand, 1999), roteiros sem considerar a racionalidade. Nesse contexto, as ações são de 

acordo com as demandas solicitadas (Ashforth & Fried, 1988), cuja definição não vai na mesma 

direção da Proatividade (Strauss & Parker, 2018). Os comportamentos proativos são 

intencionais, usam estratégias e planejamento para o futuro, muitas vezes sem metas concretas, 

sendo a incerteza parte integrante desse processo (Bandura, 2006; Bento, 2020). Durante o 

processo de desenvolvimento de comportamentos proativos, os funcionários não agem somente 

com o objetivo de concluir suas tarefas, mas reveem o processo e visam melhorias (Staw & 

Boettger, 1990). Sendo assim, propõem e introduzem novas ideias, atitudes preventivas e agem 

com previsibilidade para prevenir problemas e estresse (Kuntz et al., 2016; Parker et al., 2006). 

Ademais, sugere-se que os trabalhadores não reagem apenas às atribuições delegadas 

pelos gestores. Negociam mudanças estruturais no ambiente de trabalho e alteram esses limites 

impostos pelas organizações a partir desse comportamento ativo (Ashford & Black, 1995). Eles 

mudam, moldam e expandem seus papéis como recursos valiosos, que vão além dos 

estabelecidos pelas organizações (Frese et al., 2014; Wang et al., 2017). Quando os funcionários 

se envolvem nesse tipo de comportamento, deixam de ser esculturas em seu ambiente de 

trabalho para se tornarem escultores (Bell & Staw, 1989), ou seja, passam de meros 

expectadores para influenciadores ambientais (Leroy et al., 2015). 

No processo de aprendizagem também é observada esta postura proativa, em que os 

indivíduos não absorvem passivamente os conhecimentos, e sim procuram se engajar em 

comportamentos proativos para expandirem os conhecimentos e habilidades adquiridas (Baker 
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& Pifer, 2015; Verzat et al., 2017). Nesse caso, o papel ativo exercido provoca mudanças, de 

uma postura reativa e passiva da esfera organizacional para uma postura proativa (Shim & 

Jeung, 2019). A Figura 1 retrata os comportamentos proativo e reativo em relação aos eventos 

ou tarefas. 

 

Figura 1 

Comportamento proativo e comportamento reativo 

 
Nota. Representação do comportamento proativo e reativo. Fonte: Bento e Silva (2018). 

 

No exemplo da Figura 1, nota-se que as ações proativas ocorrem antes do evento. 

Nesse processo, medidas preventivas são tomadas com base em um planejamento ou em 

indícios de insucesso. O contrário sucede com o comportamento reativo, que, como o próprio 

termo sugere, são reações após a ocorrência dos eventos, comumente associadas aos erros, e 

envolvem ações corretivas e/ou mudanças. Os comportamentos proativos são mutáveis, podem 

variar de acordo com as condições do ambiente de trabalho e, por isso, podem ser despertados 

e desenvolvidos (Bento & Silva, 2018). São observados na literatura estudos sobre intervenções 

de treinamento e desenvolvimento (Glaub et al., 2014; Searle, 2008; Strauss & Parker, 2018). 

Por meio de uma intervenção, estudos realizados em Uganda, com o treinamento proativo de 

um grupo de empresários, constataram o aumento da iniciativa pessoal desses empresários em 

comparação a um grupo de controle (Glaub et al., 2014). Em contrapartida, um estudo similar 

aos anteriores com estudantes universitários não obteve êxito, não tendo sido encontrados 

efeitos no processo de intervenção (Searle, 2008). 

Os comportamentos proativos podem dar-se fora ou dentro das atribuições dos 

funcionários, antes ou durante a execução das tarefas ou, ainda, buscar recursos extras para essa 
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execução; são as atitudes chamadas extrapapel (Frese & Fay, 2001). A Proatividade pode ser 

percebida por atitudes sistêmicas, percepção ampla dos funcionários, quadro que pode indicar 

um ambiente altamente proativo (Parker et al., 1997). Nos tópicos seguintes, serão citadas as 

fases do comportamento proativo e as definições de cada uma. 

 

2.1.1 Fases do comportamento proativo 

 

O comportamento proativo pode ocorrer em uma sequência de três fases, definidas 

como: antecipação, planejamento e ações voltadas para o impacto futuro (Grant & Ashford, 

2008). A seguir, estão detalhadas essas fases e em quais circunstâncias sucedem. 

 

Fase da antecipação 

 

A fase da antecipação significa o início do comportamento proativo, o envolvimento 

dos funcionários em pensar no futuro para prever resultados (Huang, 2017). Essa antecipação 

depende da imaginação de futuros possíveis, representação mental de uma visão ou imagem de 

algum objeto, pessoa ou evento (Beach, 1990). Essa representação mental pode ser o ponto de 

partida para que se concretize no futuro uma realização (Cenciotti et al., 2016; Dahling & 

Whitaker, 2016). É um processo consciente e intencional, que considera até mesmo custos em 

relação aos benefícios (Karniol & Ross, 1996). De acordo com Kosslyn (1987), essa imaginação 

é uma estratégia com duas visões críticas: uma serve para navegação e rastreamento; permite 

que se imagine um evento e seu desdobramento. A outra visão tem a função de compreensão: 

permite que as informações sejam compreendidas e processadas. É quando as pessoas idealizam 

um cenário, temporariamente assumem a necessidade de construir uma versão aceitável que, ao 

se realizar, evoca reações emocionais e estimula a solução de problemas (Cai et al., 2018). 

Observa-se que esta fase é envolvida pela estratégia em desvendar possibilidades, imaginar o 

futuro e ter visão em longo prazo (Murray et al., 1996). Nessa fase da antecipação, é primordial 

a pesquisa de possíveis cenários e uma fase de planejamento para evitar erros, como se verá 

adiante. 
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Fase do planejamento 

 

A fase do planejamento é caracterizada pela forma de ação dos funcionários e como 

traçam seus planos para o implemento de suas ideias (Dahling & Whitaker, 2016; Frese & Fay, 

2001). Planejar é agir com antecedência diante de uma determinada tarefa, projeto ou atividade 

(Little, 1983). O planejamento descreve os passos para antecipação de metas futuras, com o 

objetivo de obter resultados concretos. Pode ser considerado um guia para a implementação da 

visão futura, que detalha como um evento ou projeto poderá se concretizar (Nurmi, 1991). 

Implica o desenvolvimento de estratégias alternativas, adaptabilidade e planos alternativos caso 

aconteçam imprevistos e insucessos (Torrent-Sellens et al., 2016), situações em que 

desempenha um papel crucial na tradução de visões e comportamentos. Um planejamento 

detalhado, uma linha de ação clara de como os objetivos serão alcançados aumenta a motivação 

das pessoas na busca da realização (Grant & Ashford, 2008). Além dessas fases, o 

comportamento proativo pode apresentar variações quanto às dimensões, especificadas nos 

subitens subsequentes. 

 

Fase da ação voltada para impacto futuro 

 

Esta fase tem como base a antecipação e planejamento. Representa psicologicamente 

um comportamento futuro; é a manifestação da antecipação e o planejamento fundamentados 

em ações concretas (Grant & Ashford, 2008). É o momento em que os indivíduos concentram 

suas ações para o impacto futuro – existe a consciência das consequências dessas ações em si 

próprios e nos ambientes que comungam (Weick & Roberts, 1993). As pessoas consideram os 

impactos de suas ações em longo e em curto prazo, agem de forma a prevenir o estresse no 

futuro e a aproveitar as oportunidades que podem surgir (Frese & Fay, 2001). 

 

2.1.2 Dimensões do comportamento proativo 

 

O comportamento proativo possui pelo menos cinco dimensões que podem variar ao 

longo do tempo: forma, alvo pretendido de impacto, frequência, tempo e táticas. Essas 

dimensões buscam respostas para algumas perguntas: “quem”, “o quê”, “quando”, “como” e 

“por quê”. Nessas definições, o “quem” é capturado em parte pelos funcionários que decretam 
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o comportamento proativo; e a outra parte, pelo alvo a ser atingido. O “quê” é capturado pela 

forma e frequência, o “quando” se refere ao tempo, o “como” é capturado pelas táticas usadas 

e, finalmente, “por quê” diz respeito aos antecedentes e mecanismos (Grant & Ashford, 2008). 

Segue-se uma síntese dessas dimensões com suas definições. 

 

Dimensão quanto à forma 

 

Nesta dimensão, o comportamento proativo varia quanto ao tipo ou à categoria de 

comportamento realizado. As formas que melhor representam esta dimensão estão relacionadas 

ao feedback e ao estabelecimento da rede social. Pode-se afirmar que, nesta dimensão, os 

funcionários fazem planos, mas solicitam o retorno sobre sua performance; com isso, podem 

buscar melhorias ou ainda satisfazer o ego quando são bem avaliados. Visam à formação de 

laços e conexões sociais por meio de das relações interpessoais (Ashford & Cummings, 1985; 

Grant & Ashford, 2008). 

 

Dimensão quanto ao alvo pretendido 

 

Refere-se a “quem” ou “o quê” este comportamento pode influenciar ou alterar. Nesta 

dimensão, os funcionários se envolvem em comportamentos proativos com o objetivo de atingir 

três alvos: o eu, outras pessoas ou a organização (Van Dyne et al., 1995); ou podem ter a 

intenção de atingir múltiplos alvos. Quando o alvo de impacto são eles mesmos, buscam 

feedback para melhorar seu ego, sua imagem diante da organização, e seu desempenho (Ashford 

et al., 2003). Esse feedback também pode contemplar terceiros, como os gestores, que buscam 

retorno sobre o próprio desempenho para beneficiar seus empregados (Ashford & Tsui, 1991). 

 

Dimensão quanto à frequência 

 

A dimensão da frequência tem relação com a probabilidade de um comportamento 

proativo se repetir, se isso acontece ou não e quantas vezes. A frequência é uma variável que 

depende de interesse considerável (Ashford et al., 2003); quando o envolvimento é intenso, 

pode ser reincidente. Os pesquisadores observaram que os colaboradores variam a frequência 

também na construção de redes sociais (Morrison, 2002). Nesta dimensão, o tempo é uma 
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variável importante, pois esses comportamentos podem ser periódicos, eventuais ou uma prática 

constante. 

 

Dimensão quanto ao tempo 

 

Esta dimensão trata dos comportamentos proativos em certas ocasiões, do grau de 

intensidade, fases ou momentos. Vários comportamentos proativos variam em relação ao 

tempo; dependendo do grau, o ator que age e escolhe quando se envolver ou não. Um exemplo 

disso é a busca por feedback, que somente ocorre quando os funcionários estão ajustados ao 

trabalho (Brett et al., 1990) e após um desempenho positivo (Morrison & Bies, 1991). Portanto, 

existe uma estratégia de como e quando agir. 

 

Dimensão quanto à tática 

 

Pode haver variações no comportamento proativo em termos de táticas, estratégias e 

métodos utilizados pelos funcionários, que fazem perguntas diretas para obter feedback, assim 

como monitoram as pessoas e/ou o ambiente de trabalho (Ashford et al., 2003; Morrison, 1993). 

Com base nas abordagens teóricas anteriores, alguns aspectos aparecem diretamente 

relacionados ao comportamento proativo e passíveis de serem desenvolvidos (Bento & Silva, 

2018). A Figura 2 demonstra como esses aspectos podem fomentar a Proatividade. 
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Figura 2 

Aspectos para o desenvolvimento do comportamento proativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Aspectos considerados fontes de Proatividade. Fonte: Bento e Silva (2018). 

 

Essas variáveis podem ser consideradas atitudes e comportamentos capazes de gerar 

mudanças (Bateman & Crant, 1993), contribuindo para alterar um cenário desfavorável. Essas 

mudanças podem ter impactos no âmbito individual, em equipes e nas organizações (Grant & 

Ashford, 2008) e, por conseguinte, no mercado que a organização disputa. 

 

2.2 A PROATIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

 

A Proatividade pode exercer um papel importante no universo estratégico 

organizacional, ao proporcionar uma visão mais ampla do mercado, a criação de intangíveis 

inimitáveis, e capacidades internas de difícil mensuração pela concorrência, o que pode resultar 

em vantagens competitivas que, sustentadas e geradas por essas forças internas nas 

organizações, podem reduzir as ameaças externas (Barney, 1991) e evitar fracassos durante a 

disputa pelo mercado. Nesse contexto de disputa mercadológica, as organizações despendem 

grande quantidade de energia e recursos para apenas reproduzirem as ações dos concorrentes 

(Prahalad & Hamel, 1990); entretanto, em vez disso poderiam investir em inovação (Bento & 

Silva, 2021) que, ao se concretizar, pode se tornar arma de enfrentamento no mercado frente 

aos seus competidores. 
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O comportamento proativo de cunho estratégico tem o objetivo de controlar o 

mercado, causar impactos mais amplos, influenciar as lideranças com novas ideias e a estratégia 

geral da organização (Ashforth & Fried, 1988). Essa visão proativa defende que ações 

estratégicas são aquelas pautadas na previsibilidade, antes que seja necessário reagir às ameaças 

ambientais (Oliveira, 2009). Esse pensamento pode ser estendido às oportunidades, que podem 

ser antecipadas com o desenvolvimento de ouvidos e olhares organizacionais aguçados. Essas 

oportunidades também podem ser vislumbradas com estudos detalhados sobre a direção do 

mercado do qual a organização participa, possibilitando uma percepção antes dos competidores. 

As estratégias das organizações não se limitam em responder às demandas. Visam 

modificar as condições ambientais vigentes (Miller & Friesen, 1978). Nesse caso, percebe-se 

uma menção intrínseca à Proatividade, entendida como uma reação diante de possíveis 

mudanças do ambiente de negócios. Outra alusão discreta à Proatividade é observada em Miles 

e Snow (1978), quando debatem o tipo estratégico prospector, que focaliza a criação de 

mudanças e novas oportunidades. Nessa linha de ação prospector, as organizações são 

proativas, cultivam o pioneirismo, definem em vez de defender domínios. Para Conant et al. 

(1990), são organizações que surpreendem o mercado com inovações, não se limitam a seguir 

a concorrência, mas procuram liderar o mercado do qual participam. Ao analisar esse perfil 

prospector, estudos com 150 organizações de serviços médicos e de saúde, nos Estados Unidos, 

permitiram constatar que organizações que lançam novos produtos, buscam inovação e 

oportunidades possuem melhor performance do que aquelas que simplesmente respondem ao 

mercado. 

Nessa corrente de projetar cenários e guiar o mercado, as empresas podem fornecer as 

regras e não se submeter a elas – não absorver ou apenas reagir aos impactos, mas gerá-los 

(Bento, 2014; Gava, 2009). Assim, para prever a direção do mercado, princípios proativos 

podem ser fundamentais, inclusive desenvolvendo uma cultura nesse sentido. Uma organização 

não precisa nascer proativa, mas pode tornar-se (Araújo & Gava, 2008). A Proatividade, com 

enfoque em longo prazo e atenção ao futuro, pode ser materializada pela postura dos 

colaboradores, os quais podem introduzir novos métodos e técnicas no exercício de suas 

funções (Grant & Ashford, 2008; Parker et al., 2006). 

Essa postura proativa foi enfatizada em outra pesquisa (Venkatraman, 1989), que 

analisou 202 unidades de negócios de diferentes indústrias. Esse estudo evindeciou o impacto 

positivo da Proatividade sobre o crescimento das vendas, maior participação do mercado e 
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lucratividade. Ainda destacou a relação positiva da Proatividade com a visão futurista que 

corrobora estratégias de longo prazo (Gava, 2009; Venkatraman, 1989). No campo dos aspectos 

estratégicos da Proatividade, existe a necessidade de agir proativamente para transformar a 

indústria. É essencial criar espaços e demandas que o mercado desconhece, quebrar regras com 

novas concepções de produtos e serviços (Hamel & Prahalad, 1994). A Proatividade possui um 

caráter funcional, e pode ser estudada a partir de diferentes áreas dentro das organizações 

(Sandberg, 2002). Isso pode significar que algumas áreas são mais proativas que outras. Nesse 

sentido, o grau de Proatividade pode ser heterogêneo e/ou homogêneo dentro da mesma 

organização. 

Após esta reflexão sobre a Proatividade no âmbito organizacional e seu 

relacionamento com o mercado, será discutido o comportamento organizacional positivo. Esse 

comportamento deu origem ao PsyCap, cujas fronteiras serão analisadas sob a ótica proativa 

neste estudo. 

 

2.3 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL POSITIVO 

 

A vertente mais aceita na literatura sobre o foco comportamental positivo deu-se por 

Martin Seligman na presidência da American Psychological Association (APA), por volta de 

1998. Antes desse período, os aspectos positivos eram abordados de forma discreta, com 

prioridade para os aspectos negativos, como as frustrações, a depressão, os conflitos no trabalho 

e o sofrimento de modo geral (Seligman & Csikszentmihalyi, 2001). Por meio da Psicologia 

Positiva, os aspectos positivos foram focalizados. Essa nova fase contemplava a construção de 

forças positivas com o objetivo de prevenir os distúrbios psicológicos e criar ambientes 

positivos (Seligman, 2002). A pauta era, então, o bem-estar, a felicidade, o otimismo, virtudes 

e sentimentos positivos que inclinassem o ser humano a abandonar a negatividade. Passou-se a 

percorrer caminhos em busca de possibilidades, qualidade de vida e satisfação (Seligman, 

2011). 

No campo organizacional, passou-se a atentar para as potencialidades positivas 

internas, os pontos fortes das organizações em direção à competitividade e inovação (Barney, 

1991; Bento & Silva, 2021). Antes dessa abordagem positiva, a ênfase dava-se nas disfunções 

internas (Levene, 2015). As ações estavam orientadas para as correções, visando solucionar 

problemas e não propriamente potencializar as virtudes organizacionais. Esses estudos 
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organizacionais positivos emergentes analisavam os ambientes organizacionais internos com o 

novo olhar da Psicologia Positiva, sob a lente da positividade (Cameron et al., 2003). 

A quantidade de estudos teóricos e empíricos acerca dos estudos organizacionais 

positivos já é considerada razoável e tem como referência a obra “The Oxford Handbook of 

Positive Organizational Scholaship” (Cameron & Spreitzer, 2012). Essa obra ressalta a 

importância de uma análise geral dos resultados, dos processos organizacionais internos, das 

características da organização e de seus funcionários. Objetiva a promoção da liberdade para 

alcançar resultados positivos, o que não tem a conotação de negligência, visto que não ignora 

os aspectos negativos que podem ocorrer nas relações mercadológicas. 

No mundo dos negócios, presenciam-se atitudes e comportamentos em linha contrária 

à positividade, como a ganância, o poder destrutivo, a desconfiança, a concorrência desleal, 

dentre outros (Caza & Cameron, 2008). Além disso, em um cenário econômico de competições 

acirradas entre concorrentes, fomenta-se no interior das organizações fortes disputas internas; 

e o comportamento organizacional positivo pode ser um contraponto a esta realidade, 

principalmente para a solução de problemas das empresas do século XXI (Silva et al., 2018). 

Em função disso, podem surgir comportamentos perversos, de pouca cumplicidade e 

compaixão, um quadro típico que remete à psicopatia organizacional (Silva & Tolfo, 2012). 

Em vista dessa realidade organizacional, associada à necessidade de alto rendimento, irrompem 

patologias como a depressão, dentre outros problemas de saúde física e mental. 

Tais aspectos fazem com que as organizações se voltem para a saúde e bem-estar de 

seus funcionários, considerados ativos valiosos. Esse reconhecimento ratifica a importância do 

seu quadro funcional: as organizações são construções humanas e destas dependem para 

alcançar objetivos (Boehs & Silva, 2017). Nessa perspectiva, a introdução de componentes 

positivos para combater os aspectos negativos pode resultar em mudanças na cultura 

organizacional, criando significados com mais sinergia entre os indivíduos, grupos de trabalho 

e a organização como um todo. Um clima organizacional positivo pode trazer muito mais do 

que relações internas positivas e influenciar diretamente nos resultados organizacionais 

(Luthans, Youssef-Morgan et al., 2007). Corroboram essa afirmação os estudos de Cameron 

(2008), em seu livro intitulado “Positive Leadership”, o qual chama a atenção para os resultados 

surpreendentes da postura positiva. 

Nesse trabalho, Cameron (2008) apresentou quatro dimensões básicas que, segundo o 

autor, contribuiriam para as organizações alcançarem resultados extraordinários. Essas 
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dimensões seriam influenciadas e construídas a partir de seus gestores, pautadas na criação de 

um clima positivo, uma rede de relacionamentos positivos, uma rede de comunicação positiva 

e um significado positivo no trabalho. 

 

• Criação de um clima positivo: pauta-se no reconhecimento e na promoção do 

perdão no ambiente de trabalho. Um ambiente que permite o florescimento das 

emoções positivas, o aumento da produtividade, criatividade e alegria, a fim de 

reduzir as influências negativas do local (Cameron, 2008); 

• Criação de rede de relacionamentos positivos: nesta dimensão, os líderes 

propiciam a construção de redes positivas entre os membros do grupo. 

Potencializam os pontos fortes, sem foco nos pontos vulneráveis (Cameron, 

2008);  

• Criação de uma rede de comunicação positiva: por meio do feedback, as 

lideranças almejam dar continuidade aos comportamentos positivos, 

estabelecendo um ambiente propício para que se repitam no futuro. As posturas 

inadequadas não são excluídas de críticas, porém tratadas visando ao aumento 

da produtividade, sem causar conflitos (Cameron, 2008); 

• Criação de um significado positivo no trabalho: o papel do líder nesta dimensão 

é transmitir uma mensagem de reconhecimento da importância de cada membro. 

Tem como propósito o bem-estar de todos; mostra aos envolvidos que cada 

funcionário é importante e que as ações positivas de um têm impacto no 

desempenho do outro (Cameron, 2008). 

 

Adotar um comportamento organizacional positivo não significa ignorar os riscos ou 

difundir uma positividade ingênua. Essa visão positiva é considerada mais produtiva nas 

organizações do que aquelas que se declaram realistas (Cunha et al., 2013), pois o excesso de 

realismo pode indicar um fundo de pessimismo enrustido. Na sequência, uma abordagem 

comparativa dessas duas correntes comportamentais: realista versus positiva. 
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2.3.1 Visão realista versus visão positiva 

 

O pensamento dos indivíduos e suas próprias teorias influenciam em suas atitudes e 

modo de agir socialmente. O mesmo ocorre na gestão organizacional, que tende a refletir as 

atitudes e comportamentos de seus dirigentes (Cunha et al., 2013). Nesse contexto, se o gestor 

é excessivamente realista, tende a criar um ambiente com este perfil e a construir um corpo 

funcional comprometido com suas premissas. Por outro lado, a visão positiva abre espaços 

deliberados para ações positivas – de maneira idêntica, cria um ambiente organizacional com 

características positivas, que são disseminadas internamente. 

Uma postura em demasia realista por partes dos líderes pode limitar a criação de novas 

teorias de gestão (Cunha et al., 2013). Impede que a organização pratique o dinamismo e 

experimente o novo, que pode ter impacto em sua capacidade inovadora. A Tabela 1 apresenta 

visões consideradas realistas em comparação com uma visão considerada positiva: 

 

Tabela 1 

Comportamento realista versus comportamento positivo 

Comportamento Realista Comportamento Positivo 

As pessoas estão centradas no seu interesse 

pessoal. 

As relações humanas baseiam-se em trocas. 

As pessoas preferem conservar o status quo. 

As pessoas assumem a centralidade da hierarquia. 

As organizações competem por recursos escassos. 

A comunicação exige cautela e cuidados políticos. 

 

As pessoas estão dispostas a sacrificar-se pelo bem 

comum. 

As relações humanas baseiam-se em contribuições. 

As pessoas iniciam mudanças. 

As pessoas assumem a importância da igualdade. 

As organizações expandem recursos, tornam-nos mais 

abundantes. 

A comunicação deve ser autêntica. 

Fonte: Adaptado de Heynoski e Quinn (2012). 

 

O conteúdo da Tabela 1 permite destacar alguns aspectos. Logo no início, observa-se 

o espírito de coletividade das práticas positivas e o interesse no sucesso comum se contrapondo 

ao egocentrismo realista. Seguindo a análise, nota-se que a visão positiva está mais alinhada às 

mudanças, em menção à Proatividade, sendo que o comportamento realista parece estar 

centrado na manutenção do status quo. Outro fator que chama a atenção é a luta pela escassez 

e a limitação na comunicação pregada na visão realista. São aspectos que demonstram um foco 

comodista e pouco transparente. Na ótica dos estudos de Heynoski e Quinn (2012), a 

positividade propõe a busca pela abundância em potencializar recursos. Ademais, adota uma 

política de transparência nas comunicações e relações internas positivas, a seguir enfatizadas. 
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2.3.2 Relações positivas nas organizações 

 

As interações entre os membros organizacionais podem ser consideradas fundamentais 

e, ao mesmo tempo, fatores críticos na construção de organizações positivas. Esse fato remete 

às características de ambientes competitivos e de alto desempenho. Nesses ambientes, o 

feedback é valorizado, inclusive sendo citado tanto nos estudos organizacionais positivos como 

nos estudos da Proatividade. As interações internas, portanto, possuem potencial de criar e 

destruir (Cunha et al., 2013), dependendo do ambiente que é fomentado pelos gestores. Equipes 

mais conectadas, com interações constantes, em que prevalecem as declarações positivas sobre 

os apontamentos negativos, têm desempenho superior (Losada & Heaphy, 2004). Isso revela 

uma superioridade dos aspectos positivos sobre os negativos. Assim, estimular a positividade 

com elogios e feedback positivo pode encorajar e motivar os membros organizacionais. Ilustra-

se o que vem sendo dito na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Relação entre ações positivas e negativas com nível de desempenho de equipes  

Ações de interação Equipes de elevado desempenho Equipes de baixo desempenho 

Declarações positivas 

(apoio; ajuda; encorajamento; 

aprovação; apreciação) 
5,6 0,36 

Declarações negativas 

(criticismo; sarcasmo; 

insatisfação; depreciação) 

1,0 1,0 

Declarações inquiridoras 

(colocar questões; solicitar 

o ponto de vista dos outros) 

1,1 0,05 

Declarações advocatórias 

(expor ou defender uma posição) 
1,0 1,0 

Declarações heterofocadas 

(focadas noutras pessoas, 

equipes ou organizações) 

0,94 0,03 

Declarações autofocadas 

(focadas no próprio emissor 

comunicacional) 
1 1,0 

Conectividade 

(em termos de compromissos, 

fluxos de informação, participação) 
32 18 

Fonte: Adaptado de Losada e Heaphy (2004). 

 

Os resultados são expressivos: equipes de melhor desempenho se envolvem em 

comportamentos positivos. Um fator que se destaca é a disposição em ajudar, estar disponível 
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e encorajar, que, traduzido em números, apresenta uma relação superior a 5x1. Fica evidente, 

também, e mais uma vez, a contribuição do feedback positivo e do compromisso na 

disseminação das informações internamente, sobressaindo-se na equipe com alto desempenho. 

Esses resultados apontam a importância dos relacionamentos de qualidade (Stephens et al., 

2011) e da cumplicidade positiva entre os grupos de trabalhos. 

Essa relação positiva nas interações no ambiente de trabalho chama a atenção para a 

energização entre os indivíduos, como descrevem Cross e Parker (2004); esse estudo 

evidenciou que o desempenho está diretamente ligado ao grau de envolvimento. Quanto mais 

um indivíduo energiza o outro, maior é seu desempenho e mais esses indivíduos são mais 

notados. Além de exercerem maior influência em comparação ao grupo, tendem a se conectar 

com outros atores de perfil semelhante, bem como interagem com personagens de alto 

desempenho que se comportam com a mesma premissa (Cunha et al., 2013). 

Outros debates nesse sentido merecem destaque; estudos de Pentland (2012) 

ressaltaram cinco fatores que indicam o comportamento de uma equipe exemplar, assim 

definidos: 

 

• Os membros da equipe falam na mesma medida e com contribuições objetivas. 

Valorizam a troca de energia “olho no olho”, evitando e-mails, que são tratados 

como fonte de informação secundária; 

• As equipes interagem sem necessitar de um gestor;  

• Os assuntos são tratados em reuniões, mas continuam fora dela; 

• Buscam informações externas e trazem para a equipe. 

 

Conclui-se que esses relacionamentos positivos beneficiam a equipe. Essa autonomia 

sem gestor, que remete à Proatividade, tem consequências positivas para o PsyCap, abordado 

na sequência deste estudo. 

 

2.4 CAPITAL PSICOLÓGICO (PSYCAP) 

 

O PsyCap pode ser considerado uma evolução do capital financeiro; são virtudes 

psicológicas positivas que podem ser gerenciadas e desenvolvidas com impacto nos resultados 

e bem-estar no trabalho (Salas-Vallina et al., 2018; Verzat et al., 2017). O PsyCap também é 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0460
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compreendido como qualidades psicológicas positivas, formado por quatro componentes: 

Otimismo, Esperança, Resiliência e Autoeficácia (Luthans, Avolio et al., 2007; Silva & Farsen, 

2018). A inter-relação entre seus componentes pode fornecer dados sobre a satisfação 

individual e possibilidades de potencializar resultados (Luthans et al., 2015). Alguns critérios 

foram definidos para que um conceito ou construto seja considerado um componente do 

PsyCap. Foi estabelecido que, para ser um componente do PsyCap, o conceito ou construto 

deve apresentar características maleáveis e mutáveis, que permitam ser mensuradas e 

desenvolvidas (Luthans, Avolio et al., 2007). Portanto, esses componentes devem ser 

semelhentes a estados “estate like”, com as seguintes características: 

 

• Estados positivos: estados eventuais, que ocorrem em alguns momentos e são 

muito suscetíveis a mudanças. Representam nossos sentimentos. Podem ser 

inclusos nesses estados o prazer, o humor positivo e a felicidade (Luthans, 

Avolio et al., 2007; Salas-Vallina et al., 2018); 

• Semelhante a um estado: este perfil abrange os estados relativamente maleáveis 

e abertos ao desenvolvimento, onde estão os elementos do atual PsyCap, a 

Autoeficácia, Esperança, Resiliência e o Otimismo (Luthans, Avolio et al., 

2007); que podem ser considerados elementos mais observáveis durante a 

execução de uma atividade ou tarefa. 

 

Para aumentar a clareza desses critérios, foram citadas outras características que não 

estariam incluídas nesse perfil do PsyCap. Foram descartados traços ou características próprias 

estáveis, pouco suscetíveis às mudanças e ao desenvolvimento (Luthans, Avolio et al., 2007), 

assim definidas: 

 

• Semelhante a um traço: considerado estável e rígido, com poucas possibilidades 

de mudança e de serem aprendidas; estariam representados pelas forças de 

personalidade do “big five” (estudo das cinco dimensões da personalidade 

humana) e demais forças peculiares de cada indivíduo ligadas ao caráter; 

• Características positivas: características como inteligência, talentos próprios e 

características hereditárias positivas fazem parte desses componentes estáveis, 

qualidades fixas e muito difíceis de serem alteradas. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0460
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Além dos atuais componentes do PsyCap (Otimismo, Esperança, Resiliência e 

Autoeficácia), os autores seminais do PsyCap (Luthans, Avolio et al., 2007) abriram 

precedentes para a inclusão de novos componentes positivos. Assim, poderiam figurar nessa 

nova composição a autenticidade, a criatividade, o mindfulness, a inteligência emocional, o 

perdão, a gratidão e a espiritualidade (Luthans et al., 2015). Outros autores também já haviam 

enfatizado a necessidade de explorar novos componentes e variáveis para o PsyCap em função 

de mudanças intensas no mercado e instabilidades sociais (Bento, 2020; Madrid et al., 2017; 

Santos et al., 2019). Alguns ainda apontaram as relações do PsyCap com a Teoria de Agência, 

esta considerada relevante para enriquecer o PsyCap, em virtude de seus componentes, 

aparentemente, se apresentarem fragmentados (Djourova, 2018; Lima et al., 2020). Nesta 

mesma linha de pensamento, Cameron e Spreitzer (2012) defendem outras possibilidades para 

esse campo do comportamento positivo, principalmente o desenvolvimento de estratégias 

proativas focadas no futuro. 

A seguir serão elencados os componentes do Psycap com ênfase às características e 

aos impactos positivos no âmbito individual e organizacional. 

 

2.4.1 Otimismo 

 

A definição de Otimismo é encontrada na literatura como um estado psicológico que 

atribui os eventos positivos ao mérito individual, tendo relação com as características pessoais, 

enquanto os eventos negativos se relacionam com o acaso ou causas externas temporárias e 

eventuais (Seligman, 1998). Nessa linha, seria a tendência de olhar a vida de um vértice mais 

promissor; de saber que acidentes ou incidentes poderão ocorrer durante os trajetos, mas com a 

convicção de que eles não se repetirão. Está ligado, também, às perspectivas e expectativas dos 

indivíduos em concretizar resultados positivos (Scheier et al., 2001), realizações pessoais e 

profissionais no futuro. Existem relatos de que o Otimismo é considerado, dentre os elementos 

do PsyCap, o mais congruente no tocante à Psicologia Positiva (Luthans, Youssef-Morgan et 

al., 2007). 

Há na literatura duas concepções acerca do Otimismo. A primeira estuda o estilo 

explanatório (Seligman, 1998); e a segunda, a disposição otimista (Carver et al., 2010). O estilo 

explanatório (explanatory style) de Seligman é aquele em que os indivíduos avaliam os eventos 

externos de forma positiva e acreditam que coisas boas acontecerão consigo no futuro. Não 
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negam a realidade ruim, mas confiam nas suas habilidades para lidar com situações estressantes 

e construir um futuro melhor para si (Luthans & Youssef-Morgan, 2004; Luthans, Youssef-

Morgan et al., 2007). Já na disposição otimista (dispositional optimism), acreditam que a 

postura otimista é uma concepção de vida. Os indivíduos com essa característica reagem frente 

às situações com firme decisão de perseguir seus objetivos mais valiosos e com esperança de 

alcançá-los. Nesse sentido, o Otimismo e o pessimismo não se definem por um contexto 

específico, mas pela perspectiva que as pessoas depositam em sua vida (Carver et al., 2010). 

Independente dessas concepções diferentes de estudo, o Otimismo está relacionado 

com o enfretamento e as resistências às situações difíceis (Seligman, 1998). Isso leva a crer que 

seu limite, de acordo com a teoria do PsyCap, aproxima-se das fronteiras da Resiliência, 

definida, em parte, como oposição e reação às instabilidades. Observa-se na literatura a tentativa 

de classificar o Otimismo como uma necessidade; em que se procura uma aproximação da 

realidade, existindo uma ação racional em função de um estilo otimista, o que vai além do puro 

entusiasmo momentâneo (Peterson, 2000). O PsyCap, em sua essência, considera o Otimismo 

nessa linha de ação, ou seja, um Otimismo realista e flexível, mas, ao mesmo tempo, como um 

componente emocional guiado pela motivação (Luthans, 2002a). Essa dose de realismo não 

deve se tornar um Otimismo que conjetura possibilidades de insucessos (Luthans, 2002b; 

Luthans, Avolio et al., 2007; Seligman, 1998), tampouco um Otimismo de roupagem 

realista/pessimista, indo de encontro ao Otimismo que leva ao entusiasmo e a realizações acima 

das expectativas. 

Estudos de Bandura (2008) despertam a atenção quando abordam o “otimismo 

patologizante” e realista. O autor afirma que, embora o realismo seja importante quando são 

altos os riscos de iminente fracasso, pode ser um atenuante do progresso humano. Salienta que 

o Otimismo pode sustentar a Autoeficácia para a obtenção de resultados surpreendentes. 

Complementa que estudos variados alertam do excesso de confiança, mas os custos que limitam 

a confiança são ignorados. Para Carver et al. (2010), a desconfiança nas capacidades pode 

impedir a criação e bloquear a criatividade dos indivíduos, nesse caso o Otimismo seria uma 

versão da confiança diante da vida. 

O Otimismo, muitas vezes, é percebido em momentos difíceis experimentados pelos 

indivíduos. Um exemplo disso são quadros de doenças graves e momentos de incertezas 

profissionais. Pesquisas apontam que os indivíduos otimistas possuem a confiança no sucesso 

de suas ações (Carver et al., 2010). Alimentam a convicção nos resultados favoráveis, sem 
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cogitar possibilidades de fracasso, mesmo havendo variáveis incontroláveis. As pessoas 

otimistas enfrentam esses desafios e momentos extremos, enquanto os pessimistas tendem a 

negar esse quadro (Lopez & Snyder, 2009). 

Em algumas áreas específicas, como a área da saúde, o Otimismo está associado à 

prevenção, recuperação e cura de pacientes em estados críticos (Segerstrom, 2006); também 

são percebidos impactos positivos do Otimismo em relação ao humor, relações interpessoais 

(Lorena, 2020) e benefícios para a recuperação da saúde mental, sendo considerado um 

componente na estratégia da Psicologia Clínica (Ortíz et al., 2003). Ainda com esse enfoque na 

saúde, os indivíduos otimistas tendem a ver a saúde com um olhar mais positivo do que pessoas 

pessimistas. Esse Otimismo em um grau elevado pode desencadear comportamentos como as 

práticas esportivas, que reconhecidamente protegem o ser humano de algumas enfermidades 

(Baker, 2007). Nessa ótica, pode-se dizer que o Otimismo atua como escudo defensor da saúde 

humana (Murray et al., 2017). É evidente que essas relações encontradas na literatura sobre a 

saúde carecem de maiores comprovações científicas, mas os indícios não devem ser ignorados. 

De uma forma geral, as publicações sobre o Otimismo têm aumentado nos últimos 

anos (Marín et al., 2013). Nos estudos do campo esportivo, apesar de poucas publicações, nota-

se que atletas considerados otimistas obtiveram resultados acima da média nas competições; o 

mesmo ocorre quando são expostos a situações adversas (Ortín-Montero et al., 2018). Esse fato, 

demonstra mais uma vez as interações entre os construtos do PsyCap, que, nesse caso, associa 

o Otimismo à Resiliência. No que tange à saúde, ao observar as práticas sociais, a Esperança 

também é mencionada, a qual será caracterizada na sequência deste estudo. 

 

2.4.2 Esperança 

 

A Esperança é traduzida, até hoje, como a expectativa ou perspectiva de que coisas 

boas irão acontecer em momentos de dificuldades (Macedo, 2015) ou em tempos longínquos 

(Menninger, 1959), e é vista como uma necessidade para uma vida normal (Luthans & Jensen, 

2002).  

A Esperança já teve sua interpretação associada ao negativo. Quando o filósofo inglês 

Francis Bacon afirmou que a “esperança é um bom café da manhã, mas uma janta ruim” 

(Luthans & Jensen, 2002), deixou transparecer esse lado pouco positivo. Ao se trazer essa frase 

para uma interpretação compatível com o século XXI, sem comprometer o contexto em que foi 
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proferida, poderia ser traduzida como “esperançar” com ações, e não ao acaso da simples espera 

para jantar. 

Com base em uma visão esperançosa de resultados futuros, Snyder (2000) define que 

Esperança seria a clareza dos indivíduos sobre os objetivos que pretendem alcançar. Uma 

capacidade que pode ser compreendida como entusiasmo para apoiar o esforço na direção dos 

objetivos (Snyder, 2002). Ao discutir o conceito de Esperança, Snyder (2002) esclarece que não 

se trata de uma nova definição, mas que envolve componentes motivacionais, emocionais e 

cognitivos (agency e pathways). Os aspectos emocionais positivos sustentariam a motivação e 

os cognitivos seriam os caminhos na busca da realização das metas pretendidas (Luthans, 

Avolio et al., 2007; Snyder, 2000). Somados a esses dois elementos, está o debate sobre o ser 

disposicional (trait-like) ou conduzido por estados (state-like), cuja teoria reconhece possuir 

essas duas origens (Snyder, 2000; Snyder et al., 1996). 

Historicamente, existem conflitos quando se analisam traços ou estados (Allen & 

Potkay, 1981; Zuckerman, 1983); não há uma unanimidade quanto à definição. No caso da 

Esperança, Snyder a classificou em dois estágios: uma transitória, com flutuações, que poderia 

ser desenvolvida; outra aberta, como um estado, sendo base para uma Esperança ligada ao traço, 

mais duradoura (Snyder et al., 1996). Percebe-se, assim, tratar-se de uma seara discutível. Além 

da proximidade do Otimismo, a Esperança possui variâncias em torno de seu próprio construto. 

A fim de elucidar ainda mais o conceito, Snyder afirma que, para haver Esperança, deve haver 

incerteza (Snyder, 2000). 

Para Snyder et al. (1996), a Esperança pode ser mensurada. Para isso, foram elaboradas 

duas escalas, uma para avaliar a Esperança como um traço e outra voltada para o estado. Essa 

última é a mais adequada para os objetivos do PsyCap, que adota a Esperança semelhante a um 

estado. Ambas as escalas utilizam a ótica bidimensional de Snyder, ou seja, consideram os 

elementos definidos em sua teoria: o aspecto da agency (força de vontade) e os caminhos 

(waypower). Nesse sentido, ao avaliar e mensurar a Esperança, as conquistas pessoais, os 

sucessos e insucessos revelaram ser elementos que fomentam novos desafios (Lopez & Snyder, 

2009). Essas conclusões se aproximam da Autoeficácia, quando Bandura, por meio da Teoria 

Social Cognitiva (TSC), afirmou que as experiências dos indivíduos são fontes geradoras de 

Autoeficácia (Bandura & NIMH, 1986), a qual será detalhada a seguir. 
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2.4.3 Autoeficácia 

 

O conceito de Autoeficácia, idealizado pelo canadense Albert Bandura, consiste nas 

crenças dos indivíduos em suas próprias capacidades em realizar tarefas. Esse conceito passou 

a ser parte central de sua teoria, denominada Teoria Social Cognitiva (TSC) (Bandura, 1977). 

Diante de sua importância histórica no contexto da Autoeficácia, é prudente se fazer um 

apanhado, mesmo que parcial, dessa teoria, para uma melhor compreensão desse componente 

do PsyCap. A teoria de Bandura (Bandura & NIMH, 1986) defende que o comportamento 

humano surge a partir de interações cognitivas/ambientais, um universo em que a passividade 

não faz parte da formação das pessoas. Nessa concepção, as personalidades humanas não 

dependem exclusivamente da hereditariedade nem das vivências do passado. Os indivíduos são 

ativos, buscam soluções e mudanças conforme suas capacidades cognitivas e influências 

externas, características agênticas (Bandura & NIMH, 1986). Essa definição de agência 

(Bandura & NIMH, 1986) é oportuna no debate para determinação dos requisitos do PsyCap, e 

desse papel ativo que deu origem à Proatividade. 

A Autoeficácia também foi definida como sendo a confiança e a convicção na 

realização de tarefas complexas, inclusive sendo umas das fontes geradoras dessa força 

(Bandura & NIMH, 1986). Pode ser entendida como as habilidades e capacidades de mobilizar 

recursos cognitivos para a execução de atividades com excelência (Stajkovic & Luthans, 1998). 

Ampliando ainda mais, pode ser considerada a crença interna do que posso fazer ou não fazer 

sobre determinadas atividades (Maddux et al., 2000), o que, por si só, não representa um quadro 

de Autoeficácia. A Autoeficácia pode trazer benefícios pessoais e organizacionais; é tida como 

um mecanismo importante no campo da positividade por se tratar de um autojulgamento 

positivo, que conduz os indivíduos a realizarem atividades com impacto na qualidade do 

trabalho e no desempenho (Luthans et al., 2004). 

Além dessas bases conceituais, outras características fundamentais nortearam o 

entendimento da Autoeficácia no PsyCap, como o sentimento de autocontrole, a motivação e a 

autoconfiança para as realizações (Luthans, Youssef-Morgan et al., 2007). Essas características 

também foram elencadas na TSC (Bandura, 1977), assim destacadas: 

 

• Domínio específico do que é analisado ou realizado; 

• Baseada na prática que se adquire ao realizar uma tarefa; 
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• Sempre haverá possibilidades de melhorias; 

• Pode ser influenciada pelo meio externo; 

• Pode ser variável, já que existem vários recursos e diversos fatores para alcançar 

os objetivos. 

 

A Autoeficácia, discutida em referência ao comportamento organizacional positivo, 

aponta para a possibilidade de desenvolvimento. Encontra respaldo nas experiências de sucesso 

ocorridas no passado, na orientação positiva para novas experiências de sucesso e no feedback 

sobre a performance pessoal (Luthans et al., 2006, 2008). Salienta-se, nesse contexto, o papel 

do feedback, citado por outros estudiosos, como Frese et al. (2007) e Grant e Ashford (2008), 

os quais afirmam que o feedback é uma fonte geradora de Proatividade, demonstrando a 

proximidade de fronteiras entre esses elementos. 

As pessoas com alto grau de Autoeficácia apresentam um perfil diferenciado, bem 

como atribuem a si mesmas tarefas com níveis elevados de complexidade (Bandura & NIMH, 

1986). Nesse processo de execução das tarefas, a motivação está sempre presente; aplicam 

energias para conquistar resultados acima da média e são perseverantes aos obstáculos 

(Luthans, Avolio et al., 2007; Luthans, Youssef-Morgan et al., 2007). Esse fato denota uma 

relação próxima da Resiliência, que tem em sua essência conceitual a Resistência em momentos 

de instabilidades e períodos inóspitos, contribuindo para a volta do equilíbrio ambiental 

(Masten, 2007). A Autoeficácia traz da sua origem (TSC) componentes de autorregulação e 

autodeterminação, o que sugere originar essa motivação e esforço e, por conseguinte, a 

positividade – comportamento que influencia o estado psicológico voltado ao positivo e 

constitui uma proteção e capacidade de suportar o estresse (Luthans, 2002a). Essa capacidade 

de suportar pode representar um ponto fronteiriço entre a Autoeficácia e a Resiliência, como 

explicitado no tópico adiante. 

 

2.4.4 Resiliência 

 

A Resiliência é caracterizada como uma capacidade psicológica positiva que o 

indivíduo possui ou desenvolve para se recuperar das adversidades e/ou incertezas (Luthans, 

2002a). É compreendida, ainda, como a capacidade de produzir resultados positivos mesmo 

diante de ameaças (Masten, 2007). O conceito de Resiliência foi inspirado na física, relativo à 
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capacidade de um corpo se dilatar e conseguir retornar ao ponto de repouso. Trazendo para o 

PsyCap, seria a capacidade de superar um ambiente que se tornou desfavorável, deixando-o 

novamente equilibrado e favorável às grandes realizações. A Resiliência também tem relação 

com saber negociar ou administrar as fontes de instabilidades e estresse (Windle, 2011), e julgar 

a gravidade das ameaças para se adaptar à situação de desequilíbrio (Masten, 2007). Seu papel 

pode ser estendido a ambientes de alta competitividade, ambientes esses caracterizados por 

momentos de grandes oscilações, que exigem dos competidores comportamentos ora dentro de 

um padrão comum, ora extremos e arriscados. 

Essa capacidade psicológica também pode ser considerada um mecanismo de 

proteção, tanto individual como ambiental. Além disso, pode promover melhorias nos ativos e 

redução de fatores de riscos; tem o intuito de sobreviver às circunstâncias ameaçadoras 

(Luthans & Youssef, 2004). Os estudos sobre a Resiliência, com enfoque nas organizações, 

partiram de Coutu (2002), que a definiu como o perfil da organização que enfrenta realidades 

muito adversas e sobrevive aos contratempos. Também se atribuíram características às pessoas: 

elas aceitam as realidades mesmo com dificuldades extremas e, mesmo nessas circunstâncias, 

encontram significado; possuem habilidades raras de minimizar e dar solução a estes momentos 

adversos. 

Quanto a essa capacidade de suportar as adversidades, consta na literatura que os 

indivíduos podem desenvolver seis componentes que os ajudam a se preparar para os eventos 

desfavoráveis da vida: regulação emocional; controle de impulsos; otimismo; análise causal; 

empatia; Autoeficácia; e redes de relacionamentos (Reivich & Shatte, 2002). Tais componentes 

relacionam a Resiliência com o Otimismo e a Autoeficácia. Isso vai na direção de pontos 

congruentes entre os componentes do PsyCap, mas também de outros aspectos pouco 

explorados, como a empatia, as conexões por meio de redes de relacionamentos, e a 

Proatividade. No que se refere à aptidão ou predisposição do indivíduo em ser resiliente, o ser 

humano não é programado desde o nascimento (Locke, 1968). Os seres mudam em função de 

comportamentos e escolhas, mas quatro pilares são fundamentais para aumentar a Resiliência 

(Levene, 2015): 

 

1. A mudança de vida é possível e, com a aprendizagem, podemos superar e 

aprender a aprender; 
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2. Usar nosso processo cognitivo para remodelar nossos pensamentos em torno da 

Resiliência; 

3. Pensamento crítico sobre o processo, honesto e preciso nas análises; 

4. Reorientar as forças humanas para atitudes proativas e não reativas. 

 

De acordo com esses pilares, a Resiliência pode ser transformada, e alcançar um 

estágio maior, inclusive mudar a forma como o indivíduo observa a vida (Reivich & Shatte, 

2002). Um dos pontos que chama a atenção diz respeito à reorientação de um ambiente reativo 

para o ambiente proativo, uma menção clara à importância da Proatividade no contexto do 

PsyCap (Luthans, Youssef-Morgan et al., 2007). Nesse sentido, alguns estudos consideram a 

definição de Resiliência unilateral (Macedo, 2015), por ser apenas reação a um fator adverso 

(Maclarnon & Rothstein, 2013). 

Nessa visão resiliente e de enfrentamento, Farsen (2017), ao estudar a história de vida 

de alguns executivos e suas relações com a Resiliência, apurou que alguns executivos atuam de 

forma ativa e se antecipam. Suas constatações evidenciaram que o comportamento dos 

executivos vai além da reação, envolvendo proação, relatos que surpreendem pela 

intencionalidade de se antecipar aos eventos. Algumas expressões coletadas nas entrevistas se 

destacam, como: “a gente tem que se reinventar continuamente e a inovação tem que estar muito 

presente”; “eu antecipo o problema, resolver um problema que já existe é mais difícil do que 

chegar a uma solução para que ele não aconteça”. Parece evidente que esses executivos, além 

da predisposição em lidar com as situações adversas, exteriorizam abertamente a Proatividade. 

Essas declarações de se antecipar converge com a definição e origem dos comportamentos 

proativos e, portanto, indicam interface com a Resiliência, pois reconhecem a necessidade de 

uma visão de longo prazo; um comportamento visionário, pautado em previsibilidade 

fundamentada em análise; ações coerentes, intencionais, e não pautadas nas emoções 

momentâneas. Diante dessa exposição teórica sobre os componentes do PsyCap, passar-se-á, 

na sequência, a apresentar os aspectos metodológicos gerais da tese.  



58 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS GERAIS 

 

Neste capítulo será apresentada a estrutura metodológica geral da tese. Envolve a 

abordagem epistemológica, os critérios para a seleção das empresas pesquisadas, a definição da 

amostra e as respectivas fases do estudo (exploratória, quantitativa, qualitativa), assim como e 

os procedimentos para apuração dos dados e discussão dos resultados. Também serão 

enfatizados os aspectos éticos que envolveram os estudos. Como esta tese integra três estudos, 

as especificidades metodológicas de cada investigação serão detalhadas nos espaços reservados 

a essa finalidade em cada um dos capítulos (3, 4 e 5) onde esses estudos serão individualmente 

apresentados. 

 

3.1 EPISTEMOLOGIA 

 

Para uma abordagem epistemológica deste estudo, é fundamental uma análise das 

possíveis bases do Capital Psicológico (PsyCap) e da Proatividade. Quando se debate a 

historicidade desses conceitos, são frequentes associações ao movimento humanista (Boehs & 

Silva, 2017; Waterman, 2013). Talvez as obras mais impactantes do Humanismo para esses 

construtos (Proatividade e PsyCap) sejam os estudos de Abraham Maslow, que contribuiu com 

a Teoria da Motivação Humana (Maslow, 1943), estudos da motivação e personalidade 

(Maslow, 1954), e a natureza do ser e autoatualização (Maslow, 1968). Além dessa inegável 

participação de Maslow, citam-se autores como Jahoda (1958), que enfocou a saúde mental 

positiva; Erikson (1950) sobre o desenvolvimento psicossocial; Kelly (1955) com a Teoria dos 

Construtos Pessoais, e Rogers (1963) do pleno funcionamento das pessoas. Os estudos 

referenciados demonstraram evidências de estreitas relações entre duas faces da Psicologia, a 

humanista e a positiva. 

Considera-se também o vínculo deste estudo ao paradigma interpretativista que visa 

compreender e não explicar uma realidade (Perret & Sèville, 2003). Essa ótica interpretativista 

concebe o mundo social como um processo resultante das atividades individuais; pauta-se na 

compreensão de um mundo social subjetivo e busca compreender a essência da vida cotidiana. 

O ser humano, mesmo pertencendo a uma realidade social e sendo influenciado, tem a 

capacidade de provocar mudanças ambientais por meio do seu papel ativo e, portanto, 

influenciar. Esse aspecto do determinismo recíproco é citado por Bandura & NIMH (1986) em 
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sua Teoria Social Cognitiva (TSC), que destaca o papel de agência do ser humano, um ser 

proativo, que antecipa, é autorreflexivo e intencionalmente usa suas experiências do passado e 

do presente e suas crenças para realizações no futuro. Nesse caso, o ser humano, a partir das 

suas cognições, possui a capacidade de interpretar seu papel social e o contexto no qual está 

inserido. Dessa forma, este estudo também está associado ao construcionismo social que 

considera experiências anteriores rumo ao futuro (Bandura & NIMH, 1986). 

 

3.2 CAMPO DE PESQUISA E PARTICIPANTES 

 

A pesquisa foi realizada em duas organizações pertencentes ao Centro Empresarial 

para Laboração de Tecnologias Avançadas (CELTA), uma incubadora de empresas 

administrada pelo Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras, da Universidade Federal 

de Santa Catarina (CERTI//UFSC), situado em Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil. 

As empresas participantes são empreendimentos de base tecnológica com desenvolvimento de 

equipamentos e sistemas para o mercado em geral. Foi garantida às organizações a total 

confidencialidade de todos os dados, mantidos em total sigilo os dados referentes à razão social, 

a dados financeiros e demais características que pudessem identificá-las. O critério para a 

seleção das empresas deu-se pelo estágio de desenvolvimento em que se encontravam na 

incubadora. Foram excluídas aquelas em estágio embrionário; selecionadas para contato apenas 

empresas graduadas, ou seja, empresas já devidamente estabelecidas. 

 

3.2.1 Abordagem das empresas 

 

Inicialmente, foram mantidos contatos telefônicos e por e-mail com as empresas, a fim 

de verificar o interesse e disponibilidade para participar do projeto. Foram informadas sobre os 

temas que seriam abordados e os ganhos das empresas em participar. Nessa fase, três empresas 

demonstraram interesse em participar do projeto. No entanto, uma organização alegou 

problemas internos e desistiu da participação no estudo. Assim, a pesquisa seguiu com as duas 

empresas interessadas. Em uma etapa posterior, foi agendada uma reunião com cada empresa 

para definir qual o melhor cronograma de realização da pesquisa e a melhor estratégia para a 

coleta dos dados. Nessa reunião, foram expostos os objetivos e ratificados os benefícios para as 

empresas com a participação no estudo. Quanto a esses benefícios, o pesquisador explicou a 
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importância dos temas para a competitividade e o mercado, e foi oferecida uma palestra para a 

empresa participante após a conclusão do estudo. Na reunião também foram abordadas as 

questões éticas envolvidas e foi esclarecido que a pesquisa obedeceria à Resolução n° 466, do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) (Conselho Nacional de Saúde [CNS], 2013), e que, após a 

adesão, receberiam uma carta de autorização; esta, posteriormente, retornou assinada pelo 

responsável da empresa. Sobre o período para a coleta de dados, ficou acertado que ocorreria 

nos anos de 2019 e 2020 dentro da disponibilidade das empresas. Por fim, ficou acordado que 

a fase quantitativa seria realizada pelo Google Forms e a amostra da fase qualitativa seria 

definida pelo departamento de RH das empresas envolvidas. 

 

3.2.2 Fases da pesquisa 

 

A princípio, o estudo contou com uma pesquisa inicial exploratória sobre os temas 

Proatividade e PsyCap. Segundo Gil (1999), essa fase permite uma visão geral sobre os temas 

pesquisados e demais informações, o que propiciou formular hipóteses para o estudo. A partir 

dessa busca, foi possível estabelecer limites para o estudo, formar uma base teórica e definir os 

instrumentos de coleta de dados (Churchill, 1995) a serem empregados no estudo empírico. 

Na sequência, foi realizada uma revisão integrativa para a criação de um arcabouço 

teórico que fundamentou as etapas subsequentes desta pesquisa (Churchill, 1995). Essa fase de 

revisão da literatura (capítulo 4) possibilitou uma análise crítica dos fenômenos a serem 

estudados e o acesso às sobreposições conceituais, convergências e divergências entre a 

Proatividade e o PsyCap. Além dessa fase exploratória inicial, este estudo contou com mais 

duas fases, uma fase quantitativa e outra qualitativa, cujos aspectos metodológicos gerais serão 

abordados adiante. Os procedimentos detalhados serão apresentados nos capítulos 5 e 6. 

 

3.2.3 Fase quantitativa 

 

Nesta fase quantitativa descritiva, buscou-se verificar as relações entre a Proatividade 

e cada componente do PsyCap (Autoeficácia, Esperança, Otimismo e Resiliência). Para 

alcançar os objetivos, foram elaborados dois questionários, os quais são definidos na literatura 

como instrumentos formados por perguntas ordenadas que devem ser respondidas sem a 

presença do entrevistador (Gil, 1999), a seguir indicados. 
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Instrumentos de medidas da fase quantitativa 

 

Para a coleta de dados desta fase, foram utilizados dois questionários, um com questões 

para coletar os dados referentes ao PsyCap e outro para as indagações no âmbito da 

Proatividade. Para o PsyCap, adotou-se o Psychological Capital Questionnaire (PCQ-24), 

autorizado por Mind Garden (eletronic signature: 1553908194, date of signature: 29 03 

2019/PCQ24; Luthans, Avolio et al., 2007), traduzido para o português do Brasil. Esse 

questionário é constituído de 24 questões que contemplam os componentes do PsyCap. 

Sequencialmente, é formado por 6 questões para a Autoeficácia, 6 questões para a Esperança, 

6 questões para a Resiliência e, por último, 6 questões para o Otimismo. As opções de resposta 

variam em uma escala linear de 6 pontos, de 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo plenamente). 

Para a Proatividade, foi utilizada a Escala do Comportamento Proativo validada no Brasil 

(Kamia & Porto, 2009) com 27 perguntas. As opções de resposta variam em uma escala linear 

de 7 pontos, de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo plenamente). Os questionários foram 

enviados por meio eletrônico via Google Forms com o auxílio do departamento de RH das duas 

organizações pesquisadas. 

 

Recursos estatísticos 

 

A análise estatística foi feita por meio do software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 24.0 para Windows e do software Analysis of Moment Structures 

(AMOS) versão 24. A Tabela 1 exibe os testes efetuados e os respectivos softwares envolvidos. 
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Tabela 1 

Testes utilizados para apuração dos resultados 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  Analysis of Moment Structures (AMOS) 

Média 

Análise Fatorial Confirmatória (CFA) 

Desvio padrão 

Consistência interna (Alfa de Cronbach) 

Coeficiente de correlação de Pearson 

Coeficiente de determinação (R²) 

Anova de medidas repetidas 

Análise Multivariada da Variância (Manova) 

Teste de Levene 

Teste t de Student 

Anova One-Way com a correção de Welch. 

Fonte: Autor (2021). 

 

Para a interpretação das correlações, foram adotados os parâmetros definidos por 

Santos (2007), como apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Parâmetros para avaliação de correlação 

Coeficiente de correlação p (+ ou -) Interpretação 

0,00 a 0,19 Uma correlação ínfima 

0,20 a 0,39 Uma correlação fraca 

0,40 a 0,69 Uma correlação moderada 

0,70 a 0,89 Uma correlação forte 

0,90 a 1,00 Uma correlação muito forte 

Fonte: Adaptado de Santos (2007). 

 

3.2.4 Fase qualitativa 

 

A fase qualitativa de um estudo proporciona melhor compreensão e interpretação o 

problema da pesquisa (Malhotra, 2001). Para esta etapa do estudo, utilizou-se como instrumento 

de coleta de dados a entrevista semiestruturada, formada por 17 questões abertas e, ao final, 

foram permitidas aos participantes contribuições espontâneas (Instrumento no Anexo B). Nesse 

modelo de entrevista, algumas perguntas são dirigidas aos respondentes, mas o entrevistado 
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possui a liberdade de acrescentar e determinar o ritmo da entrevista. De acordo com Laville e 

Dionne (1999), este tipo de entrevista semiestruturada oferece maior flexibilidade à coleta de 

dados, pois o respondente tem mais abertura para opinar. As entrevistas ocorreram por meio de 

videoconferência. 

As perguntas foram definidas com base nos conceitos encontrados na literatura acerca 

dos componentes do PsyCap (Autoeficácia, Esperança, Otimismo, Resiliência) e da 

Proatividade. Primeiramente, os respondentes foram informados sobre os objetivos do estudo e 

que as entrevistas seriam gravadas para transcrição posterior. Em seguida, foram coletados os 

dados sociodemográficos: sexo, hierarquia, idade, grau de escolaridade e tempo na organização. 

Antes da primeira pergunta, foram orientados que não se tratava de uma prova acadêmica, mas 

de uma coleta da visão pessoal dos participantes sobre o assunto; e que, em caso de dúvidas, 

poderiam solicitar esclarecimentos. À medida que as entrevistas foram realizadas, já foram na 

sequência transcritas, providência que evita distanciamento pelo tempo e dificuldades em 

interpretar particularidades durante os depoimentos (Wilkinson & Birmingham, 2003). Para 

analisar e interpretar os dados coletados, os discursos foram organizados e agrupados pelas 

semelhanças e convergências observadas nos relatos. Também foi contemplado nesta tese um 

debate final dos estudos 1, 2 e 3, com a triangulação dos dados deste estudo misto, em que os 

resultados foram comparados e discutidos à luz da literatura. 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UFSC, em consonância com a Resolução n° 466 (CNS, 2013). O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética conforme o Parecer n° 3.138.116, de 08 fevereiro de 2019. Antes de qualquer 

ação, uma carta foi enviada às empresas para a participação neste estudo. A participação dos 

profissionais das empresas envolvidas foi voluntária. Todos os participantes receberam 

orientações sobre os objetivos do estudo por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), sendo um para o estudo quantitativo e outro para o estudo 

qualitativo. Nesses termos, os respondentes foram informados que nenhuma informação sobre 

sua identidade seria revelada, garantindo-lhes total confidencialidade, pois somente o 

pesquisador teria acesso ao conteúdo. 
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Foi também comunicado que os participantes teriam total liberdade durante a pesquisa; 

poderiam desistir, interromper e/ou não aceitar o uso de seus dados coletados. Ademais, foram 

alertados sobre possíveis riscos, pois abrangeria reflexões sobre Proatividade, Otimismo, 

Esperança, Resiliência e Autoeficácia, questões que envolvem suas atitudes e seus 

comportamentos no âmbito pessoal ou profissional. Em caso de alguma necessidade, os 

participantes foram orientados a contatarem o pesquisador responsável de forma a obterem 

orientações ou encaminhamento para o atendimento psicológico no Serviço de Atenção 

Psicológica (SAPSI) da UFSC ou junto a outro profissional mais próximo ao seu local de 

residência. 
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(Submetido ao periódico CES Psicologia; ISSNe 2011-3080) 

 

4 ESTUDO 1. “PROATIVIDADE E CAPITAL PSICOLÓGICO: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA” 

 

4.1 Resumo 

 

A Proatividade e os componentes do Capital Psicológico (PsyCap) são definidos como 

capacidades psicológicas positivas, temas emergentes e presentes no escopo da Psicologia 

Positiva, que impactam na competitividade, no desempenho e na construção de organizações 

mais saudáveis. Diante do grande interesse sobre o assunto, este estudo teve por finalidade 

revisar a literatura em busca de possíveis relações entre a Proatividade e o PsyCap. Esta revisão 

integrativa da literatura compreendeu um período de 20 anos, o que demandou a análise de 208 

artigos e seleção de 26 documentos para o estudo. Os resultados apontaram relações entre a 

Proatividade e os componentes do PsyCap (Autoeficácia, Esperança, Resiliência e Otimismo), 

uma vez que ambos estão alinhados à positividade, ao desempenho, à persistência e às 

incertezas ambientais. Também se relacionaram indiretamente por meio de outros construtos 

como feedback, engajamento, adaptabilidade, felicidade e lideranças. Além das congruências, 

foram observadas diferenças importantes entre os conceitos. As orientações proativas são 

revestidas de estratégias, autorregulação, e envolvem o papel ativo do ser humano com 

intencionalidade, enquanto os componentes do PsyCap aparecem associados aos aspectos 

circunstanciais. No que se refere aos pontos negativos, verificou-se que a Proatividade pode 

impactar negativamente nos relacionamentos entre colegas, e a dimensão da Autoeficácia do 

PsyCap pode contribuir para a violência. 

Palavras-chaves: Proatividade. Proativo. Capital Psicológico. PsyCap. 

 

Proactivity and Psychological Capital: an integrative review of scientific production 

 

4.2 Abstract 

 

Proactivity and the components of Psychological Capital (PsyCap) are defined as positive 

psychological capacities, emerging themes and present in the scope of Positive Psychology, 
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which impact on competitiveness, performance and building healthier organizations. Given the 

great interest on the subject, this study aimed to review the literature in search of possible 

relationships between Proactivity and PsyCap. This integrative literature review covered a 

period of 20 years, which required the analysis of 208 articles and the selection of 26 documents 

for the study. The results showed relationships between Proactivity and the components of 

PsyCap (Self-efficacy, Hope, Resilience and Optimism), since both are aligned with positivity, 

performance, persistence and environmental uncertainties. They also related indirectly through 

other constructs such as feedback, engagement, adaptability, happiness and leadership. In 

addition to the congruences, important differences were observed between the concepts. The 

proactive guidelines are covered with strategies, self-regulation, and involve the active role of 

the human being with intentionality, while the components of PsyCap appear associated with 

circumstantial aspects. With regard to the negative points, it was observed that Proactivity can 

negatively impact relationships between colleagues and the dimension of PsyCap’s Self-

efficacy can contribute to violence. 

Keywords: Proactivity. Proactive. Psychological capital. PsyCap. 

 

4.3 Introdução 

 

A Proatividade e o Capital Psicológico (PsyCap) são temas considerados emergentes 

no campo da Psicologia, sendo definidos como forças e virtudes psicológicas positivas que 

podem ser aprendidas e desenvolvidas, com impacto positivo no desempenho e no clima 

organizacional. Esse entendimento, tanto no âmbito das organizações como no meio científico, 

desencadeou um número expressivo de publicações a partir da década de 1990. A consequência 

mais evidente é que tanto a Proatividade como o PsyCap estão bem sedimentados na literatura 

(Bandura, 1997; Bateman & Crant, 1993; Frese et al., 1996; Grant & Ashford, 2008; Luthans 

et al., 2007; Parker & Sprigg, 1999; Seligman, 1998). 

Ao se analisarem os aspectos históricos dos estudos sobre a Proatividade, tal qual como 

é conceituda, isto é, em oposição ao passivo e ligada ao papel ativo do ser humano, há 

evidências de que os estudos iniciais tenham sido inspirados nos preceitos de duas teorias: a 

Teoria dos Construtos Pessoais (Kelly, 1955) e a Teoria de Agência (Bandura & National 

Institute of Mental Health [NIMH], 1986). A Teoria dos Construtos Pessoais de George Kelly 

afirma que a construção dos indivíduos se dá pelos modos como antecipam os acontecimentos. 
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No que tange à Teoria Social Cognitiva (TSC), esta retrata o papel de agência do ser humano, 

que comanda as ações (Bandura & NIHM, 1986), papel este igualmente importante no contexto 

do PsyCap (Djourova, 2018). Essas duas teorias, sob uma ótica cognitivista, colocam o ser 

humano como um agente ativo, que se antecipa, define e testa suas hipóteses em direção ao 

futuro (Bandura & NIHM, 1986; Kelly, 1955). 

A Proatividade emerge na literatura estudada como personalidade proativa (Bateman 

& Crant, 1993) e iniciativa pessoal, que envolvem fatores comportamentais e aspectos 

contextuais (Frese et al., 1996; Parker et al., 2006). Quando estudada como personalidade, 

associa as características dos indivíduos ao autodeterminismo, à autorregulação e à 

predisposição das pessoas no sentido de provocar e estimular mudanças ambientais (Bindl & 

Parker, 2010). Além desse aspecto disposicional, a Proatividade está relacionada à iniciativa 

pessoal, mais próxima de fatores contextuais, de comportamentos proativos, autopartida, ações 

antecipatórias e prospectivas (Grant & Ashford, 2008). Alguns autores corroboram a ideia de 

que a Proatividade é uma síndrome comportamental, que leva o indivíduo a ter iniciativa, uma 

posição ativa direcionada para o futuro, uma oposição ao comportamento tradicional do 

trabalho, passivo e reativo (Cangiano & Parker, 2015; Crant & Bateman, 2000; Ohly et al., 

2006; Parker & Sprigg, 1999; Parker et al., 2006; Sonnentag, 2003; Strauss & Parker, 2014). 

Já o PsyCap é considerado uma estrutura de ordem superior que surgiu com base nas 

concepções da Psicologia Positiva. Semelhante a um estado psicológico, é formado pelas 

dimensões da Autoeficácia, Esperança, Otimismo e Resiliência (Luthans et al., 2007). Segundo 

seus idealizadores, Fred Luthans e colaboradores, o PsyCap seria uma evolução do conceito de 

capital financeiro, cujas dimensões são revestidas de recursos pessoais (Xanthopoulou et al., 

2007) que se complementam e interagem sinergicamente. Dado esse aspecto particular de 

complementaridade, a sinergia criada por essas dimensões gera um todo maior do que as 

dimensões isoladas. O PsyCap está associado ao desempenho e à satisfação no trabalho 

(Cenciotti et al., 2016; Luthans et al., 2007), e tem origem nos estudos relativos a atitudes e 

comportamentos positivos (Salas-Vallina et al., 2018). 

Alguns estudos indicam relações estreitas de complementaridades e sobreposições 

conceituais entre a Proatividade e o PsyCap. Exemplos disso estão nos estudos de Chen (2013) 

e Klemme Larson & Bell (2013), que concluíram que um construto pode dar origem ao outro, 

ou seja, o PsyCap pode despertar as práticas proativas, e estas, proporcionar níveis elevados de 

PsyCap (Hwang et al., 2015; Xie et al., 2014). Observam-se, ainda, tendências de que o PsyCap 

http://journals.sagepub.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1548051816680558
http://journals.sagepub.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1548051816680558
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e a Proatividade são mediados por outros construtos como o feddback (Leroy et al., 2015; Wang 

et al., 2017) e o engajamento (Alessandri et al., 2018), que impactam no sucesso da carreira 

profissional (Cenciotti et al., 2016; Dahling & Whitaker, 2016; Huang, 2017; Pieterse et al., 

2010). 

Enquanto possibilidade de aprender, desenvolver e gerir o PsyCap (Luthans et al., 

2007), estudos apontam novas dimensões que poderão compô-lo, por exemplo, a autenticidade, 

a criatividade, o mindfulness, a inteligência emocional, o perdão, a gratidão e a espiritualidade 

(Luthans et al., 2015). Pesquisas recentes também destacaram conclusões similares, como é o 

caso do trabalho de Bento e Silva (2018), que caracteriza os comportamentos proativos como 

uma qualidade psicológica positiva a ser explorada. Diante das repercussões desses temas na 

atualidade, e dos argumentos até aqui apresentados, este estudo teve por finalidade integrar o 

conhecimento científico referente às interfaces, aos pontos em comum e às diferenças entre o 

PsyCap e a Proatividade. Assim, nas próximas seções desta revisão integrativa, buscar-se-á 

responder às principais indagações norteadoras deste estudo, as quais são enumeradas a seguir: 

 

1. Quais as relações descritas na literatura entre Proatividade e PsyCap? 

2. Quais os principais construtos que aparecem na literatura associados à 

Proatividade e ao PsyCap? 

3. Quais as diferenças descritas na literatura entre Proatividade e PsyCap? 

 

Tendo em vista as perguntas formuladas, na seção 4.4 serão explicitados os 

procedimentos metodológicos, a análise, a descrição, a discussão dos resultados, as 

considerações finais e implicações práticas e, por fim, as sugestões para novas pesquisas. 

 

4.4 Procedimentos metodológicos 

 

O presente estudo consiste em uma revisão integrativa da produção científica sobre os 

temas Proatividade e PsyCap. Uma revisão integrativa é o exame da produção científica de um 

determinado período, por meio da qual se resumem e se integram os estudos empíricos ou 

teóricos sobre temas ou fenômenos específicos (Broome, 2000). Tal procedimento permite a 

produção de conhecimentos baseada em resultados de estudos anteriores (Mendes et al., 2008). 

Esta revisão contemplou a produção científica de janeiro de 2000 até 24 de fevereiro de 2020, 
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portanto, dentro de um lapso temporal superior a 20 anos, período que se justifica pelo fato de 

o PsyCap fundamentar-se nos preceitos da Psicologia Positiva, cujas publicações se 

intensificaram a partir da década de 2000. A pesquisa foi realizada no Portal de Periódicos da 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) 

(periodicos.capes.gov.br). Foram considerados apenas artigos com arbitragem científica, sendo 

excluídas imagens ou quaisquer outros materiais. Utilizaram-se como descritores, no idioma 

português: “proativo”, “proatividade”, “capital psicológico” e “PsyCap”. No idioma espanhol, 

os descritores foram: “proactivo”, “proactividad”, “capital psicologico” e “PsyCap”. Por fim, 

no idioma inglês: “proactive, “proactivity”, “psychological capital” e “PsyCap”). 

A primeira fase da pesquisa contou com uma busca aberta para se obter uma visão 

geral das publicações sobre os temas. Nessa fase, buscaram-se os artigos que tivessem pelo 

menos um dos descritores no título, sem envolver cruzamentos ou simultaneidade com os 

demais descritores, o que resultou no total apurado de 7.741 artigos. Em seguida, em uma 

segunda fase, pesquisaram-se os artigos com os descritores simultaneamente presentes nos 

títulos, o que gerou 3 artigos apenas. Em vista dessa quantidade reduzida de artigos, não foi 

escolhida uma base de dados específica, optando-se por expandir a busca com os descritores 

nos títulos e em “qualquer” parte dos artigos, e em todas as bases de dados presentes no sistema 

CAPES, o que resultou em 208 publicações. Como a quantidade de artigos que envolve os dois 

temas se mostrou limitada, e para não correr o risco de perder artigos importantes, todos os 

artigos foram analisados, os quais estavam distribuídos nas seguintes bases de dados: Scopus 

(Elsevier); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Emerald Insight; OneFile (GALE); 

Engineering Research Database; Springer (CrossRef) ; Sociological Abstracts; PubMed 

Central (PMC); MEDLINE/PubMed. 

Após esses procedimentos, os artigos foram organizados por ano de publicação com a 

exclusão dos artigos repetidos. Os resumos foram analisados e posteriormente eleitos somente 

os artigos que continham os descritores tanto no título quanto no resumo, o que resultou em 26 

artigos. Como o PsyCap é formado por quatro dimensões (Autoeficácia, Esperança, Otimismo 

e Resiliência), quando essas dimensões apareceram nos resumos e nos títulos em conjunto com 

Proatividade, os artigos também foram selecionados. A Tabela 1 apresenta a produção científica 

dentro dos critérios preestabelecidos para este estudo, com o quantitativo dos artigos 

encontrados, ano de publicação e os artigos efetivamente escolhidos. 

https://capes-primo.ez46.periodicos.capes.gov.br/primo_library/libweb/action/search.do?rfnId=rfin0&https://capes-primo.ez46.periodicos.capes.gov.br/primo_library/libweb/action/search.do?vl(1045019546UI5)=01&vl(D1045019542UI1)=any&fn=search&vl(1045019550UI5)=02&=1&mulIncFctN=facet_domain&mulIncFctN=facet_domain&mulIncFctN=facet_domain&vl(1045019541UI1)=AND&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vid=CAPES_V1&mode=Advanced&vl(1045019537UI0)=AND&tab=default_tab&vl(1045019549UI5)=24&vl(freeText1)=psychological+capital&vl(D1045019543UI4)=all_items&vl(D1045019538UI0)=title&searchCDI=&dstmp=1584203097333&vl(823129630UI3)=articles&fctIncV=OneFile+%28GALE%29&fctIncV=Social+Sciences+Citation+Index+%28Web+of+Science%29&fctIncV=Scopus+%28Elsevier%29&rfnGrpCounter=1&frbg=&title1=1&rfnIncGrp=1&rfnIncGrp=1&rfnIncGrp=1&scp.scps=scope%3A%28CAPES%29%2Cprimo_central_multiple_fe&vl(1045019548UI5)=2000&vl(1UIStartWith1)=contains&ct=facet&vl(1045019547UI5)=01&vl(D1045019545UI2)=all_items&srt=rank&Submit=Buscar&vl(1045019551UI5)=2020&vl(freeText0)=proactive&dum=true
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Tabela 1 

Quantidade de artigos analisados e selecionados para o estudo 

Ano de publicação Artigos analisados 
Artigos 

selecionados 
% 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

1 

2 

8 

1 

3 

9 

5 

11 

9 

13 

21 

23 

18 

21 

26 

36 

1 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

3 

4 

1 

2 

2 

5 

4 

0 

0,00 

0,00 

7,69 

0,00 

3,85 

0,00 

3,85 

0,00 

3,85 

11,54 

15,38 

3,85 

7,69 

7,69 

19,23 

15,38 

0,00 

Total 208 26 100 

Nota. A partir de 2011 as publicações se intensificaram. Fonte: Autor (2021). 

 

Observa-se que os primeiros artigos com evidências de relações entre o PsyCap e a 

Proatividade foram publicados somente a partir de 2006. No cômputo geral, em apenas 12,5% 

dos artigos foram verificadas associações entre o PsyCap e a Proatividade. É importante 

salientar que, entre os anos 2000 e 2003, não foram localizadas publicações com os descritores 

escolhidos, o que justifica tal período não figurar na Tabela 1. Já a partir de 2013, as publicações 

se intensificaram, com destaque para 2018 e 2019, tendo sido 9 artigos escolhidos. A pesquisa 

encerrou-se no dia 24 de fevereiro de 2020, o que pode justificar apenas 1 artigo encontrado 

nesse ano. 

Diante destas considerações, a Tabela 2 exibe, de modo sintético, as diferentes fases 

inter-relacionadas que compuseram esta revisão integrativa. 
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Tabela 2 

Síntese das fases de buscas que compuseram a revisão integrativa 

Fase 1 

Temas: Capital Psicológico e Proatividade  

Descritores:  

Português: Capital Psicológico; Proatividade; Proativo e PsyCap. 

Espanhol: Proactivo; Proactividad; Capital Psicológico; PsyCap.  

Inglês: Proactive; Proactivity; Psychological Capital; PsyCap. 

Fase 2 

Período: de janeiro de 2000 a fevereiro de 2020. 

Resultados da busca aberta: 7.741 artigos. 

Resultados com os descritores nos títulos: 3 artigos. 

Resultados com os descritores nos títulos e em qualquer parte: 208 artigos. 

Artigos analisados: 208. 

Fase 3 

Base de dados: Scopus (Elsevier); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Emerald 

Insight; OneFile (GALE); Engineering Research Database; Springer (CrossRef); 

Sociological Abstracts; PubMed Central (PMC); MEDLINE/PubMed. 

Fase 4  

Total de artigos selecionados (descritores títulos/resumos): 26 documentos.  

Nota. Somente 3 artigos apresentaram os descritores no título. Fonte: Autor (2021). 

 

4.5 Análise e discussão dos resultados 

 

No decorrer desta revisão integrativa, encontraram-se afinidades, sobreposições, 

diferenças conceituais, pontos positivos e negativos, ao se considerarem as interfaces entre o 

PsyCap e a Proatividade. Ambos os temas foram associados a outros construtos, que se orientam 

por características revestidas de positividade, como, por exemplo, satisfação com a vida, 

desempenho, engajamento, busca por feedback e felicidade (Salas-Vallina et al., 2018). 

Identificaram-se também relações com conceitos de liderança, carreira e empreendedorismo 

(Hu et al., 2018; Prabhu et al., 2012), e foi constatado que a maioria dos estudos convergiu para 
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impactos positivos, porém alguns revelaram os efeitos negativos que podem advir das práticas 

da Proatividade e do PsyCap. 

A partir dessas descobertas preliminares proporcionadas pelo estudo, nas seções 

seguintes passar-se-á a responder às perguntas eleitas para nortear esta revisão integrativa. 

 

4.5.1 Relações entre a Proatividade e o Capital Psicológico 

 

De modo geral, a Proatividade apareceu associada a todas as dimensões do PsyCap. 

Alguns estudos não mencionam as dimensões individualizadas do PsyCap, tratando-o como um 

PsyCap total com relação de mutualidade com a Proatividade (Chen, 2013; Klemme Larson & 

Bell, 2013). O PsyCap pode caracterizar a Proatividade no trabalho com impacto na carreira 

(Van Veldhoven & Dorenbosch, 2008). As ações proativas influenciam o nível de cada 

dimensão do PsyCap em benefício do desempenho individual (Andri et al., 2019; Grant & 

Ashford, 2008).  

A Autoeficácia foi a dimensão do PsyCap que mais teve associações positivas e 

robustas com a Proatividade (Hwang et al., 2015; Xie et al., 2014). Estudos apontam que a 

Autoeficácia pode ser considerada preditora de comportamentos proativos (Gruman et al., 

2006), mediadora (Xie et al., 2014) e com relação de mutualidade, ou seja, a Autoeficácia tem 

impacto na Proatividade, que, por sua vez, influenciará os componentes do PsyCap, inclusive a 

Autoeficácia (Chen, 2013; Klemme Larson & Bell, 2013). Esse empoderamento psicológico 

originado pela Autoeficácia faz emergir atitudes positivas, cujo sentimento de poder promove 

comportamentos proativos frequentes (Huang, 2017; Pieterse et al., 2010; Spreitzer, 1995; 

Zhang & Bartol, 2010). Os comportamentos proativos impactam na criatividade (Lee et al., 

2016) frente à necessidade de lidar com as incertezas e transpor barreiras (Bindl & Parker, 

2010). Ainda no tocante à Autoeficácia, quando aliada às demais dimensões do PsyCap, cria 

uma atmosfera sinérgica favorável para o surgimento de comportamentos de agência. Esse 

papel de agência, defendido por Bandura (1997), por meio da TSC, situa o ser humano como 

um agente ativo e autorregulado, que se autogerencia, o que sugere as crenças de Autoeficácia 

de prática. 

No âmbito do desenvolvimento humano e profissional, os seres humanos são 

considerados agentes ativos, sistemas vivos, autoconstruídos (Hirschi & Freund, 2014) e 

autorregulados do ponto de vista social (Zikic & Saks, 2009). Essas características ativas 

http://journals.sagepub.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1534484313475869
http://journals.sagepub.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1534484313475869
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permitem aos indivíduos planejar, gerenciar, alcançar metas (pessoais e profissionais) (Zikic & 

Klehe, 2006), e obter enriquecimento financeiro (Premchandran & Priyadarshi, 2018). Assim, 

pessoas com alto grau de Proatividade podem adquirir mais Autoeficácia à medida que buscam 

desafios (Zikic & Saks, 2009) ou quando são desafiadas. Contudo, mesmo diante dessas 

relações positivas, em alguns contextos essa conexão não se estabeleceu, por exemplo, a 

Autoeficácia atuou como mediadora na busca de emprego, porém sem relação com a 

Proatividade (Urquijo et al., 2019). 

Além da Autoeficácia, a Esperança aparece igualmente atrelada à Proatividade. A 

Esperança pode ser despertada a partir de comportamentos proativos de carreira (Chen, 2013), 

enquanto a Proatividade favorece a clareza e a racionalidade na caminhada em direção aos 

objetivos (Hirschi, 2013). A contribuição da Esperança para o PsyCap está na combinação do 

papel de agência e no pensamento de rotas alternativas e viáveis (Gruman et al., 2006; Madrid 

et al., 2017; Snyder, 2002). Pode ainda potencializar a Proatividade do indivíduo na gestão da 

sua carreira, bem como melhorar a motivação proativa (Parker & Collins, 2010), a 

adaptabilidade, a capacidade de aprendizagem e o otimismo de carreira (Tolentino et al., 2014). 

A Resiliência foi outra capacidade mencionada e associada à Proatividade, embora 

com menor intensidade do que a Autoeficácia e a Esperança. Está ligada a contextos de 

adversidades e instabilidades, cujas definições se sobrepõem, de alguma forma, à Proatividade, 

que também está relacionada às incertezas ambientais (Farsen, 2017; Griffin et al. 2007; 

Luthans, 2002). Mesmo sendo considerada semelhante a um estado psicológico pelos 

idealizadores do PsyCap, a Resiliência foi debatida também como um traço de personalidade, 

sendo vinculada à personalidade proativa (Kuntz et al., 2016; Sarkar & Fletcher, 2014). Essa 

concepção de traços de personalidade é contrariada por alguns estudos que afirmam que a 

Resiliência e a Proatividade são passíveis de serem aprendidas, o que as distingue de traços 

fixos de personalidade (Avey et al., 2009; Bindl & Parker, 2010; Parker & Liao, 2016). 

Portanto, nesta concepção são capacidades psicológicas maleáveis, flexíveis e passíveis de 

desenvolvimento (Fletcher & Sarkar, 2013; Lengnick-Hall et al., 2011; Mache et al., 2014; 

Sarkar & Fletcher, 2014; Segovia et al., 2012). 

No que se refere à dimensão do Otimismo, notam-se algumas sobreposições 

conceituais nos estudos analisados. Seligman (1998), por exemplo, entende que pessoas 

otimistas são nutridas pela autoestima e pelo entusiasmo, assim como como a Proatividade é 

descrita por alguns autores como um estado de entusiasmo e alta excitação (Griffin et al., 2007). 

http://journals.sagepub.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1534484313475869
http://journals.sagepub.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1534484313475869
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O Otimismo é concebido como perspectivas pessoais favoráveis em relação ao futuro (Scheier 

et al., 2001), enquanto a Proatividade, nesta mesma esteira conceitual, foi definida como uma 

iniciativa orientada para o futuro (Grant & Ashford, 2008; Parker et al., 2006). Portanto, tanto 

a Proatividade como o Otimismo estão voltados para o sucesso e os acontecimentos positivos 

no futuro. 

Diante do exposto, a seguir, a Tabela 3 ilustra os principais debates, as sobreposições 

conceituais e as relações entre a Proatividade e o PsyCap. 

 

Tabela 3 

Principais relações diretas encontradas entre a Proatividade e o PsyCap (continua) 

Relação  Proatividade Capital Psicológico (PsyCap) 

Conceitos  

A Proatividade apresenta relação 

de mutualidade com o PsyCap 

geral (Chen, 2013; Klemme et al., 

2013) 

O nível de cada dimensão do PsyCap 

é influenciado por ações proativas 

(Andri et al., 2019; Grant & Ashford, 

2008) 

 

Autogerenciamento 
 

A Proatividade se relaciona com a 

Esperança e a Autoeficácia, que 

provocam comportamentos ativos 

para mudanças (Gruman et al., 

2006; Madrid et al., 2017) 

A Autoeficácia e a Proatividade 

estão associadas ao 

autodeterminismo e a atitudes de 

autogerenciamento (Bandura, 1997; 

Bindl & Parker, 2010; Hirschi & 

Freund, 2014) 

Autoficácia  

Indivíduo com a Proatividade 

elevada pode adquirir mais 

autoeficácia (Zikic & Saks, 2009) 

A Autoeficácia promove 

comportamentos proativos e 

enfretamento de incertezas para 

transpor barreiras (Bindl & Parker, 

2010) 

Empoderamento  

O empoderamento psicológico 

promove Proatividade e 

Autoeficácia, e faz emergir 

atitudes proativas (Huang, 2017; 

Pieterse et al., 2010; Spreitzer, 

1995; Zhang & Bartol, 2010) 

O empoderamento psicológico 

aumenta os sentimentos de 

Autoeficácia (Avey et al., 2011; 

Bandura & NIHM, 1986; Huang, 

2017) 
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Tabela 3 

Principais relações diretas encontradas entre a Proatividade e o PsyCap (conclusão) 

Relação  Proatividade Capital Psicológico (PsyCap) 

 

 

Planejamento 

 A Proatividade está relacionada 

com o planejamento e a execução 

de ideias e com posição ativa, 

perseverante até alcançar seus 

objetivos (Crant, 1995; Frese et 

al., 1996; Parker et al., 2006) 

A Esperança é a energia direcionada 

para objetivos e vias, planejando 

atingir metas e construir caminhos 

alternativos perante eventuais 

insucessos (Lopez & Snyder, 2009; 

Luthans et al., 2007; Snyder, 2002) 

 

Incerteza 

 A Proatividade está ligada a 

contextos de incertezas, altera 

cenários, controla a situação com 

impacto positivo no desempenho 

(Griffin et al., 2007) 

A Resiliência é associada ao êxito 

em lidar com a adversidade, a 

incerteza e o fracasso, assim como a 

percepção de controle sobre as 

situações da vida e desafios 

(Luthans, 2002). 

 

 

Entusiasmo  

 A Proatividade pode ser 

promovida por um estado de alta 

excitação e entusiasmo. Ações 

autodirecionadas para o futuro 

(Grant & Ashford, 2008; Griffin et 

al., 2007; Parker et al., 2006)  

O Otimismo está relacionado às 

expectativas pessoais para o futuro. 

As pessoas otimistas nutrem-se de 

autoestima e entusiasmo (Scheier et 

al., 2001; Seligman, 1998) 

 

Nota. Relações diretas entre a Proatividade e o PsyCap. Fonte: Autor (2021). 

 

 

4.5.2 Relações da Proatividade e do Capital Psicológico com outros construtos 

 

Além das relações diretas entre o PsyCap e a Proatividade, verificam-se congruências 

dos dois temas com outros aspectos e construtos, como empregabilidade, emoções positivas 

(Cai et al., 2018; Fuller & Marler, 2009; Torrent-Sellens et al., 2016), adaptabilidade (Hou et 

al., 2014), rotatividade (Avey et al., 2011; Shin & Jeung, 2019; Vandenberghe & Basak Ok, 

2013), engajamento no trabalho (Alessandri et al., 2018; Macey & Schneider, 2008), 

comportamentos de cidadania, feedback, autodeterminismo e liderança (Crant & Bateman, 

2000; Salas-Vallina et al., 2018; Zhang et al., 2015). Um dos aspectos que mais se destacam é 

o engajamento, que é definido como sentimentos de persistência, vigor, energia, dedicação, 

absorção, entusiasmo, alerta, orgulho e lealdade (Macey & Schneider, 2008; Salanova et al., 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B102
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0340
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0450
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2005). O engajamento no trabalho pode ser potencializado por níveis elevados de Otimismo, 

Autoeficácia e Resiliência (Bakker & Demerouti, 2008). A Figura 1 sintetiza as conexões da 

Proatividade e do PsyCap com outros aspectos e construtos. 

 

Figura 1 

Relações indiretas entre a Proatividade e o PsyCap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Relações mediadas por outros conceitos ou construtos. Fonte: Autor (2021). 

 

Pode-se observar que vários aspectos e construtos se relacionam de alguma forma com 

a Proatividade e o PsyCap. Um aspecto muito mencionado nos estudos desses conceitos foi o 

feedback, considerado na literatura como um consequente do PsyCap (Leroy et al., 2015; 

Runhaar et al., 2010; Wang et al., 2017). De modo idêntico, pessoas proativas utilizam 

ativamente o feedback para manter e obter recursos, assim como alcançar objetivos pessoais e 

profissionais (Li et al., 2010). Aperfeiçoar e corrigir erros, moldar ambientes e impactar 

processos criativos e inovadores que antecedem o sucesso de carreira são outros atributos 

ligados ao feedback (Cenciotti et al., 2016; Dahling & Whitaker, 2016; Huang, 2017; Pieterse 

et al., 2010; Spreitzer, 1995; Zhang & Bartol, 2010). Juntamente com o feedback, a Proatividade 

e o Psycap são percebidas em funcionários recém-chegados. Os estudos demonstram níveis 

PsyCap

e 

Proatividade 

Vigor

Engajamento

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0450
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#17
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elevados de PsyCap e Proatividade nos momentos iniciais nas organizações (Ashford & Black, 

1996; Klemme Larson & Bell, 2013; Luthans et al., 2007). 

A felicidade é outro construto que se relaciona com o PsyCap e a Proatividade. O perfil 

proativo dos indivíduos pode ajudar nas interações sociais e na busca pelo conhecimento, e com 

isso eles podem ser mais felizes (Salas-Vallina et al., 2018). Os aspectos eudaimônicos da 

felicidade incluem autoaceitação, relações sociais positivas, crescimento pessoal, propósitos de 

vida, domínio ambiental, autonomia e autorrealização (Deci & Ryan, 2000; Ryff, 1989; 

Seligman, 2002; Waterman, 1993). Nesse contexto autônomo, a autodeterminação antecede a 

Proatividade, a Esperança e a eficácia (Stander et al., 2015). 

A Proatividade e o PsyCap também foram associados ao empreendedorismo e ao 

desempenho em diversas culturas, dentre elas a norte-americana (Crant & Bateman, 2000), a 

portuguesa (Rodrigues & Rebelo, 2013) e a chinesa (Gan & Cheung, 2010). Nesse âmbito do 

empreendedorismo, a Proatividade está vinculada ao planejamento, à intenção de empreender 

e ao crescimento profissional (Prabhu et al., 2012; Prieto, 2011). Essas intenções de empreender 

revestidas de decisões conscientes são energizadas e ativadas por alguns momentos, como, por 

exemplo o relaxamento fora do ambiente de trabalho (Ouyang et al., 2019). Atreladas ao 

empreendedorismo, destacam-se as lideranças, que aparecem como preditoras da Proatividade 

e do PsyCap (Hu et al., 2018; Huang et al., 2016; Zhang et al., 2015). A energia positiva e ativa 

do líder tem implicações comportamentais nos liderados (Shin & Jeung, 2019; Sweetman & 

Luthans, 2010), o que pode promover o Otimismo e a Esperança nos funcionários (Avolio & 

Gardner, 2005). 

Por fim, na seção que segue são apresentadas as descobertas referentes às distinções 

entre Proatividade e PsyCap. 

 

4.5.3 Diferenças entre a Proatividade e o Capital Psicológico 

 

Além das semelhanças entre a Proatividade e o PsyCap, são identificadas diferenças. 

A proação (Bandura, 2006) envolve gerar mudanças, antecipação, flexibilidade, previsibilidade 

e necessidade de realização e controle (Bandura, 2006; Crant & Bateman, 2000). Esses aspectos 

aparentemente não estão inseridos no PsyCap. O próprio Fred Luthans, um dos idealizadores 

do Psycap, reconheceu a necessidade dessas estratégias proativas para reduzir riscos e estresse, 

quando formulava o construto da Resiliência (Luthans et al., 2006; Masten & Reed, 2002; 

http://journals.sagepub.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1534484313475869
http://journals.sagepub.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1534484313475869
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0160
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0440
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B102
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B80
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B86
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B86
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B5
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Youssef & Luthans, 2005). Alguns estudos também sinalizam que parte do comportamento 

humano é orientado por processos mentais não conscientes (Bargh & Chartrand, 1999) e 

roteiros irracionais (Ashforth & Fried, 1988; Langer, 1989). Não foram observadas nesta 

revisão da literatura ações deliberadas presentes nas características das dimensões do PsyCap. 

A Figura 2 traz a síntese das principais características da Proatividade não presentes no PsyCap. 

 

Figura 2 

Características da Proatividade não apresentadas no PsyCap 

 

Nota. Destaque para autoconsciência, antecipação e intencionalidade. Fonte: Autor (2021). 

 

Os componentes do PsyCap aparentam possuir características passivas, reativas e 

poucas evidências proativas propositais. Já a Proatividade é caracterizada por atitudes de cunho 

intencional, consciente e deliberado (Parker & Collins, 2010) com impactos na construção e 

gestão da carreira profissional (Beal & Crockett, 2010; Chen, 2013; Chiaburu et al., 2006; Creed 

et al., 2003; Gutman & Schoon, 2012; Unsworth & Parker, 2003). 

Nesta perspectiva, indivíduos com fortes orientações proativas tendem a ter esforços e 

estratégias de carreira autorregulados, como autoconsciência e engajamento proativo (Bandura, 

2006; Chang-E et al., 2017; Fugate et al., 2004; Glaub & Frese, 2011; Kostal & Wiernik, 2017; 

Seibert et al., 2001). Nessa esteira de divergências entre a Proatividade e o PsyCap, também se 

Proatividade

Antecipação de mudanças, atitudes de prevenção, redução de riscos e estresse, 
antecipar o futuro

(Bandura, 2006; Luthans et al., 2006;  Masten & Reed, 2002; Seibert et al., 2001; 
Youssef & Luthans, 2005) 

Processo motivado, consciente, revestido de intencionalidade   

(Beal & Crockett, 2010; Kostal & Wiernik, 2017; Parker & Collins, 2010; 

Unsworth & Parker, 2003) Unsworth & Parker, 2003

Autoconsciência  em direção à  gestão de carreira

(Chiaburu et al., 2006; Gutman & Schoon, 2012) 

Responsabilidade no trabalho e autonomia

(Chang-E et al., 2017; Crant, 1995; Parker & Sprigg, 1999; Shin & Jeung, 2019)

Esforços e estratégias autorregulados

( Bandura, 2006; Fugate et al., 2004; Glaub & Frese, 2011; Seibert et al., 2001) 

Realização, domínio  e controle. Posição ativa, oposição ao passivo e reativo

(Bateman & Crant, 1993; Ohly et al., 2006; Parker & Sprigg, 1999; Parker et al., 
2006; Sonnentag, 2003)
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destacam a responsabilidade e a autonomia, ambos não presentes no PsyCap (Bergeron et al., 

2014; Chang-E et al., 2017; Shin & Jeung, 2019). A seguir, serão abordados os fatores negativos 

decorrentes da Proatividade e do PsyCap. 

 

4.5.4 Aspectos negativos que envolvem a Proatividade e o Capital Psicológico 

 

Após analisados vários estudos e abundantes relatos sobre os benefícios e pontos 

positivos da Proatividade e do PsyCap, procurou-se identificar os aspectos negativos que 

abarcam os dois construtos. Os estudos de Falvo et al. (2013) por exemplo, investigaram a 

Proatividade disposicional (personalidade proativa) e a autoeficácia em relação ao vício no 

trabalho (workaholismo). Os resultados demonstraram que tanto a Proatividade como a 

autoeficácia não apresentaram relações com esse tipo de vício, portanto não houve associação 

significativa com o workaholismo (Falvo et al., 2013). Relatos curiosos também chamam a 

atenção. Pesquisas apontaram que a fofoca no ambiente de trabalho pode ter influência 

sobre a iniciativa das pessoas e sua postura proativa. Quando os funcionários percebem que 

são vítimas de fofocas, tendem a reduzir o envolvimento proativo ( Qi-tao et al., 2019). 

Outros estudos destacaram o estresse, a sobrecarga e os conflitos entre colegas de 

mesmo perfil proativo, o que parece influenciar negativamente as relações no ambiente de 

trabalho. Nesse sentido, o comportamento colaborativo dos colegas pode ser um 

complemento importante do comportamento proativo  em direção à satisfação no trabalho e 

à redução dos conflitos (Ghitulescu, 2018). De fato, a Proatividade tem raízes na 

competitividade, instabilidade e intensidade, e isso indica que fatores negativos podem 

ocorrer nas rotinas e disputas internas (Thompson et al., 2005) , como a busca pela inovação 

que, envolve projeção de cenários impulsionada pela Proatividade (Bento & Silva, 2021), e 

esse fato pode prejudicar a colaboração entre os indivíduos e equipes, oposição às 

iniciativas no ambiente de trabalho (Lau & Murnighan, 2005), bem como resultar em atitudes 

mais centralizadoras, autônomas e estresse (Parker & Liao, 2016). 

No que concerne ao PsyCap, a exemplo da Proatividade, os estudos enfatizaram, 

em sua maioria, os benefícios e pontos positivos. No entanto, a crença de Autoeficácia foi 

aludida como preditora de violência no ambiente escolar , mas ao mesmo tempo, níveis 

elevados de Capital Psicológico dos alunos reduziu os sentimentos negativos como 

ansiedade, estresse e esgotamento, criando ambientes mais equilibrados e menos violentos 
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(Aliyev & Karakus, 2015; Taiwo, 2004). Esse aspecto pode ser considerado importante em 

caso de intervenções para potencializar o PsyCap, ao lembrar que outros construtos como a 

gratidão, a empatia e a espiritualidade podem ser trabalhados visando conscientizar e 

equilibrar as forças psicológicas. 

Neste estudo integrativo, não se observaram outras menções e aspectos negativos 

para as demais dimensões do PsyCap, ou seja, para Otimismo, Resiliência e Esperança, o 

que pode levar a duas reflexões: esses componentes estão fortemente alinhados à 

positividade e à predominância de benefícios, ou há carência de estudos sobre os aspectos 

negativos relacionados ao PsyCap. Cita-se, nesse contexto, o excesso de Otimismo, que, a 

depender da situação, pode ser uma ameaça, portanto novos estudos podem ser necessários 

para demonstrar esses pontos negativos. 

 

4.6 Considerações finais 

 

Diante desses resultados, notam-se pontos convergentes, complementares e 

divergentes entre a Proatividade e o PsyCap. Foram encontradas relações diretas entre a 

Proatividade e todas as dimensões do PsyCap, assim como relações substanciais com outros 

construtos e aspectos, como empregabilidade, estratégias de carreira, engajamento, 

adaptabilidade, felicidade, feedback, autodeterminismo, comportamentos de cidadania 

organizacional e lideranças (Crant & Bateman, 2000; Salas-Vallina et al., 2018). Também se 

constatou associação com o desempenho e certos fatores emocionais, como humor e emoções 

positivas (Fuller & Marler, 2009; Torrent-Sellens et al., 2016). Há igualmente indícios de que 

existe uma relação de mutualidade entre o Psycap e a Proatividade, em que um seria antecedente 

ou consequente um do outro (Chen, 2013). Destacaram-se nesta revisão alguns estudos que 

apontam o PsyCap e a Proatividade como passíveis de serem desenvolvidos (Batistič et al., 

2016; Hu et al., 2018). 

Quanto aos efeitos negativos, a Proatividade e os componentes do PsyCap 

apresentaram relação com o estresse, os conflitos entre colegas e a violência (Aliyev & Karakus, 

2015; Ghitulescu, 2018; Taiwo, 2004). Sobre as divergências em comparação ao PsyCap, a 

Proatividade, além de um recurso psicológico positivo, surgiu associada ao papel ativo, às 

atitudes deliberadas, à autoconsciência, intencionalidade, responsabilidade, estratégia, 

previsibilidade e antecipação. Já as dimensões do PsyCap, aparentemente, são ativadas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B8
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circunstancialmente; podem possuir dinamicidade própria, mas a literatura estudada revela 

tendências passivas e/ou reativas até que eventos ou intervenções possam despertá-las. Esse 

cunho ativo, intencional, consciente e racional da Proatividade parece ser a diferença central 

quando comparado às dimensões do PsyCap, características essas que não foram observadas 

neste estudo. 

 

4.6.1 Aplicabilidade e futuros estudos 

 

Conforme ficou evidenciado, tanto a Proatividade como o PsyCap causam impactos 

positivos no desempenho e no ambiente organizacional. Acredita-se que ambos são construtos 

maleáveis e flexíveis, que podem ser aprendidos, desenvolvidos e incorporados no escopo das 

atribuições dos profissionais de recursos humanos (RH). De acordo com a literatura, os 

componentes do PsyCap atual em conjunto com as intervenções visando seu desenvolvimento 

podem ser recomendados. 

Ao considerar as descobertas da presente revisão integrativa, sugerem-se novos 

estudos em torno de outras dimensões no intuito de ampliar a composição do PsyCap; 

especificamente, recomendam-se mais estudos sobre a Proatividade e como esta pode ampliar 

a sinergia do PsyCap. Finalmente, faz-se relevante realizar novos estudos sobre os impactos 

negativos da Proatividade e do PsyCap. 

 

4.6.2 Limitações do estudo  

 

Houve algumas limitações metodológicas nesta revisão integrativa. Alguns artigos não 

foram disponibilizados pelas bases de dados. Os artigos selecionados estavam escritos na língua 

inglesa, de modo que peculiaridades e expressões idiomáticas podem não ter sido retratadas 

com o mesmo sentido na língua portuguesa. 
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(Submetido ao periódico Psico-USF ISSN: 2175-3563) 

 

5 ESTUDO 2. “PROATIVIDADE E CAPITAL PSICOLÓGICO: UM ESTUDO 

QUANTITATIVO EM CONTEXTOS ORGANIZACIONAIS” 

 

5.1 Resumo 

 

As virtudes e qualidades psicológicas positivas dos indivíduos têm despertado o interesse da 

comunidade científica, originando um número crescente de publicações. Nesse contexto, 

destaca-se o Capital Psicológico (PsyCap), formado pelos componentes da Autoeficácia, 

Esperança, Resiliência e Otimismo. Além desses componentes, a literatura aponta que outros 

construtos são considerados aspirantes a integrarem a ordem superior do PsyCap. Diante dessa 

possibilidade, este trabalho visa, identificar e verificar as relações entre a Proatividade e os 

componentes do PsyCap. A pesquisa foi realizada em duas empresas brasileiras com a 

participação de 113 funcionários. Para a coleta de dados, utilizou-se o Questionário do Capital 

Psicológico (PCQ-24) para o PsyCap e a Escala do Comportamento Proativo para a 

Proatividade. Os resultados confirmaram as hipóteses preestabelecidas para o estudo; a 

Proatividade se relacionou positivamente com todos os componentes do PsyCap, com relações 

significativas para a Autoeficácia (r=0,736/forte), Esperança (r =0,572/moderada), Resiliência 

(r = 0,544/moderada) e Otimismo (r = 0,310/fraca). O PsyCap explicou 61,5% da variância 

total da Proatividade. Esses resultados podem contribuir para o debate em torno de novos 

componentes para o PsyCap e ampliar a sinergia com a inclusão de novos componentes. 

Palavras-chaves: Proatividade. Proativo. Capital Psicológico. PsyCap. 

 

Proactivity and Psychological Capital: A quantitative study in organizational contexts 

 

5.2 Abstract 

 

The virtues and positive psychological qualities of individuals have aroused the interest of the 

scientific community, giving rise to an increasing number of publications. In this context, 

Psychological Capital (PsyCap) stands out, formed by the components of Self-efficacy, Hope, 

Resilience and Optimism. In addition to these components, the literature points out that other 
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constructs are considered aspiring to integrate the higher order of PsyCap. Given this 

possibility, this work aims to study the relationship between Proactivity and the components of 

PsyCap. The survey was conducted in two Brazilian companies with the participation of 113 

employees. For data collection, we used the PsyCap Questionnaire (PCQ-24) for PsyCap and 

the Proactive Behavior Scale for Proactivity. The results confirmed the pre-established 

hypotheses for the study; Proactivity was positively related to all components of PsyCap, with 

significant relationships for Self-efficacy (r = 0.736 / strong), Hope (r = 0.572 / moderate), 

Resilience (r = 0.544 / moderate) and Optimism (r = 0.310 / weak). PsyCap explained 61.5% 

of the total Proactivity variance. These results can contribute to the debate around new 

components for PsyCap and expand the synergy with the inclusion of new components. 

Keywords: Proactivity. Proactive. Psychological Capital. PsyCap. 

 

5.3 Introdução 

 

Observou-se nos últimos anos um número crescente de estudos acerca da Psicologia 

Positiva. Tal área de conhecimento é considerada por alguns estudiosos uma nova face da 

Psicologia, que desperta interesse da comunidade científica, e impacta nas práticas sociais e 

organizacionais (Luthans, 2002a, 2002b; Magnan et al., 2016; Seligman & Csikszentmihályi, 

2001). Alguns estudiosos da Psicologia Positiva atribuem a Martin Seligman o pioneirismo 

desse movimento, cujas publicações se intensificaram a partir da década de 2000. No entanto, 

alguns estudos chamam atenção para as bases humanistas da Psicologia Positiva (Boehs & 

Silva, 2017). Segundo Waterman (2013), as evidências humanistas são encontradas na teoria 

da saúde mental positiva (Jahoda, 1958) em referência ao pleno funcionamento do indivíduo 

(Rogers, 1963) e à natureza da motivação humana (Maslow, 1968). 

Sobre a participação humanista, os estudiosos desse movimento apontaram diferenças 

pouco conciliadoras entre as bases humanistas e a Psicologia Positiva (Waterman, 2013). 

Mesmo com a influência da visão humanista, antes da década de 1990, a Psicologia estava mais 

inclinada a discutir e propor ações corretivas para os eventos negativos e problemas 

psicológicos, como a dor e o sofrimento dos indivíduos (Luthans, 2002a, 2002b; Seligman & 

Csikszentmihályi, 2001), e se dedicava aos estudos comportamentais, bem como às relações 

entre indivíduos e trabalho (Hackman & Oldham, 1976; Locke & Latham, 2002; Locke et al., 

1981). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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Diante dessa realidade, com demasiada ênfase aos aspectos negativos e às 

peculiaridades comportamentais entre indivíduo e trabalho, a Psicologia passou a debater com 

mais intensidade as virtudes humanas positivas, representadas neste estudo pelo Capital 

Psicológico (PsyCap) e pelo construto da Proatividade, este último baseado no papel ativo do 

ser humano, em oposição à passividade e ao meramente reativo. Ambos, Proatividade e PsyCap, 

estão associados ao desempenho e às organizações saudáveis (Bateman & Crant, 1993; 

Cameron, 2008; Grant & Ashford, 2008; Seligman & Csikszentmihályi, 2001); assim, surgem 

na literatura mediados por outros construtos analisados recentemente, como lideranças (Hu et 

al., 2018; Huang et al., 2016), empregabilidade (Cai et al., 2018; Torrent-Sellens et al., 2016), 

engajamento, adaptabilidade (Alessandri et al., 2018; Shin & Jeung, 2019) e felicidade (Salas-

Vallina et al., 2018). 

 

5.3.1 Proatividade 

 

A Proatividade é definida como a capacidade que o indivíduo possui de tomar a 

iniciativa. Trata-se de um comportamento ativo do ser humano, de ações autoiniciadas com o 

objetivo de mudar e ou moldar ambientes (Crant & Bateman, 2000). São atitudes que vão além 

das obrigações formais em direção à gestão de carreira, gestão ambiental e ao futuro (Grant & 

Ashford, 2008; Parker et al., 2006). Ao se investigarem os aspectos históricos, há indícios de 

que a Proatividade tenha sido inspirada na Teoria dos Construtos Pessoais de George Kelly, de 

1955, pela qual a construção dos indivíduos se dá pelos modos como antecipam os 

acontecimentos, e da Teoria Social Cognitiva (TSC) de Albert Bandura, de 1986, que retrata o 

papel de agência do ser humano, portanto a partir de um enfoque cognitivista (Bandura & 

National Institute of Mental Health [NIMH], 1986; Kelly, 1955). 

Fundamenta-se, então, no papel “ativo” do indivíduo para combater a passividade, não 

apenas reagir aos eventos, mas também ser protagonista. Apesar de ser muito citada no meio 

corporativo e acadêmico internacional, no Brasil, até pouco tempo atrás, restavam dúvidas 

conceituais e até desconhecimento sobre o termo “Proatividade” (Bento et al., 2013). Contudo, 

está bem sedimentada na literatura, associada ao planejamento, a metas e a comportamentos 

intencionais focados na antecipação e inovação (Frese et al., 1996; Grant & Ashford, 2008; 

Kamia & Porto, 2009; Lyubomirsky et al., 2005; Strauss & Parker, 2018). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0340
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#30
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A Proatividade está ligada ao planejamento e estabelecimento de metas, a 

comportamentos focados na antecipação e à implementação de novas ideias de modo 

intencional (Bindl & Parker, 2010; Frese et al., 1996; Grant & Ashford, 2008; Lyubomirsky et 

al., 2005). Também está conectada aos aspectos contextuais e ao engajamento no trabalho 

(Alessandri et al., 2018; Frese et al., 1996; Strauss & Parker, 2018), a comportamentos de 

cidadania, feedback, autodeterminismo, lideranças e à felicidade (Crant & Bateman, 2000; 

Salas-Vallina et al., 2018). Além disso, as práticas proativas estão relacionadas ao descanso 

fora da jornada de trabalho (Ouyang et al., 2019) e, intimamente, às características humanas 

retratads por um perfil estável denominado personalidade proativa (Bateman & Crant, 1993; 

Crant & Bateman, 2000). Ações e comportamentos proativos provocam mudanças, alteram as 

características do trabalho e os ambientes (Bateman & Crant, 1993). É uma maneira de 

interferir, moldar, expandir papéis (Parker et al., 2006), determinar o que acontece no ambiente 

e nas organizações, inovar, quebrar regras (Morrison, 2006) e paradigmas, propor ideias, novas 

formas de trabalho e resolução de problemas (Parker et al., 2006). 

Por meio desses comportamentos proativos, os indivíduos se expressam e buscam 

feedback sobre sua atuação, para alcançar seus objetivos (Frese & Fay, 2001). A Proatividade 

está presente na adaptação ativa a novos ambientes (Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000), ao 

afeto e humor (Sonnentag & Starzyk, 2015), à performance e à troca de comando (Bento & 

Silva, 2016). Estaria, ainda, relacionada aos líderes e liderados (Fuller et al., 2015) ao controle 

ambiental (Morrison & Phelps, 1999), e a efeitos psicossociais (Ghitulescu, 2018). A 

Proatividade pode trazer benefícios e fazer parte da política de gestão de recursos humanos (Lee 

et al., 2016), e ser desenvolvida por meio de programas de aprendizagens e capacitações (Parker 

& Liao, 2016; Strauss & Parker, 2018; Verzat et al., 2017). 

 

5.3.2 Capital Psicológico 

 

O PsyCap é definido como a aplicação de forças e capacidades psicológicas 

positivamente orientadas e inter-relacionadas. A sinergia criada por seus componentes 

(Autoeficácia, Esperança, Resiliência e Otimismo) origina um sistema de ordem superior 

(Luthans et al., 2007). Tendo como berço a Psicologia Positiva, pauta-se, então, na oposição à 

negatividade, na reação às consequências de eventos tidos como negativos, como a dor, o 

sofrimento, os conflitos e a depressão (Seligman & Csikszentmihályi, 2001). Essas forças 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0340
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psicológicas positivas dos indivíduos estão relacionadas ao que é excelente, abundante, genial 

e virtuoso, que impactam na performance e satisfação no trabalho (Cenciotti et al., 2016; Cunha 

et al., 2008). Os autores seminais do conceito de PsyCap (Luthans et al., 2007) propuseram 

alguns pré-requisitos para que um construto fosse considerado um componente do PsyCap. 

Deve ser fundamentado em teoria e pesquisa, mensurável, gerível, ter possibilidade de ser 

desenvolvido, e ser semelhante a um estado (states-like); não deve, portanto, possuir 

características rígidas; deve impactar no desempenho e visar à satisfação dos funcionários no 

trabalho. 

O PsyCap está associado ao bem-estar, à qualidade de vida, à felicidade e ao 

desempenho em vários níveis no âmbito individual, relacional e organizacional (Luthans et al., 

2007). Mesmo tendo em conta esses pontos positivos atribuídos ao PsyCap, estudos destacam 

a necessidade de novas investigações quanto ao conceito e às variáveis concernentes ao 

comportamento individual e organizacional que abrangem o PsyCap (Santos et al., 2019). 

Segundo Madrid et al. (2017), na atualidade, os estudos sobre o PsyCap se dedicam a avaliar o 

desempenho organizacional, mas sem atentarem às drásticas mudanças ocorridas no mercado, 

considerado de alta competitividade e meio organizacional complexo. Assim, torna-se essencial 

o estudo de novas dimensões e outros componentes que possam se relacionar com o PsyCap ou 

integrá-lo (Luthans et al., 2015). Em vista disso, este estudo objetiva analisar as relações entre 

a Proatividade e o PsyCap, e, quiçá, instigar a comunidade científica a debater novos 

componentes para o PsyCap, como a Proatividade (Bento & Silva, 2018). Diante desse 

apanhado da literatura acerca da Proatividade e do PsYCap, pretende-se responder à seguinte 

indagação: Quais são as relações entre o construto da Proatividade e os componentes do 

PsyCap? Para respondê-la, as seções seguintes apresentarão as hipóteses, a metodologia 

aplicada na investigação, a análise e a discussão dos resultados. 

 

5.3.3 Definição das hipóteses 

 

Estudos apontam evidências de relacionamentos entre a Proatividade e o PsyCap. A 

Proatividade pode estar associada ao PsyCap geral ou ser analisada à luz de seus componentes 

(Autoeficácia, Esperança, Otimismo e Resiliência). Estudos recentes ressaltam que o PsyCap 

se relaciona com a Proatividade por meio de vários aspectos e construtos. Notam-se 

congruências com a empregabilidade e emoções positivas (Cai et al., 2018; Torrent-Sellens et 

http://journals.sagepub.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1548051816680558
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al., 2016), com a adaptabilidade e a rotatividade nas organizações (Shin & Jeung, 2019). 

Observam-se também conexões com o engajamento no trabalho (Alessandri et al., 2018), 

lideranças (Hu et al., 2018; Huang et al., 2016), comportamentos de cidadania, feedback 

(Dahling & Whitaker, 2016; Zhang et al., 2015), autodeterminismo e felicidade (Salas-Vallina 

et al., 2018). 

Ao se analisar individualmente cada um dos componentes do PsyCap e possíveis 

conexões com a Proatividade, surgem algumas peculiaridades. A Autoeficácia, por exemplo, 

vai além de crenças individuais, pois coloca o ser humano como um agente ativo, que busca 

solucionar e propor mudanças de acordo com suas capacidades cognitivas e influências externas 

(Bandura & NIHM, 1986). Sob a ótica da TSC (Bandura, 1997), ambos os construtos, 

Proatividade e Autoeficácia, remetem à teoria da autodeterminação e autorregulação (Bandura 

& NIHM, 1986; Bateman & Crant, 1993), sendo descritos na literatura como recursos valorosos 

no contexto social e cognitivo (Bandura & NIHM, 1986). A Proatividade se opõe ao 

passivo/reativo, tem caráter antecipatório, e está ligada à competitividade e à intensidade 

promovida durante a execução de tarefas importantes (Parker et al., 2006). Os movimentos 

intensos no campo das iniciativas individuais, associados à Proatividade, são considerados 

preditivos e com significativas relações com a Autoeficácia (Frese et al., 2007). A Autoeficácia, 

por sua vez, pode mediar o empoderamento psicológico dos indivíduos e seus comportamentos 

proativos (Huang, 2017). Juntas, a Autoeficácia e a Proatividade podem ser preditoras de 

satisfação no trabalho (Premchandran & Priyadarshi, 2018). 

O indivíduo, ao se comportar proativamente, usa suas habilidades cognitivas (Bandura 

& NIHM, 1986) e estratégias de enfrentamento (Frese & Fay, 2001). Do ponto de vista 

desenvolvimentista contextual, os seres humanos são sistemas vivos e ativos, autorregulados e 

autoconstruídos, dotados de capacidades de autogerenciamento (Hirschi & Freund, 2014). Com 

base nessas evidências, definiu-se a primeira hipótese deste estudo: H1 – A Proatividade está 

relacionada positivamente com a Autoeficácia. 

A Esperança, outro componente do PsyCap, é considerada uma expectativa e 

perspectiva de que eventos positivos irão acontecer em momentos críticos da vida (Santos et 

al., 2019), e possui de perfil agêntico (Snyder, 2002). Segundo Snyder, indivíduos 

esperançosos, além de determinados, são engajados e comprometidos com seus objetivos, e 

criam vias alternativas em busca de soluções e oportunidades. Para Chen (2013), a Esperança 

pode ser despertada a partir de comportamentos proativos de carreira, mas também pode ser um 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0340
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preditivo de Proatividade (Stander et al., 2015). É uma capacidade que pode ser traduzida em 

entusiasmo para sustentar o esforço destinado ao alcance dos objetivos nos momentos de 

incertezas (Snyder, 2002) e a recuperação em caso de insucessos (Luthans et al., 2007). Em 

contextos de incerteza, a Proatividade pode alterar o cenário, assumir o controle, o que pode 

resultar em impactos positivos no futuro (Griffin et al., 2007). Diante de instabilidades, a 

Proatividade, com seu papel estratégico (Parker et al., 2006), contribui para a clareza e a 

racionalidade na caminhada rumo aos objetivos (Hirschi & Freund, 2014). Dessa forma, parece 

haver pontos de intersecção e complementaridades entre a Esperança e a Proatividade, o que 

fez surgir a segunda hipótese deste estudo: H2 – A Proatividade está relacionada positivamente 

com a Esperança. 

O Otimismo, por definição, está ligado às expectativas de um futuro melhor ou de 

acontecimentos favoráveis (Carver et al., 2010; Santos et al., 2019). São eventos positivos 

atribuídos ao mérito individual, em relação com as características pessoais (Seligman, 1998). 

Alguns autores acreditam que a postura otimista seja uma concepção de vida (Carver et al., 

2010). Os indivíduos com essa característica reagem frente às situações com firme decisão de 

perseguir seus objetivos na Esperança de alcançá-los (Seligman et al., 2005). O Otimismo está 

relacionado ao enfrentamento e à resistência em momentos difíceis (Seligman, 1998), tal qual 

a Proatividade no contexto das incertezas (Griffin et al., 2007). Essa associação às incertezas, 

ao enfrentamento e à persistência aproxima o Otimismo da Proatividade, que está também 

associada à perseverança em direção às realizações e metas a serem alcançadas no futuro 

(Parker et al., 2006). Ademais, as práticas proativas possuem relação positiva com estados de 

alta excitação e entusiasmo (Parker, 2007). As pessoas otimistas, assim como as pessoas 

proativas, nutrem-se de autoestima e de entusiasmo (Seligman et al., 2005) que as impulsionam 

para as realizações e sucesso no futuro (Carver et al., 2010; Grant & Ashford, 2008; Parker et 

al., 2006). Diante desses indícios de relações, formulou-se a terceira hipótese desta pesquisa: 

H3 – A Proatividade está relacionada positivamente com o Otimismo. 

A Resiliência é caracterizada pela capacidade psicológica que o indivíduo tem de se 

recuperar de adversidades, incertezas e fracassos (Luthans et al., 2007). É a capacidade de 

retornar ao ponto de equilíbrio depois de momentos de instabilidades e produzir resultados 

positivos, mesmo em face de ameaças (Masten, 2007). Também está ligada à capacidade de 

negociar ou administrar fontes de instabilidades e estresse (Windle, 2011), ao julgamento 

adequado da gravidade das ameaças e à adaptação (Masten, 2007). Seu papel ainda pode ser 
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determinante e estendido aos ambientes de alta competitividade, ambientes esses caracterizados 

por momentos de grandes oscilações, que exigem dos competidores comportamentos extremos 

e arriscados (Farsen, 2017). Ao se traçar um paralelo com a Proatividade, a Resiliência mostrou 

estreitas relações com traços da personalidade proativa (Kuntz et al., 2016; Sarkar & Fletcher, 

2014). O ator resiliente tem a sensação de controlar as instabilidades em um cenário adverso, o 

que é igualmente atribuído à Proatividade (Griffin et al., 2007). O controle ambiental é 

promovido pela Proatividade em forma de ações antecipatórias e preventivas. Esses últimos 

aspectos, aliados ao planejamento e à estratégia (Parker et al., 2006), podem ajudar na 

prevenção dos obstáculos e diminuir a necessidade de reação às adversidades, razão da 

Resiliência (Farsen, 2017). Tal proximidade entre as dimensões da Proatividade e da Resiliência 

fez surgir a última hipótese desta investigação: H4 – A Proatividade está relacionada 

positivamente com a Resiliência. 

 

5.4 Procedimentos metodológicos 

 

A presente investigação é de natureza quantitativa e trata das relações entre a 

Proatividade e os componentes do PsyCap. É considerado um estudo transversal, uma vez que 

os dados foram coletados nos meses de maio e junho do ano de 2019. A amostra foi coletada 

em duas organizações pertencentes ao Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias 

Avançadas (CELTA), uma incubadora de empresas administrada pelo Centro de Referência em 

Tecnologias Inovadoras (CERTI) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), situado 

em Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil. A pesquisa ocorreu com o auxílio do 

departamento de recursos humanos das referidas empresas, dentro dos padrões éticos exigidos 

para o estudo. Todos os respondentes receberam um termo de livre consentimento, pelo qual 

foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo e as providências a serem tomadas em caso de 

imprevistos ou desconfortos. Também foram informados que seria garantido o anonimato e que 

poderiam desistir a qualquer momento caso o desejassem. 

 

5.4.1 Participantes e procedimentos da investigação 

 

Participaram da pesquisa os funcionários das duas organizações, sendo direcionada 

apenas aos funcionários com contrato formal. Foram excluídos, portanto, os funcionários 
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terceirizados e estagiários. O questionário foi encaminhado por meio eletrônico (Google 

Forms), com retorno de 113 respostas. A participação de 113 respondentes pode ser considerada 

suficiente (Guadagnoli & Velicer, 1988). Na Tabela 1 apresenta-se o perfil da amostra. 

 

Tabela1 

Caracterização sociodemográfica (N=113) 

Variação demográfica Descrição N (%) 

Sexo 
Masculino 

Feminino  

57 

56 

50,44 

49,56 

Hierarquia 
Cargos de liderança 

Não ocupa cargo de liderança  

24 

89 

21,24 

78,76 

Idade  

Até 20 anos  

21 a 30 anos  

31 a 40 anos  

41 a 50 anos  

Acima de 50 anos  

23 

52 

25 

13 

0 

20,35 

46,02 

22,12 

11,51 

0 

Grau de escolaridade 

Ensino fundamental 

Ensino médio 

Superior incompleto 

Superior completo 

Pós-graduação incompleta 

Pós-graduação completa 

1 

38 

29 

24 

5 

16 

0,88 

33,63 

25,66 

21,24 

4,43 

14,16 

Tempo na organização  

Até 1 ano 

2 a 5 anos 

6 a 10 anos 

11 a 15 nos 

16 a 20 anos 

Acima de 20 anos 

60 

43 

04 

03 

01 

02 

53,10 

38,05 

3,54 

2,66 

0,88 

1,77 

Nota. A maioria (53,10%) dos funcionários tinha até um ano de empresa. Fonte: Autor (2021). 

 

5.4.2 Instrumentos de medida 

 

Foram utilizados para a coleta de dados dois instrumentos: um para medir o PsyCap e 

outro a Proatividade. Para o PsyCap, adotou-se o Questionário do Capital Psicológico (PCQ-

24), autorizado por Mind Garden (eletronic signature: 1553908194, date of signature: 29 03 

2019/PCQ24; Luthans et al., 2007) e traduzido para o português do Brasil. Esse instrumento é 

formado por 24 questões, sendo 6 para cada componente que compõe o PsyCap (Otimismo, 

Esperança, Resiliência e Autoeficácia). As opções de resposta variam em uma escala linear de 

6 pontos, de 01 (discordo totalmente) a 6 (concordo plenamente). Para a Proatividade, foi 

empregada a Escala do Comportamento Proativo validada no Brasil (Kamia & Porto, 2009) 

formada por 27 questões. As opções de resposta variam em uma escala linear de 7 pontos, de 

01 (discordo totalmente) a 07 (concordo plenamente). 



101 

 

5.4.3 Recursos psicométricos/estatísticos 

 

A análise estatística envolveu medidas de estatística descritiva e estatística inferencial. 

O nível de significância para rejeitar a hipótese nula foi fixado em 5% (α) ≤ .05). Utilizaram-se 

os testes de Análise Fatorial Confirmatória (CFA), medidas de média e desvio padrão, 

coeficiente de consistência interna (Alfa de Cronbach), coeficiente de correlação de Pearson, 

coeficiente de determinação (R²), a Análise de Variância (Anova) de medidas repetidas e a 

Análise Multivariada da Variância (Manova). Aceitou-se a normalidade de distribuição dos 

valores nas amostras de tamanho superior a 30, de acordo com o teorema do limite central. A 

homogeneidade de variâncias foi analisada com o teste de Levene. Quando a homogeneidade 

de variâncias não se encontrava satisfeita, usou-se o teste t de Student e a Anova One-Way com 

a correção de Welch. 

A análise estatística foi efetuada por meio do Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 24.0 para Windows e do software Analysis of Moment Structures 

(AMOS) v.24. A análise fatorial confirmatória foi efetuada com o software AMOS, baseado na 

técnica de modelagem em equações estruturais (do inglês Structural Equation Modelling – 

SEM), que consiste em um conjunto de técnicas estatísticas multivariadas. Essa técnica permite 

a análise simultânea das variáveis dependentes ou independentes. Seu uso tem se intensificado 

nos últimos anos em ciências sociais (Hair et al., 2014); por ser mais flexível, os dados não 

precisam seguir uma distribuição normal e pode ser aplicada em amostras consideradas 

pequenas. O número de itens de cada construto mensurado pode variar de um ou mais itens 

quando se tratar de relações entre construtos, que é o objetivo deste estudo. Além disso, o PLS-

SEM maximiza a quantidade de variação explicada em coeficiente de determinação (R²) 

(Henseler et al., 2015). 

Para a interpretação das correlações, serão utilizados os parâmetros definidos por 

Santos (2007), representados na Tabela 2. 
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Tabela 2 

Parâmetros para avaliação de correlação 

Coeficiente de correlação p (+ ou -) Interpretação 
0,00 a 0,19 Uma correlação ínfima 
0,20 a 0,39 Uma correlação fraca 
0,40 a 0,69 Uma correlação moderada 
0,70 a 0,89 Uma correlação forte 
0,90 a 1,00 Uma correlação muito forte 

Nota. Referência para a intepretação das correlações. Fonte: Santos (2007). 

 

5.5 Análise dos resultados 

 

Preliminarmente, foram efetuados os ajustes dos itens por meio de CFA, 

multidimensional no caso do PsyCap e unidimensional para a Proatividade. O ajustamento dos 

componentes do PsyCap implicou os ajustes dos itens 1 e 2, 3 e 4 para a escala da Autoeficácia, 

eliminação de 1 item da escala de Esperança e eliminação de 3 itens das escalas de Resiliência 

e Otimismo. Esses itens eliminados apresentaram pesos fatoriais insuficientes para se obterem 

valores adequados de consistência interna e para o bom ajustamento do modelo. Após os ajustes 

e a eliminação dos itens anteriormente citados, os valores obtidos, χ2/df = 1.789; Comparative 

Fit Index (CFI) = .899; GFI = .820; TLI = .876; RMSEA = .084, indicam uma boa qualidade 

de ajustamento. Já para a escala da Proatividade, a análise unidimensional dos 27 itens do 

questionário implicou ajustes envolvendo os itens 21 e 23, 19 e 20, 16 e 17, 12 e 14, 2 e 5, 8 e 

9. Os valores obtidos, χ2/df = 2.065; CFI = .823; GFI = .700; TLI = .804; RMSEA = .096, 

significam uma qualidade de ajustamento aceitável. Na Tabela 3, tem-se o detalhamento dos 

valores de regressão estandardizados dos componentes do PsyCap e da Proatividade. 
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Tabela 3 

Análise fatorial confirmatória 

Análise Fatorial Confirmatória 
Capital Psicológico - X2(111) =198,571; p=.000;x2df=1,789; CFI= .899; 

GFI=.820;TLI=.876;RMSEA=.084; P(rmsea<=0.05)=.003 
Proatividade - X2 (318)=656, 802; p=,000;x2df=2,065; CFI = ,823; GFI=,700; TLI =,804; RMSEA=,098; P 

(rmsea<=0,05)=,000. 
Questão Construto Fatorial Questão Construto Fatorial 

q01 Autoeficácia 0,51 q06 Proatividade 0,67 
q02 Autoeficácia 0,87 q07 Proatividade 0,68 
q03 Autoeficácia 0,77 q08 Proatividade 0,76 
q04 Autoeficácia 0,72 q09 Proatividade 0,68 
q05 Autoeficácia 0,78 q10 Proatividade 0,85 
q06 Autoeficácia 0,84 q11 Proatividade 0,44 

q07 Esperança 0,67 q12 Proatividade 0,73 

q08 Esperança 0,83 q13 Proatividade 0,78 
q09 Esperança 0,92 q14 Proatividade 0,70 
q11 Esperança 0,79 q15 Proatividade 0,57 
q12 Esperança 0,56 q16 Proatividade 0,59 

q13 Resiliência 0,57 q17 Proatividade 0,48 
q15 Resiliência 0,64 q18 Proatividade 0,52 
q17 Resiliência 0,52 q19 Proatividade 0,74 

q21 Otimismo 0,83 q20 Proatividade 0,73 
q22 Otimismo 0,70 q21 Proatividade 0,64 
q24 Otimismo 0,57 q22 Proatividade 0,62 

q01 Proatividade 0,71 q23 Proatividade 0,53 
q02 Proatividade 0,78 q24 Proatividade 0,57 
q03 Proatividade 0,83 q25 Proatividade 0,52 
q04 Proatividade 0,73 q26 Proatividade 0,45 
q05 Proatividade 0,78 q27 Proatividade 0,55 

Nota. Qualidade de ajustamento aceitável para as questões. Fonte: Autor (2021). 

 

Após a CFA, verificou-se a consistência interna (Alpha de Cronbach) das escalas do 

PsyCap e da Proatividade já ajustadas. A escala do PsyCap variou entre um mínimo de .693 

(fraco, mas aceitável) para a Resiliência, a um máximo de .853 (bom) na escala de Esperança. 

Os itens da escala da Proatividade tiveram um ótimo índice de consistência interna, sendo o 

resultado de .951 é considerado excelente. A classificação da consistência interna baseou-se em 

M. Hill e A. Hill (2005). Os valores obtidos constam na Tabela 4. 
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Tabela 4 

Consistência interna 

Construto Alpha de Cronbach Nr. de itens 

Proatividade .951 27 
Autoeficácia .849 6 

Esperança .853 5 
Resiliência .693 3 
Otimismo .741 3 

Nota. Destaque para a Proatividade. Fonte: Autor (2021). 

 

Conforme observado na Tabela 4, os valores de consistência interna são aceitáveis 

para todos os componentes do PsyCap e para a escala da Proatividade. No que se refere às 

estatísticas descritivas, os valores obtidos para os componentes do PsyCap são superiores ao 

ponto médio da escala (3.5), p < .001. A média da Resiliência é significativamente superior à 

média da Esperança (p = .036) e do Optimismo (p = .021). No tocante à Proatividade, a média 

é significativamente superior ao ponto médio da escala (4), p < .001. Na Tabela 5 se exibem os 

resultados detalhados. 

 

Tabela 5 

Estatísticas descritivas 

Construto Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Proatividade 2,26 7,00 5,35 0,98 

Autoeficácia 1,00 6,00 4,60 1,08 

Esperança 1,80 6,00 4,53 1,01 

Resiliência 1,67 6,00 4,71 0,81 

Otimismo 1,67 6,00 4,47 1,06 

Nota. Médias maiores para a Proatividade e Resiliência. Fonte: Autor (2021).  

 

5.5.1 Análise dos resultados dos dados demográficos 

 

Os testes multivariados da Manova apontam diferenças estatisticamente significativas 

segundo o gênero em pelo menos um componente do PsyCap, Pillai's Trace = .144, F(4, 108) 

= 4.528, p = .002. Os testes univariados indicam que os homens obtêm valores 

significativamente mais elevados de Autoeficácia (p = .012), Esperança (p = .042) e Resiliência 

(p = .042), sem significância para o Otimismo (p = .204). Do mesmo modo, os valores de 

Proatividade são significativamente mais elevados nos homens, t(111) = -3.278, p = .001. 

Quanto ao fator idade, em pelo menos um componente do PsyCap existem diferenças 
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estatisticamente significativas (Pillai's Trace = .257, F(12, 324) = 2.529, p = .003). Os testes 

univariados mostram que no componente da Autoeficácia os funcionários mais novos obtêm 

valores significativamente mais baixos do que os dos escalões etários 31-40 e 41-50 anos, (p = 

.001). As diferenças nos valores de Proatividade não são estatisticamente significativas, F(3, 

109) = 1.763, p = .159. 

Os testes também revelam que há diferenças estatísticas de acordo com a escolaridade 

em pelo menos um componente do PsyCap, Pillai's Trace = .293, F(12, 324) = 2.922, p = .001. 

Os testes univariados indicam que os sujeitos com o ensino médio obtêm valores inferiores de 

Autoeficácia quando comparados aos sujeitos com o ensino superior completo (p = .001), ou 

quando comparados aos sujeitos com pós-graduação completa (p = .040). Os indivíduos com o 

ensino superior incompleto obtêm valores inferiores de Autoeficácia quando comparados aos 

sujeitos com o ensino superior completo (p = .001). A exemplo da Autoeficácia, os sujeitos 

com o ensino médio obtêm valores menores de Proatividade quando comparados com os 

sujeitos com o ensino superior completo, F(3, 109) = 3.576, p = .016. A Tabela 7 expõe estes 

resultados. 

 

Tabela 6 

Comparação por grau de escolaridade 

 Ensino médio 

Ensino superior 

incompleto 

Ensino superior 

completo 

Pós-graduação 

completa   

 M DP M DP M DP M DP Sig. 

Autoeficácia 4,20 1,04 4,35 1,11 5,26 ,63 4,82 1,28 ,000** 

Esperança 4,68 ,88 4,25 1,15 4,73 ,95 4,34 1,12 ,184 

Resiliência 4,68 ,91 4,59 ,82 4,83 ,65 4,79 ,86 ,695 

Otimismo 4,79 1,04 4,13 1,22 4,56 ,84 4,21 1,07 ,053 

Proatividade 5,04 ,96 5,31 1,03 5,80 ,78 5,40 1,10  .016* 

* p < .05      ** p < .1      *** p < .001 

Nota. Destaque para maior formação acadêmica. Fonte: Autor (2021). 

 

Os testes multivariados da Manova evidenciaram, ainda, diferenças estatísticas em 

função do tempo de empresa em pelo menos um componente do PsyCap, Pillai's Trace = .152, 

F(8, 216) = 2.224, p = .027. Os testes univariados demonstram que os funcionários com menos 

tempo de empresa obtêm valores significativamente mais baixos de Autoeficácia quando 

comparados com os funcionários com 2 a 5 anos de tempo de empresa (p = .016), ou com os 

sujeitos com mais de 5 anos de tempo de empresa (p = .015). Para a Proatividade, os valores 
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para o tempo de empresa não foram estatisticamente significativos (F(2, 110) = 0.234, p = .793). 

No que diz respeito à natureza do cargo, foi constatado que existem diferenças estatísticas em 

relação aos componentes do PsyCap, Pillai's Trace = .126, F(4,108) = 3.882, p =.006. Os 

respondentes com cargo de chefia apresentam valores significativamente mais elevados de 

Autoeficácia (p =.012), de Esperança (p = .018) e Proatividade (t(111) = -2.483, p = .015). A 

Tabela 8 ilustra os resultados. 

 

Tabela 7 

Comparação por cargo 

 

Gerente ou supervisor 

  

Não ocupa cargo de 

chefia  

 M DP  M DP Sig. 

Autoeficácia 5,20 ,52  4,44 1,14 ,002 

Esperança 4,97 ,81  4,42 1,03 ,018 

Resiliência 4,79 ,63  4,69 ,86 ,587 

Otimismo 4,40 ,94  4,50 1,10 ,700 

Proatividade 5,79 ,60  5,24 1,04 .001 

* p < .05      ** p < .1      *** p < .001 

Nota. Destaque para os cargos de chefia. Fonte: Autor (2021). 

 

5.5.2 Análise dos resultados das hipóteses 

 

Foram definidas quatro hipóteses para o estudo e determinados os coeficientes de 

correlação a seguir descritos. A primeira hipótese previa que a Proatividade poderia se 

relacionar positivamente com o construto da Autoeficácia. O coeficiente de correlação aponta 

que há uma relação estatisticamente significativa, positiva e elevada, (r = .736, p = .001). Desse 

modo, quanto mais elevados são os valores de Proatividade, mais elevada é a Autoeficácia. 

Confirma-se, assim, a hipótese enunciada. Ao se analisarem os resultados da hipótese 2, 

relações entre a Esperança e a Proatividade, nota-se que o coeficiente de correlação é 

estatisticamente significativo, positivo e moderado, (r = .572, p = .001). Portanto, quanto mais 

elevados são os valores de Proatividade, mais elevada é a Esperança, o que ratifica a hipótese 

formulada. A hipótese 3 também foi corroborada, visto que o coeficiente de correlação entre a 

Proatividade e a Resiliência é estatisticamente significativo, positivo e moderado, (r = .544, p 

= .001); quanto mais elevados são os valores de Proatividade, mais elevada é a Resiliência. A 

última hipótese deste estudo tinha como pressuposto relações positivas entre a Proatividade e o 

Otimismo. O coeficiente de correlação apresentado é estatisticamente significativo, positivo, 
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porém fraco, (r = .316, p = .001), significando que quanto mais elevados são os valores de 

Proatividade, mais elevado é o Otimismo. Destarte, confirma-se a última hipótese levantada.  

Dessa forma, todas as hipóteses formuladas para o estudo foram ratificadas, pois 

quanto mais elevados são os níveis de Proatividade, maiores são os valores dos componentes 

do PsyCap. Na Tabela 9 constam os valores destas relações. 

 

Tabela 8 

Coeficientes de correlações entre a Proatividade e o PsyCap 

Componentes do PsyCap Proatividade 

Autoeficácia 0,736 (forte) 
Esperança 0,572 (moderada) 
Resiliência 0,544 (moderada) 
Otimismo 0,310 (fraca) 

* p < .05      ** p < .1      *** p < .001 

Nota. A Autoeficácia se destacou na relação com a Proatividade. Fonte: Autor (2021).  

 

Para corroborar esses resultados das relações, extraiu-se o coeficiente de determinação 

(R²) para quantificar o percentual das variâncias da Proatividade explicadas pelos componentes 

do PsyCap. Os resultados apontaram que o PsyCap geral explica 61.5% da variância total da 

Proatividade. Na Tabela 10 estão os resultados revelados por construto. 

 

Tabela 9 

Medidas do coeficiente de determinação 

Componentes do PsyCap Coeficiente de determinação (R²) 

Autoeficácia 0,54 (54%) 
Esperança 0,33 (33%) 
Resiliência 0,30 (30%) 
Otimismo 0,10 (10%) 

Nota. A Autoeficácia explicou 54% da Proatividade. Fonte: Autor (2021). 

 

A Autoeficácia (54%), a Esperança (33%) e a Resiliência (30%) possuem um 

percentual de explicação mais expressivo sobre as variâncias da Proatividade. O Otimismo 

obteve um índice de explicação mais discreto, explicando apenas 10% da variância da 

Proatividade. Os resultados gerais encontram-se na Figura 2, no Anexo l deste artigo com os 

respectivos pesos de cada questão envolvida na análise. 
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5.6 Discussão dos resultados 

 

Conforme explicitado anteriormente, a Proatividade e o PsyCap apresentaram 

afinidades e relações consideráveis. A Autoeficácia, com relação positiva e significativa (r = 

0,74/forte), explicou 54% das variâncias da Proatividade. Esse fato chama a atenção para um 

olhar mais acurado sobre a Teoria de Agência, pois é provável que a Proatividade esteja 

representada expressivamente também nessa ótica cognitivista, pautada no controle e na 

consciência dos indivíduos (Bandura & NIHM, 1986). Assim, esses resultados ratificam 

estudos anteriores (Bandura & NIHM, 1986; Bateman & Crant, 1993) que apontaram relação 

significativa entre a Proatividade e a Autoeficácia, ambas pautadas no autodeterminismo. 

Também foi observado que o estilo proativo de carreira impacta na Autoeficácia e nos 

comportamentos proativos e vice-versa (Chen, 2013). 

A Autoeficácia foi definida como um dos componentes do PsyCap com base na TSC 

(Bandura, 1997), sendo as crenças percebidas pelos indivíduos em suas próprias capacidades 

(Luthans, 2002a, 2002b; Luthans et al., 2007). No entanto, sua definição não abarca a Teoria 

de Agência do próprio Bandura & NIHM (1986), que tem como pilares aspectos antecipatórios 

e intencionais que fundamentam a Proatividade. Além desse papel de agência que parece pautar 

alguns preceitos da Proatividade, é oportuno citar os aspectos envolvidos na Teoria dos 

Construtos Pessoais (Kelly, 1955), a qual parte do princípio de que os indivíduos testam suas 

hipóteses e são construídos pelo modo como antecipam os acontecimentos. Dessa maneira, há 

evidências de que a Proatividade poderia complementar a Autoeficácia para aumentar a sinergia 

dos elementos formadores do PsyCap. 

No caso da Esperança, que também demonstrou relação positiva com a Proatividade 

(r= 0,650/moderada), alguns estudos já haviam apoiado esses resultados. Os estudos de Stander 

et al. (2015), revelaram que o comportamento proativo seria um preditor da Esperança. Outros 

estudos ainda sugeriram relações de mutualidade e complementaridade entre a Proatividade e a 

Esperança, com influências recíprocas (Chen, 2013; Klemme Larson & Bell, 2013). Ao se fazer 

uma comparação das relações da Proatividade com a Esperança, pode-se concluir que há a 

possibilidade de essa relação estar baseada na força de vontade, um lado agêntico da Esperança 

(Snyder, 2000, 2002). Essa força de vontade pode contribuir para elevar a autoconfiança, 

potencializar as próprias capacidades dos indivíduos e atuar como molas propulsoras de um 

comportamento ativo (Madrid et al., 2017). Por outro ângulo, mesmo diante da relação estreita 
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entre a Proatividade e a Esperança, esta aparece mais pautada em expectativas individuais 

(Santos et al., 2019), ou seja, pouco relacionada às ações, ao agir e fazer. A Esperança também 

emerge na literatura atrelada ao planejamento e em direção aos objetivos e rotas alternativas 

(Snyder, 2000), mas aparentemente não está relacionada aos aspectos estratégicos e 

intencionais dos indivíduos; está inclinada ao futuro, porém com indícios de estar ausente do 

pragmatismo organizacional, e se distancia da intencionalidade e da estratégia, que são 

essenciais para se alcançar os objetivos e a felicidade (Lyubomirsky et al., 2005). 

A Resiliência foi outra capacidade que se relacionou positivamente com a Proatividade 

(r = 0,613/moderada). Esse resultado corrobora estudos anteriores, com relação de mutualidade 

(Chen, 2013) e complementaridade (Klemme Larson & Bell, 2013). A Resiliência está 

associada à superação de obstáculos e adversidades. Tem um cunho reativo e foco no presente, 

no momento quando os eventos ocorrem (Madrid et al., 2017). A Proatividade está mais 

inclinada ao futuro. Seu cunho proativo não apenas reage, mas atua na prevenção e 

previsibilidade de contratempos e adversidades para evitar o estresse e insucesso, podendo ser, 

portanto, uma aliada da Resiliência. Essa relação entre a Proatividade e a Resiliência também 

pode ser suportada pela persistência e perseverança, atribuídas aos dois conceitos (Griffin et 

al., 2007). Nessa perspectiva, a Proatividade, com seu caráter preventivo e antecipatório, mitiga 

problemas no futuro. 

No que se refere ao Otimismo, a relação com a Proatividade foi positiva, porém fraca 

(r = 0,386). Essa relação não tão robusta com o Otimismo, em parte, pode explicar os preceitos 

da Proatvidade, que é pautada na oposição ao passivo, pois, em algumas análises encontradas 

na literatura, é atribuído ao Otimismo, além de expectativas, um cunho passivo (Lopez & 

Snyder, 2009). Todavia, apesar dessa relação menos intensa do Otimismo com a Proatividade, 

esses resultados corroboraram estudos anteriores. De acordo com (Chen, 2013), os estilos de 

carreiras mais proativos podem despertar estados otimistas e estes podem potencializar a 

Proatividade de carreira. Os aspectos temporais também estão envolvidos quando se compara 

a Proatividade e o Otimismo. Ambos estão conectados ao futuro, sendo que o Otimismo, assim 

como a Esperança, está mais voltado para as expectativas dos indivíduos (Santos et al., 2019), 

enquanto a Proatividade está mais próxima das ações efetivas e mudanças ambientais com um 

olhar no futuro. Embora o Otimismo seja associado às expectativas, pode ser funcional para 

assimilar e participar ativamente das mudanças e inovações, e para controlar o estresse em razão 

dessas mudanças (Madrid et al., 2017). Dessa maneira, algumas alterações comportamentais 
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ocorrem em momentos de instabilidades e desequilíbrios ambientais, despertando ações 

proativas (Griffin et al., 2007). Conclui-se, então, que o Otimismo pode ser um coadjuvante em 

processos de mudanças promovidos por comportamentos proativos. 

Paralelamente às relações positivas entre a Proatividade e os componentes do PsyCap, 

alguns dados sociodemográficos chamaram a atenção. O grau de escolaridade mais elevado, 

por exemplo, apareceu associado a níveis mais elevados de Proatividade e Autoeficácia. Esses 

resultados sinalizam que a busca pelo conhecimento e a aprendizagem formal têm impacto 

nesses recursos psicológicos. Apurou-se também que os cargos de chefia foram relacionados a 

níveis mais elevados de Esperança, Autoeficácia e Proatividade, o que indica que a natureza do 

cargo pode potencializar esses recursos psicológicos e ter relação com a característica do líder; 

ou, ainda, pode apontar que esses recursos psicológicos são percebidos por colegas de trabalho 

e superiores, fato que justificaria a escolha de um indivíduo como líder. 

Os resultados empíricos das relações positivas entre a Proatividade e os componentes 

do PsyCap corroboram vários estudos, seja na relação de complementaridade, seja como 

determinantes um do outro (Bandura, 1997; Bateman & Crant, 1993; Chen, 2013; Klemme 

Larson & Bell, 2013; Stander et al., 2015). Entretanto, mesmo diante dessas evidências de 

congruências, não se observou na literatura associação do PsyCap no âmbito das realizações 

intencionais e do planejamento estratégico. O PsyCap foi relacionado a fatos circunstanciais 

menos deliberados, sem menção clara na literatura à percepção do PsyCap por parte dos 

indivíduos durante a realização de tarefas. Assim, além das relações positivas encontradas, a 

Proatividade apresenta diferenças importantes em relação ao PsyCap. A Figura 1 traz algumas 

características da Proatividade que podem agregar e potencializar o PsyCap. 
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Figura 1 

Contribuições da Proatividade para o PsyCap 

 

 

Nota. Contribuições da Proatividade ao PsyCap. Fonte: Autor (2021). 

 

Conforme exposto na Figura 2 e ao longo deste estudo, existem aspectos que envolvem 

a Proatividade e que, aparentemente, não estão presentes nos elementos do PsyCap. Citam-se, 

nesse contexto, a consciência e a intenção de fazer, os aspectos relacionados à previsibilidade 

e as ações estratégicas antecipatórias voltadas para mudanças. Desta forma, a Proatividade 

apresentou relações positivas com os componentes do PsyCap, mas também diferenças que 

podem complementar a ordem superior do PsyCap. Além disso, a Proatividade foi associada à 

aprendizagem, bem como pode ser aprendida e desenvolvida e é mensurável e impacta nos 

resultados (Kyrö et al., 2008; Parker & Liao, 2016; Verzat et al., 2017), o que evidencia sua 

flexibilidade – requisitos básicos dos elementos do PsyCap. Portanto, esses resultados podem 

colocar a Proatividade dentro dos pré-requisitos estabelecidos para compor a ordem superior 

do PsyCap (Luthans et al., 2007). 

 

5.6.1 Implicações teóricas, práticas e futuras investigações 

 

Ao se promover o debate entre a Proatividade e os componentes do PsyCap, acredita-

se contribuir para a reflexão em torno de novos componentes para o PsyCap, com ganhos 

significativos para a Psicologia Positiva. Ademais, as características ativas da Proatividade, seu 

cunho intencional e consciente (Bandura & NIHM, 1986) poderiam tornar o PsyCap mais ativo 

e maximizar resultados. Entende-se que o desenvolvimento do PsyCap poderia fazer parte de 
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políticas públicas globais e ser introduzido nas grades curriculares das instituições de ensino e 

nas organizações como um todo. O desenvolvimento do PsyCap pode ser um atenuante às 

doenças mentais contemporâneas, uma vez que apresenta características relacionadas ao 

entusiasmo, à felicidade e à performance. O PsyCap elevado pode auxiliar na prevenção de 

doenças como a depressão e a ansiedade, e na redução de impactos emocionais negativos 

provocados pelo uso de redes sociais e ferramentas tecnológicas do universo digital. 

Pode-se concluir, ao se abordar o papel ativo do ser humano, representado pela 

Proatividade, que é necessária a realização de mais estudos sobre novas formas para deixar o 

PsyCap menos circunstancial/reativo e mais ativo. A literatura aponta que os componentes do 

PsyCap podem ser ativados circunstancialmente, normalmente associados às instabilidades e 

reações. Como são construtos positivos e de grande valor para o alto desempenho, seria razoável 

pensar que um PsyCap mais presente e mais ativo propiciaria mudanças e perspectivas positivas 

na vida das pessoas, na sociedade e nas organizações. Sugere-se também ampliar as pesquisas 

em torno de novos componentes para o PsyCap, já que seu impacto é sinérgico e oriundo da 

interação entre seus componentes, de modo que uma nova composição pode aumentar esse 

impacto. Notam-se, atualmente, sugestões de vários construtos que poderiam compor essa nova 

ordem superior do PsyCap, como a coragem, a inteligência emocional, a gratidão, e a 

Proatividade ora em debate neste estudo. 

Importante também realizar estudos em diferentes culturas, com amostras em 

contextos organizacionais variados, como organizações privadas, autarquias públicas e terceiro 

setor, assim como estudos para revelar os aspectos negativos da Proatividade e do PsyCap. 

Nesse sentido, caberia investigar aspectos e fatores que possam ser considerados prejudicais às 

organizações e à sociedade de forma geral. 

 

5.6.2 Limitações dessa investigação 

 

Por se tratar de um estudo transversal, ocorrido em um só momento, um estudo 

longitudinal poderia ser mais indicado, a fim de verificar, por exemplo, as relações entre o 

PsyCap e a Proatividade antes e depois de uma intervenção, o que poderia trazer mais qualidade 

ao estudo e evidenciar dados não abarcados nesta investigação. O instrumento do PCQ24 do 

PsyCap possui questões reversas, o que pode ter ocasionado discrepâncias nas respostas. 
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Alguns itens da escala do PsyCap apresentaram baixo peso fatorial e foram eliminados para 

permitir um bom ajuste do instrumento e níveis aceitáveis de consistência interna. 

Não menos importante, mesmo sendo uma amostra considerada razoável e aceita pela 

literatura (Guadagnoli & Velicer, 1988), o estudo poderia contar com uma amostra mais 

significativa. Dessa forma, pesos fatoriais mais elevados e uma amostra maior, poderiam 

ampliar a robustez estatística do estudo. 
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Anexo 1 – Modelo geral dos resultados 

 

Figura 2 

Modelo geral dos resultados 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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(Submetido ao periódico Psicologia ciência e profissão; ISSN: 1982-3703) 

 

6 ESTUDO 3. “DETERMINANTES DA PROATIVIDADE E DO CAPITAL 

PSICOLÓGICO: FATORES INDIVIDUAIS E ORGANIZACIONAIS” 

 

6.1 Resumo 

 

A Proatividade e o Capital Psicológico (PsyCap) são construtos associados às virtudes 

psicológicas, recursos que podem ser despertados por fatores individuais e organizacionais, os 

quais podem maximizar resultados. O presente estudo visou investigar qualitativamente os 

determinantes e aspectos que envolvem o PsyCap e a Proatividade, a partir da perspectiva de 

trabalhadores de duas empresas brasileiras. O estudo foi realizado por meio de entrevistas 

semiestruturadas em uma amostra de 26 funcionários. Os resultados revelaram determinantes 

comuns para a Proatividade e o PsyCap, dentre eles a aprendizagem formal e informal, o 

feedback, a felicidade, a persistência, a curiosidade, os desafios e a estratégia. Foram 

observados alguns consequentes positivos como euforia, alegria, realização, entusiasmo, 

engajamento e gratidão. Notou-se também que a ausência de Proatividade e níveis baixos de 

PsyCap podem desencadear reações negativas, como a indignação, tristeza, procrastinação, 

paralisação, desequilíbrio e frustração. Esses resultados sugerem que intervenções focadas no 

desenvolvimento da Proatividade e do PsyCap podem ser essenciais para potencializar o bem-

estar individual e resultados positivos nas organizações. 

Palavras-chave: Proatividade, Proativo, Capital Psicológico, PsyCap. 

 

6.2 Abstract 

 

Proactivity and Psychological Capital (PsyCap) are concepts associated with psychological 

virtues, the resources that can be awakened through individual and organizational factors, which 

can maximize results. The present study aimed to investigate qualitatively the determinants and 

aspects that involve PsyCap and Proactivity, from the perspective of the workers of two 

Brazilian companies. The study was carried out by means of a semi-structured interview in a 

sample of 26 employees. The results revealed common determinants for Proactivity and 

PsyCap, among them formal and informal learning, feedback, happiness, persistence, curiosity, 
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challenges, and strategy. Some positive consequences were observed, such as euphoria, joy, 

fulfillment, enthusiasm, engagement, and gratitude. It was also noted that the absence of 

Proactivity and low levels of PsyCap can trigger negative reactions, such as indignation, 

sadness, procrastination, paralysis, imbalance, and frustration. These results suggest that 

activities focused on the development of Proactivity and PsyCap can be essential to enhance 

individual well-being and positive results in organizations. 

Keywords: Proactivity, Proactive, Psychological Capital, PsyCap. 

 

6.3 Introdução 

 

Os estudiosos da Psicologia Positiva intensificaram nas últimas duas décadas estudos 

sobre as virtudes humanas, recursos psicológicos positivos que podem impactar positivamente 

no desempenho e bem-estar das pessoas, bem como no sucesso organizacional. São observados 

debates expressivos e intervenções focadas no desenvolvimento da positividade oriunda desses 

recursos (Luthans, 2002; Seligman, & Csikszentmihalyi, 2001). Destaca-se nessa seara o 

Capital Psicológico (PsyCap), um sistema de ordem superior, cujos componentes (Autoeficácia, 

Esperança, Resiliência e Otimismo) interagem entre si sinergicamente para maximizar 

resultados tangíveis ou intangíveis (Peterson, Luthans, Avolio, Walumbwa, & Zhang, 2011). 

Esses componentes do PsyCap são virtudes psicológicas positivas que podem ser geridas, 

mensuradas e desenvolvidas (Luthans, Youssef-Morgan, & Avolio, 2007; Seligman, 2002). 

Diante da importância da sinergia criada entre os quatro componentes do PsyCap, 

outros componentes podem ser estudados para integrar e potencializar esse capital (Luthans, 

Youssef-Morgan, & Avolio, 2015); novos elementos podem ampliar sua sinergia e seus 

benefícios. Nesse contexto de novos elementos, podem ser citados, dentre eles: a autenticidade, 

a criatividade, o mindfulness, o perdão, a gratidão, a espiritualidade, a inteligência emocional 

(Luthans et al., 2015) e a Proatividade (Bento & Silva, 2018). Esta última, aparentemente, 

encontra suporte nas mesmas bases do PsyCap, ou seja, na Teoria da Motivação no Trabalho 

(Stajkovic, 2006), Teoria de Agência (Bandura, 2008), Teoria Social Cognitiva (Bandura, 

1997) e nos preceitos da Psicologia Positiva (Peterson et al., 2011; Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2001). 

Quando estudada sob a ótica da individualidade humana, a Proatividade é tida como 

um atributo, uma disposição pessoal para desafiar o status quo (Crant & Bateman, 2000). É 
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também considerada um comportamento autoiniciado, intencional (Bandura & National 

Institute of Mental Health [NIMH], 1986), que estimula a adaptação em momentos insólitos, 

fomenta ações antecipatórias (Kelly, 1955) e preventivas, no âmbito pessoal e profissional 

(Bindl & Parker, 2010; Grant & Ashford, 2008). 

À semelhança do PsyCap, a Proatividade é citada em alguns estudos como um recurso 

passível de ser desenvolvido, que impacta nos resultados (Kyrö, Seikkula-Leino, & Mylläri, 

2008; Verzat, O’Shea, & Jore, 2017) e pode ser aprendido (Parker & Liao, 2016). Essas 

afinidades podem colocar a Proatividade como uma aliada do PsyCap a fim de potencializar e 

maximizar resultados. A seguir, com vistas a fundamentar esses conceitos, serão enfatizados 

alguns fatores pessoais e organizacionais que podem ser determinantes para desencadear esses 

recursos psicológicos positivos que impactam na gestão e no desenvolvimento do PsyCap e da 

Proatividade. 

 

6.3.1 Fatores pessoais e organizacionais que podem impactar no desenvolvimento da 

Proatividade e do PsyCap 

 

A Proatividade e o PsyCap são impactados por alguns fatores organizacionais e 

aspectos individuais como o nível de educação formal, a aprendizagem informal, a cultura 

organizacional e o papel das lideranças. São considerados recursos individuais (Xanthopoulou, 

Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2007) e potenciais preditores de atitudes positivas e felicidade 

(Salas-Vallina, Alegre, & Fernández Guerrero, 2018), de engajamento no trabalho (Salanova, 

Agut, & Peiró, 2005) e controle do trabalho (Parker & Sprigg, 1999), e constituem valiosos 

recursos psicológicos que fomentam ideias e satisfação no trabalho (Xanthopoulou et al., 2007). 

Devido aos seus benefícios, existe um crescente interesse da comunidade científica sobre o 

desenvolvimento destes recursos pessoais positivos (Luthans et al., 2015). 

Há indicativos na literatura de que tais recursos podem ser desenvolvidos por meio de 

intervenções, educação formal e especificidades culturais (Kostal & Wiernik, 2017). De acordo 

com os estudos de Verzat et al. (2017) no campo do empreendedorismo, a Proatividade pode 

ser desenvolvida mediante intervenções; reforçada pela alegria, prazer, orgulho, emoção, 

surpresa, liberdade; e aprendida graças ao seu cunho conativo, que são formas de agir ou 

responder a eventos. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0605
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0605
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883418300883#bib0460
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B23
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Essa percepção conativa, para Kyrö et al. (2008), envolveria aspectos ligados à 

motivação e volição, esta última voltada para os aspectos relacionados à persistência, vontade 

de aprender e empreender, ao esforço, à autorregulação, avaliação de estratégia e ao controle 

(Kyrö et al., 2008; Verzat et al., 2017). Parker e Liao (2016), em seu turno, asseveram que é 

possível construir habilidades proativas para uma carreira de sucesso. Estas constatações são 

corroboradas por outros estudos que associaram a Proatividade com a aprendizagem e o 

desempenho (Druskat & Kayes, 2000; Erkutlu & Chafra, 2012; Jore, 2012). 

A orientação proativa de carreira faz com que os indivíduos busquem mais 

qualificações e, consequentemente, terão no futuro níveis mais altos de escolaridade (Connelly, 

Certo, Ireland, & Reutzel, 2011; Kostal & Wiernik, 2017). Assim como a Proatividade, 

acredita-se que o PsyCap pode ser igualmente desenvolvido. Citam-se o Otimismo aprendido 

de Seligman (1998) e a Autoeficácia, a qual, segundo Bandura e NIMH (1986), é fomentada 

pelas experiências pessoais e vicárias, adquiridas ao longo do tempo. Essa aprendizagem 

informal facilita a interação nas organizações e torna-se um veículo de autodesenvolvimento 

(Baker & Pifer, 2015; Cormier-MacBurnie, Doyle, Mombourquette, & Young, 2015). Já a 

aprendizagem formal é associada à satisfação no trabalho e à participação dos professores no 

desenvolvimento de atitudes autônomas e proativas dos alunos (Biggs & Tang, 2011; Verzat et 

al., 2017). As lideranças também são influências fundamentais para essa aprendizagem, uma 

vez que a energia ativa e o vigor dos líderes influenciam os liderados (Shin & Jeung, 2019; 

Sweetman & Luthans, 2010), por isso são consideradas determinantes de Proatividade e do 

PsyCap (Hu et al., 2018; Zhang, 2014). 

Diante do exposto, a proposta deste estudo foi analisar empiricamente os 

determinantes do PsyCap e da Proatividade e como se relacionam no contexto de duas empresas 

brasileiras. Para tal, buscou-se explicitar a visão dos funcionários sobre os componentes do 

PsyCap e da Proatividade, e identificar aspectos que pudessem revelar o relacionamento e os 

determinantes desses recursos psicológicos. 

 

6.4 Método 

 

O presente estudo trata-se de uma investigação qualitativa, por meio de entrevistas 

semiestruturadas. Nesse modelo de entrevista, algumas indagações são dirigidas aos 

http://journals.sagepub.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1534484318772242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B86
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B102
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respondentes, dando-lhes liberdade para discorrerem sobre o assunto e ritmo para responderem 

às perguntas. Este tipo de entrevista permite uma maior flexibilidade na coleta de dados, pois 

os respondentes possuem mais abertura para opinar (Laville & Dionne, 1999). Para alcançar os 

objetivos propostos, contou-se com o auxílio do departamento de recursos humanos das duas 

organizações pesquisadas, que, dentro das possibilidades, indicaram os profissionais a serem 

entrevistados. As entrevistas ocorreram dentro dos padrões éticos exigidos para essa natureza 

de estudo. Todos os participantes receberam um termo de livre consentimento, pelo qual foram 

esclarecidos dos objetivos do estudo e das providências a serem tomadas em caso de 

imprevistos ou desconfortos. Também foram informados que seria garantida a 

confidencialidade e que poderiam desistir a qualquer momento do estudo. 

 

6.4.1 Participantes 

 

Participaram do estudo 26 funcionários, escolhidos por conveniência pelo 

departamento de recursos humanos das duas organizações, sendo 34,62% do sexo masculino e 

65,39% do sexo feminino. Vale frisar que 46% dos entrevistados ocupavam cargos de liderança 

e 57% possuíam graduação e cursos de pós-graduação completos. Como critério para a 

participação, os respondentes deveriam ter mais de 18 anos e contrato formal de trabalho com 

a organização estudada. Foram excluídos da pesquisa os estagiários e prestadores de serviços 

terceirizados. A Tabela 1 apresenta os dados demográficos dos participantes. 
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Tabela 1 

Dados sociodemográficos (N=26). 

Variável 

demográfica 

Descrição N % 

Sexo 

Masculino 09 34,62 

Feminino 17 65,39 

Hierarquia 

Cargos de liderança 12 46,15 

Não ocupa cargo 

de liderança 

14 53,85 

Idade 

21 a 30 anos 11 42,31 

31 a 40 anos 09 34,62 

41 a 50 anos 06 23,08 

Grau de escolaridade 

Ensino médio 09 34,62 

Superior incompleto 02 7,69 

Superior completo 06 23,08 

Pós-graduação completa 09 34,62 

Tempo na 

organização 

Até 1 ano 09 34,62 

2 a 5 anos 11 42,31 

6 a 10 anos 02 7,69 

11 a 15 nos 01 3,85 

16 a 20 anos 01 3,85 

Acima de 20 anos 02 7,69 

Nota. Destaque para cargos de lideranças 46,15%. Fonte: Autor (2021). 
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6.4.2 Procedimentos 

 

As entrevistas foram realizadas por videoconferência no período de 01 a 14 de outubro 

de 2020, com duração média de 25 minutos. As perguntas basearam-se nos conceitos extraídos 

da literatura acerca dos componentes do PsyCap (Autoeficácia, Esperança, Otimismo, 

Resiliência) e da Proatividade. Inicialmente, os respondentes foram informados sobre os 

objetivos do estudo e que as entrevistas seriam gravadas e transcritas. Em seguida, foram 

coletados os dados sociodemográficos: sexo, hierarquia, idade, grau de escolaridade e tempo 

na organização. Antes da primeira pergunta, os participantes foram orientados que não se 

tratava de uma prova acadêmica, mas de uma coleta de visão pessoal sobre o assunto abordado, 

e que, em caso de dúvidas, poderiam solicitar esclarecimentos. À medida que as entrevistas 

foram realizadas, já foram na sequência transcritas. Essas providências evitam distanciamento 

pelo tempo e dificuldades em interpretar particularidades posteriormente (Wilkinson & 

Birmingham, 2003). Para a análise dos dados, os discursos foram agrupados por questão: 

reuniram-se todas as respostas para a questão de número 1, e assim sucessivamente até a última 

questão do estudo, a questão 19. Os dados foram analisados e comparados com o intuito de 

buscar as semelhanças, diferenças e complementaridades entre o construto da Proatividade e os 

componentes do PsyCap. Por fim, mediante discussão das principais descobertas evidenciadas 

no estudo, estabeleceram-se conexões com a literatura. 

 

6.5 Apresentação dos resultados 

 

Conforme enfatizado nas seções anteriores, este estudo empírico de natureza 

qualitativa teve por finalidade explicitar a visão dos funcionários de duas empresas brasileiras 

acerca do PsyCap e da Proatividade. Procurou-se verificar se os participantes conheciam os 

termos, as definições, as práticas no cotidiano organizacional, os determinantes e as possíveis 

relações entre o PsyCap e a Proatividade. 

 

6.5.1 O conhecimento dos respondentes sobre o PsyCap 

 

A primeira indagação do estudo almejou investigar qual o entendimento dos 

respondentes no que concerne ao PsyCap. Do total dos pesquisados, somente uma terça parte 



128 

 

afirmou ter ideia do que seria esse recurso. A transcrição de alguns discursos ilustra tal 

compreensão: 

 

“Não é uma palavra estranha, mas o conceito é novo” (Resp.3). 

“Já ouvi falar em gestão positiva, não estou assimilando o termo” (Resp.6). 

“É um ativo, uma coisa que a gente tem e difícil de mensurar. Uma carga que todas as 

pessoas trazem de suas crenças, criação, cultura” (Resp.1). 

“Já ouvi. Saber lidar com as objeções, ser resiliente, em momentos como esse da 

pandemia” (Resp.5). 

“Eu acredito que é ter resultado no ambiente de trabalho, com foco no bem-estar 

psicológico” (Resp.12). 

 

Nota-se que, em um dos relatos, o PsyCap é percebido como palavra não “estranha”, 

no contexto organizacional. Um participante afirmou “ter ouvido falar” em gestão positiva, mas 

que não conseguia estabelecer associação entre gestão positiva e PsyCap. Em outro relato, o 

PsyCap é entendido como um ativo difícil de mensurar e que é produto da construção social 

por meio de crenças, aprendizados na família e influências do contexto cultural – esse aspecto 

se refere à Autoeficácia, um componente do PsyCap. Além disso, um dos pesquisados fez 

menção ao componente Resiliência, considerada importante nesse momento de grande aflição 

em decorrência da pandemia de COVID-19, e outro relacionou o PsyCap à obtenção de 

resultados direcionados ao bem-estar psicológico de todos os envolvidos. Em síntese, algumas 

vinculações foram feitas, mas apenas uma minoria se aproximou das definições dos 

componentes do PsyCap, definidas na literatura como virtudes positivas (Luthans et al., 2007). 

Na seção que segue, será exposta a compreensão dos entrevistados no que diz respeito 

ao componente Autoeficácia. 

 

6.5.2 O conhecimento dos respondentes sobre Autoeficácia 

 

Ao serem questionados sobre o que entendiam por Autoeficácia, mais da metade dos 

participantes revelou não conhecer o termo. Pouco mais de um terço procurou defini-la, porém 

esboçaram uma ideia vaga sobre o seu significado, como se vê nas seguintes transcrições. 
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“[...] pelo nome, autoanálise, eficácia da minha ação” (Resp.1). 

“Já ouvi falar, é uma coisa minha [...], aquilo que gero de entrega” (Resp.4). 

“Se autogerenciar, “tocar o barco sozinho” sem gestor por perto” (Resp.12). 

“Acho que é ser autoeficaz, automotivado, sem precisar de alguém ficar te puxando, 

você sozinho criar o que você deseja” (Resp.16). 

 

Pode-se observar que os entrevistados tiveram uma vaga ideia sobre Autoeficácia, 

demonstrando desconhecimento do conceito tal qual é encontrado na literatura. No entanto, 

mesmo sem corresponderem à literatura na íntegra, alguns indícios certamente remeteram ao 

termo, como a presença da autoconfiança e da autonomia, “liberdade e sem gestor por perto”; 

da independência, “tocar o barco sozinho”; e da automotivação. Essa característica autônoma 

foi mencionada por um participante, que respondeu: “para se alcançar bons resultados não é 

preciso alguém ficar puxando”, portanto, nesse caso, o próprio indivíduo é responsável por suas 

ações. Os relatos também associaram a Autoeficácia à eficácia nas ações pessoais e 

organizacionais; na concepção deles, momentos exitosos proporcionam energia pessoal e 

trazem consequências positivas ao bem-estar individual. Em suma, a Autoeficácia foi 

considerada como sinônimo de eficiência pessoal, confiança pessoal inerente às características 

individuais voltadas ao autogerenciamento. 

Para as questões subsequentes, já com o enfoque no conceito de Autoeficácia presente 

na literatura, quanto à percepção de crenças nas capacidades individuais (Bandura, 1997), os 

participantes foram questionados sobre o que sentiam quando se julgavam capazes ou incapazes 

de executar suas tarefas. Quando se sentiam capazes, apontaram consequências positivas. Segue 

uma síntese dos discursos desse cenário: 

 

“Primero de tudo feliz [...] motiva a fazer com capricho e zelo” (Resp.1). 

“Me sinto recompensada, realizada” (Resp.3). 

“Fico bem satisfeita, tive hoje um feedback e me disseram que superei todas as 

expectativas, então é um bom sentimento” (Resp.4). 

“Motivada, quando vem um desafio me sinto motivada a buscar” (Resp.6). 

“Satisfeita, feliz, orgulhosa” (Resp.16). 

“Me sinto feliz, prazer quando realizo, autoestima fica elevada” (Resp.19). 
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Diante da percepção da plenitude e consciência de suas capacidades, os pesquisados 

expressaram com mais frequência sentimentos de felicidade; satisfação; motivação; realização 

profissional; alegria; autoestima; entusiasmo; e prazer. Ficou evidenciado nas falas dos 

indagados que se sentir capaz é se sentir recompensado, satisfeito e realizado. Um respondente 

definiu que se sentir capacitado é muito gratificante: “matar um leão todo dia motiva a fazer 

cada vez mais”. Outro relatou: “me sinto feliz, sinto prazer quando realizo, a autoestima fica 

elevada”. Nessa seara da autoestima, um dos depoimentos lembrou da importância de mensurar 

os resultados: “você precisa visualizar o que entregou para se sentir bem, o que consegue fazer, 

ter a sensação de confiança para seguir”. Em um dos discursos, foi relatado que não se consegue 

fazer tudo com a mesma eficiência: “tem coisas que tu estuda e tem mais eficiência, o tempo te 

propicia expertise e experiência”. E outro entrevistado destacou a importância do feedback 

positivo sobre as atividades, apontado como causa de bons sentimentos e motivação. 

Questionados sobre os sentimentos face à percepção de incapacidade, os participantes 

elencaram sentimentos opostos àqueles percebidos quando se sentiam plenos em suas 

capacidades. Contudo, sentir-se incapaz também teve um enfoque positivo, traduzindo-se em 

motivo para buscar a capacitação. Alguns trechos das falas sintetizaram esse estado dos 

respondentes: 

 

“[...] procuro não me desestabilizar e demonstrar fraquezas [...], quando não sei, vou 

correr atrás [...] sou curiosa e busco” (Resp.1). 

“Quando não consigo, me sinto ‘burra’ e frustrada” (Resp.2). 

“[...] dá uma certa insegurança, mas seguida de desafio” (Resp.6). 

“Me sinto impulsionada para me tornar capaz” (Resp.12). 

“Fico triste, bate um desânimo, um baixo astral” (Resp.19). 

 

Esses relatos sinalizam que, para os entrevistados, sentir-se incapaz pode gerar 

frustração, tristeza, paralisia e procrastinação; por outro lado, pode despertar aspectos ligados 

ao autodesenvolvimento como a curiosidade, busca constante e autocobrança para aprimorar 

conhecimentos e melhor capacitação. Um respondente relatou que, ao se sentir incapaz, sente-

se paralisado e começa a procrastinar. Outro salientou que, nessas ocasiões, é importante ter 

autocontrole, não se desestabilizar, ser curioso e buscar conhecimento. Também foram 

observados nos discursos sinais de persistência e Resiliência, como bem definiram alguns 
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participantes: “sinto-me com vontade de tentar de novo, realizar, e se cair, levantar”, “quando 

não se consegue, aí é o momento de ir atrás, não desistir, acho que buscar o conhecimento é a 

chave”. Houve também menção às lideranças; lembradas pelos respondentes como essenciais 

nos momentos de insegurança no trabalho. 

O público pesquisado também foi convidado a discorrer sobre como desenvolviam 

suas capacidades, ou seja, procurou-se identificar possíveis determinantes de Autoeficácia. 

Nesse quesito, majoritariamente, as respostas se concentraram na busca pelo conhecimento 

impulsionada pela curiosidade. 

 

“Como sou curiosa, sempre busco e sempre estudei, me inspiro em algumas pessoas” 

(Resp.1). 

“Eu pesquiso bastante [...] pesquiso na internet, sempre à procura de conhecimento” 

(Resp.2). 

“[...] desenvolvi basicamente pelo processo de aprender em conjunto, na prática” 

(Resp.3). 

“Quem me ajuda são meus clientes [...] não basta só tu estudar e ser capaz, essa troca de 

informações com pessoas tão qualificadas acaba ajudando muito no desenvolvimento 

do dia a dia” (Resp.5). 

“Eu estudo, busco conhecimento teórico e tento ver pessoas que são capazes [...] pedir 

ajuda para aquela pessoa” (Resp.7). 

“Eu estudo e me cobro” (Resp.11). 

“Eu costumo ler bastante blogs da área de marketing” (Resp.14). 

 

A aprendizagem, tanto formal como informal, se destacou nesses diálogos. Expressões 

como “sempre estudei”, “aprender em conjunto” e “sempre à procura de conhecimento” 

indicam a busca pelo conhecimento como determinante de Autoeficácia. A aprendizagem 

vicária despontou nos discursos em trechos como “aprender em conjunto, na prática”, “quem 

me ajuda são os meus clientes” e “tento ver pessoas que são capazes”, representando exemplos 

de fontes de inspiração para a Autoeficácia. Os recursos tecnológicos, tais como redes sociais, 

lives e blogs, também apareceram como fontes de aprendizagem. Alguns entrevistados ainda 

desenharam no quadro da aprendizagem informal a influência da cultura organizacional, da 

equipe e das pessoas. Foi citada, nesse contexto, a inteligência emocional: “temos que trabalhar 
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a parte técnica, mas importante também o lado emocional para lidar com gestores e colegas de 

trabalho”. 

A Figura 1 faz uma síntese dos principais resultados coletados a partir das falas dos 

participantes quanto à Autoeficácia, resultados estes que apontaram possíveis determinantes 

para potencializar essa capacidade. 

 

Figura 1 

Principais determinantes de Autoeficácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Possíveis fontes geradoras de Autoeficácia. Fonte: Autor (2021). 

 

Com estes apontamentos gerais por parte dos pesquisados, o estudo revelou alguns 

determinantes que podem servir como molas propulsoras de Autoeficácia. Destaca-se a 

aprendizagem de uma forma geral, que inclui recursos tecnológicos (blogs e lives) e pessoas 

como inspiração. Além disso, a curiosidade teve papel importante, ao impulsionar os indivíduos 

na busca pelo conhecimento para a superação de limitações, bem como o feedback, que foi 

considerado um meio utilizado pelos indivíduos para avaliarem a performance pessoal e 

obterem informações sobre os resultados e estratégias organizacionais. A liberdade, aliada à 

autonomia de agir e fazer, foi sublinhada como essencial para a iniciativa pessoal e para o 

desenvolvimento das atividades com excelência. 

A seguir será analisado o entendimento dos participantes em torno da Esperança e seus 

possíveis determinantes. 

Autoeficácia 

 Aprendizagem formal 

 Aprendizagem informal 

 Autonomia  

 Curiosidade 

 Feedback 

 Felicidade  

 Independência  

 Liberdade 

 Pessoas como inspiração 

 Responsabilidade 
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6.5.3 O conhecimento dos respondentes sobre a Esperança 

 

No que tange à Esperança, todos os participantes demonstraram conhecer o termo e 

faziam ideia do seu significado. Quase a totalidade dos entrevistados considerou a Esperança 

como sendo a expectativa de dias melhores, mas também a associaram à espiritualidade. 

 

“Para mim está mais ligada à espiritualidade [...] sou pragmática, tu trabalha, tu estuda 

e vai evoluindo nisso [...] esperança para mim é subjetiva, não vejo relacionada às ações” 

(Resp.1). 

“Não sou muito Poliana, minha esperança está ligada à resiliência [...] vejo a esperança 

de uma forma prática, como vai melhorar? Quero ver isso andando para ver se tenho a 

esperança” (Resp.3). 

“É um sentimento motivador, ver uma luz no fim do túnel [...] vai lutar para conseguir 

os objetivos” (Resp.5). 

“Se tu acorda e já sai cambaleando de casa [...] e vai trabalhar, o dia não será tão 

esperançoso como em um dia que tu acorda feliz” (Resp.7). 

“Eu penso que são perspectivas de dias melhores” (Resp.9). 

“Ter a fé que vai dar certo” (Resp.11). 

“Acreditar que alguma coisa vai dar certo lá no futuro” (Resp.25). 

 

Nesses discursos, nota-se a associação da Esperança às expectativas de acontecimentos 

favoráveis no futuro, à espiritualidade e à fé em dias melhores. A subjetividade esteve presente 

nas respostas: “para mim é subjetiva, não vejo relacionada às ações”; “palavra muita subjetiva, 

relativa ao otimismo”. Um dos entrevistados relatou: “quero ver isso andando para ver se tenho 

esperança”. Em algumas passagens, a Esperança foi relacionada à Resiliência e ao Otimismo, 

este último definido pelos pesquisados como “primo” da Esperança. A Esperança foi descrita 

como um sentimento motivador, combustível para a luta, e indícios de relação com a felicidade. 

Também foi relacionada com aspectos fora do ambiente profissional que antecedem o dia de 

trabalho, como o descanso no período noturno, expresso por um dos participantes assim: “Se 

tu acorda, já sai cambaleando de casa e vai trabalhar, o dia não será tão esperançoso como em 

um dia que tu acorda feliz”. Portanto, na visão da maioria dos pesquisados, prevaleceu para a 

Esperança uma definição pouco associada às ações – um estado que depende de fatores externos 



134 

 

como a fé, a religiosidade e as expectativas, ou seja, um conceito subjetivo com poucas 

evidências de ações deliberadas. 

Partindo-se de Snyder (2000), para quem a Esperança está conectada aos objetivos, 

metas e vias alternativas, os entrevistados foram questionados sobre seus comportamentos 

perante o insucesso e como faziam para alcançar seus objetivos. Algumas respostas apontaram 

um quadro negativo e que merece atenção, como se vê nas seguintes declarações: 

 

“Fico com muita raiva, mas não externo e não desconto em ninguém” (Resp.2). 

“Vou tentar encontrar a solução” (Resp.4). 

“No primeiro momento bate o desespero” (Resp.6). 

“Eu vejo que sempre existe uma segunda saída” (Resp.7). 

“Eu paro e penso no que posso fazer, o segredo é não se desesperar” (Resp.16). 

“Tentar manter o máximo de calma” (Resp.25). 

 

Ante o insucesso, que pode ser definido como a Esperança não concretizada 

(desesperança), algumas reações significativas foram observadas. Primeiro, foram citadas 

reações extremamente negativas como “fico com muita raiva”, “desespero” e “frustração”. Em 

um segundo momento, o foco foi entender as causas do insucesso e procurar soluções, buscar 

ajuda dos superiores, aprender com o mau momento e transformar a adversidade em algo 

positivo, como se vê nas expressões: “sempre existe uma segunda saída”, “paro e penso no que 

posso fazer”, “procuro manter o máximo de calma” retratam essa realidade. 

Indagados sobre como faziam para atingir seus objetivos e metas, as respostas 

revelaram possíveis determinantes para a Esperança: 

 

“As minhas motivações [...], do porquê que eu trabalho, prever situações fora da curva” 

(Resp.1). 

“Concentração e muito foco, não paro enquanto não termino, e me policio” (Resp.4). 

“Luto, luto, luto até o final e não desisto [...] analiso todas as possibilidades, as 

alternativas, os caminhos que devo percorrer” (Resp.5). 

“Acho que persistência, muita persistência” (Resp.6). 

“Eu procuro pesquisar, estudar e achando meu caminho” (Resp.8). 
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“Na empresa [...] programar as minhas metas, de curto e longo prazo. Na vida pessoal 

também, faço uma programação das atividades [...] acho isso muito importante” 

(Resp.9). 

“Eu vou atrás de tudo que eu puder [...] não fico esperando, se eu posso me virar sozinha 

eu vou atrás” (Resp.13). 

“Eu geralmente espero [...] não crio oportunidades, fico esperando a porta abrir. Não 

tento abrir a porta, espero alguém me convidar” (Resp.20). 

“Tento correr atrás para conquistar, não fico parada” (Resp.21). 

 

Alguns trechos das falas, como “do porquê que eu trabalho”, indicaram que o sentido 

do trabalho é importante nesse contexto da Esperança. Foi evidenciada a importância de “prever 

situações fora da curva”, planejar e se policiar durante a caminhada, e a presença da 

persistência: “luto, luto, luto até o final”, e da estratégia: “analiso todas as possibilidades”, 

“espero o momento certo” na busca por caminhos alternativos. Também foram observados 

quadros de apatia e comportamentos inertes, que refletem inação: “não crio oportunidades, fico 

esperando a porta se abrir”. No entanto, em oposição a isso, foram presenciadas afirmações 

positivamente dinâmicas como “tento correr atrás para conquistar, não fico parada” e “tento dar 

meu máximo e focar, buscar e ir progredindo”. 

Foi constante nos diálogos o vínculo das metas e objetivos envolvendo pessoas, 

conversas, incentivos e ajuda para cumprir a missão, visível em respostas como “tento mobilizar 

pessoas e familiares para me ajudarem”, “tento melhorar dia a dia, pergunto para as pessoas 

que trabalham comigo”. Esse último relato ratifica o feedback como instrumento de melhorias. 

Na Figura 2, tem-se a representação desses e de outros possíveis determinantes de 

Esperança coletados nas entrevistas, que podem significar forças para impulsionar quadros 

esperançosos. 
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Figura 2 

Principais determinantes de Esperança. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Possíveis fontes geradoras de Esperança. Fonte: Autor (2021). 

 

Ao serem analisados os depoimentos sobre a Esperança de uma forma geral, 

transpareceu nas falas que é um conceito pouco deliberado; quase sem vínculo com as ações e 

o pragmatismo organizacional; e ligado às expectativas. Entretanto, aplicadas as definições 

encontradas na literatura, as quais abrangem metas e objetivos, as respostas remeteram a um 

conceito mais dinâmico e deliberado para a Esperança. Exemplos disso foram os depoimentos 

que mencionaram o propósito de vida, o esforço para alcançar os objetivos, e o fator descanso 

fora do horário de trabalho para estar energizado no dia seguinte. 

Após esse apanhado sobre a Esperança, serão abordados os conhecimentos dos 

participantes pesquisados acerca do Otimismo e demais aspectos relativos ao conceito.  

 

6.5.4 O conhecimento dos respondentes sobre Otimismo 

 

No que concerne ao Otimismo, tal como ocorreu com a Esperança, todos os 

entrevistados conheciam o termo. Quase a totalidade deles respondeu que ser otimista significa 

ver o lado bom das coisas; ver os obstáculos, mas acreditar que são transponíveis e com reais 

possibilidades de sucesso. Na sequência, apresentam-se alguns depoimentos que representam a 

visão dos participantes sobre o Otimismo. 

 

“O Otimismo caminha muito com a Resiliência [...] não dá para fingir que tudo vai 

funcionar 100% e aí o tombo é muito mais alto” (Resp.1). 
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“Que tudo vai dar certo, envolve a esperança” (Resp.2). 

“A gente deve ser otimista sempre, mas não usar o otimismo como uma desculpa para 

algumas coisas que não deram certo” (Resp.3). 

“Otimismo está muito vinculado à Esperança, acreditar que pode dar certo [...] não tem 

como viver sem Otimismo, acho que isso também é adquirido culturalmente na 

educação, vida, experiência” (Resp.6). 

“Uma pessoa que vibra sempre no positivo” (Resp.8). 

“[...] Otimismo é algo que te impulsiona, que te motiva” (Resp.15). 

 

Ser otimista, para os respondentes seria “vibrar no positivo”, confiar que tudo vai 

melhorar, ter a expectativa de que algo bom pode acontecer. O Otimismo foi correlacionado 

pelos respondentes à Esperança e à Resiliência – “O Otimismo caminha muito com a 

resiliência” – na superação das dificuldades, como algo que impulsiona e motiva. Foi enfatizado 

que ter Otimismo não é viver de ilusão, tampouco ter um olhar ingênuo: “não dá para fingir que 

tudo vai funcionar 100%”, “não usar o Otimismo como uma desculpa para algumas coisas que 

não deram certo”; em vez disso, relacionaram-no a não ignorar a realidade, sem ser pessimista. 

O Otimismo também foi referido como um estado dinâmico “que te impulsiona, que te motiva”, 

no qual “quando algo [dá] errado e [é] dramático, a gente tira aprendizado disso e bora para 

frente”, portanto, nessa visão do pesquisado, ser otimista significa tirar lições de eventos 

infrutíferos. Ainda nessa esteira da aprendizagem, um participante relata: “acho que isso é 

adquirido culturalmente na educação, vida e experiência”, o que alude à aprendizagem 

informal. 

Com base nessas premissas sobre Otimismo ligadas às expectativas e à iminência de 

acontecimentos positivos, procurou-se identificar quais as consequências apontadas pelos 

respondentes desses estados otimistas, exemplificadas nas seguintes falas: 

 

“Fico muito feliz, procuro desempenhar mais ainda para receber essa mudança” 

(Resp.2). 

“Fico muito empolgada, mega, ultra empolgada” (Resp.3). 

“Com alegria, essa energia contamina” (Resp.7). 

“Eu fico muito entusiasmada, eu gosto muito de mudanças” (Resp.10). 

“ Eu fico feliz, mas não crio tantas expectativas” (Resp.17). 
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“Eu tento passar isso para meus colaboradores, a produtividade vai ser melhor” 

(Resp.21) 

 

Conforme pode ser observado, estar otimista equivale a sentir-se feliz, empolgado e 

eufórico. É uma energia que contagia: “essa energia contamina”. Essas perspectivas de bons 

acontecimentos do Otimismo geram mais engajamento para que o imaginado se concretize no 

futuro. Por outro lado, reflexões como “não é adequado gerar muitas expectativas para evitar 

decepções no futuro” e “racional com pé no chão” indicam o pensamento de alguns 

entrevistados de que é necessário ter cautela e assumir um estado otimista, porém não ingênuo. 

Além desses relatos, buscou-se investigar como os participantes cultivavam 

pensamentos positivos, ou seja, a fim de detectar possíveis determinantes de Otimismo. 

Algumas transcrições revelaram esse modo de pensar: 

 

“A religião, a fé que não deixa a gente cair, a fé primeiro” (Resp.2). 

“Minha forma maior de cultivar está em minha crença religiosa [...] por meio da arte, da 

educação e da família” (Resp.3). 

“Não penso muito nisso, viajando, tento ficar focada no presente” (Resp.4). 

“Tudo eu tenho uma segunda visão, buscar ver o lado bom” (Resp.7). 

“Rezo todos os dias, agradeço todos os dias por tudo” (Resp.9). 

“Procuro aprender a cada dia, cada dia aprender se dedicar” (Resp.18). 

“Me policio bastante, procuro ser positivo [...] estou sempre estudando alguma coisa” 

(Resp.11). 

“Ultimamente me conhecer um pouco melhor, como me sinto” (Resp.12). 

 

Na visão dos entrevistados, o Otimismo pode ser despertado por meio da 

aprendizagem: “procuro aprender a cada dia”, “leio bastante, ouço músicas”; da religiosidade, 

da fé: “rezo todos os dias”; ver o lado bom; e da gratidão: “agradeço todos os dias por tudo”, 

“temos que aprender a agradecer o dia a dia”. O reconhecimento foi outro fator citado como 

promotor de Otimismo: “quando você vê algum reconhecimento, você fica mais satisfeito”, 

bem como as ações sociais, por exemplo, ajudar as pessoas: “esse propósito de ajudar alguém 

me motiva”, “fazer o bem para as pessoas é um jeito de cultivar a positividade”. Nesse contexto 

social, também houve menção à empatia: “se colocar no lugar do outro”, e aos relacionamentos 
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pessoais: “eu busco em todos os setores dar um oi, cumprimentar as pessoas”. Outros aspectos 

complementam esses antecedentes do Otimismo, como o apoio familiar: “ouço conselhos dos 

meus avós que são pessoas mais experientes”, e as experiências de vida. 

Diante desses resultados, foram listados, na Figura 3, alguns aspectos que se 

destacaram e podem ser considerados determinantes de Otimismo. 

 

Figura 3 

Principais determinantes de Otimismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Possíveis fontes de Otimismo. Fonte: Autor (2021). 

 

A presença da religiosidade, o papel da aprendizagem, além do reconhecimento, apoio 

da família e o autoconhecimento foram citados como impulsionadores de quadros otimistas. 

Assim, mesmo o Otimismo sendo pautado em perspectivas e expectativas, na ótica dos 

entrevistados, não foi considerado um componente passivo, mas detentor de um certo grau de 

dinamismo em direção ao futuro. 

Adiante serão descritos a percepção e o conhecimento dos participantes sobre a 

Resiliência. 

 

6.5.5 O conhecimento dos respondentes sobre Resiliência 

 

Ao se abordar a Resiliência, pouco mais da metade dos entrevistados conhecia o termo 

e conseguiu defini-la. Associaram-na à capacidade humana de superar obstáculos, adaptar-se e 
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“Capacidade de tu passar por situações nem sempre positivas, mas de uma maneira 

equilibrada” (Resp.1). 

“Se adaptar às situações” (Resp.2). 

“Resiliência é se adaptar ao novo normal [...] e conseguir se adaptar às mudanças” 

(Resp.5). 

“[...] entendo como algo necessário, mas tem o limite, a gente não pode ser resiliente o 

resto da vida” (Resp.6). 

“Seria a persistência, não desistir, sempre estar ali” (Resp.10). 

“Palavra famosa. A cada hora que leio eu vejo um significado diferente [...] tenho 

conflito em definir Resiliência e empatia” (Resp.14). 

 

A partir desses diálogos, nota-se que a Resiliência foi relacionada à adaptação positiva: 

“Resiliência é se adaptar ao novo normal”, à persistência e a não desistir. Também foi associada 

com a habilidade de entender os momentos difíceis, ser capaz de julgar esses momentos e 

compreender a dor do outro (empatia). Em uma das respostas, um respondente afirmou: “cuidar 

para que esses momentos de dificuldades não se tornem permanentes, cuidar para que não 

sufoquem”. Outros aspectos chamaram a atenção como: “a gente não pode ser resiliente o resto 

da vida”. 

Além dessas definições, os participantes foram indagados sobre suas reações em 

momentos insólitos de dificuldades. Algumas passagens durante as entrevistas representam 

essas reações: 

 

“Tenho frustração, procrastino” (Resp.3). 

“No primeiro momento fico triste e desmotivada” (Resp.10). 

“Primeiro frustrada, ansiosa e depois eu paro e penso” (Resp.13). 

“Respiro fundo conto até três, às vezes a gente tem vontade de gritar” (Resp.16). 

“Eu procuro ficar tranquilo, vê o que vai acontecer” (Resp.18). 

“Quando tenho dificuldade, procuro alguém” (Resp.22). 

 

A primeira reação às adversidades, na visão dos respondentes, é um sentimento de 

querer fugir, procrastinar, acompanhado de ansiedade e inquietude perante alguns dilemas. 

Indicaram, no entanto, meios para controlar esses quadros dramáticos: “paro e penso”, “respiro 



141 

 

fundo e conto até três”, que evidenciam o tempo como aliado. Os participantes ressaltaram, 

ainda, a persistência equilibrada, a calma para definir prioridades, o foco na solução e a busca 

por ajuda: “procuro alguém”. Dada a importância desses momentos adversos, os respondentes 

foram questionados sobre quais aspectos os fortaleciam para a superação de dificuldades e 

desafios, na tentativa de identificar determinantes de Resiliência. Algumas dessas fontes de 

Resiliência podem ser apreciadas na transcrição dos relatos dos pesquisados durante o 

enfrentamento de desafios: 

 

“Eu preciso me sentir segura” (Resp.1). 

“O feedback me fortalece” (Resp.3). 

“O incentivo dos pares” (Resp.6). 

“A minha família” (Resp.7). 

“Gosto de ser reconhecida” (Resp.8). 

“Tenho bastante fé, penso que outras pessoas estão em situação pior” (Resp.16). 

“[...] agradecer o emprego, a família é uma base muito importante na vida da gente” 

(Resp.19). 

“A minha vontade de aprender, a necessidade” (Resp.20). 

“Teimosia, detalhista, perfeccionista” (Resp.23). 

 

Assim, para fortalecer a Resiliência, os entrevistados recorrem à confiança pessoal e à 

busca pelo conhecimento sobre as atividades, explicitadas em expressões como “eu preciso me 

sentir segura”; ao feedback, presente em trechos como “gosto quando as pessoas me apontam 

os erros”. Também apareceram nas falas dos respondentes a motivação por meio do 

reconhecimento: “gosto de ser reconhecida, de ganhar uma promoção, me motiva”; e a 

referência à família e à religiosidade: “tenho bastante fé”, esta última frequentemente 

mencionada nas adversidades. Destacaram-se igualmente na seara da Resiliência a importância 

da aprendizagem com os colegas, em respostas como: “colegas experientes que já passaram por 

situações parecidas”, bem como a busca pelo conhecimento de forma geral: “a minha vontade 

de aprender, a necessidade”. A consciência de assumir a responsabilidade foi apontada como 

uma maneira de fomentar a Resiliência – “a consciência e ter a coragem de dizer quando errou” 

é um exemplo disso. A gratidão emergiu em alguns trechos como: “levantar a cabeça, muita 

gente desempregada, dar valor ao emprego” e “penso também que outras pessoas estão em uma 
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situação pior que a minha”, diálogos que, além da gratidão, expõem um lado empático e altruísta 

dos pesquisados. O ato de comemorar foi outro aspecto lembrado no âmbito da Resiliência: 

“gosto de comemorar no dia a dia” e houve menção temporal ao presente: “pensar sempre que 

vai dar tudo certo e agradecer”, em um tom otimista associado à Resiliência. O propósito 

também foi colocado como sinônimo para o sentido no trabalho e razão para ser resiliente, o 

que foi constatado em expressões como “eu vejo que estou fazendo o que eu gosto, mas penso 

por quem e por quê, aí penso na minha filha e na minha mulher”, nesse caso, a família dando 

sentido ao trabalho. 

Partindo-se dos discursos supratranscritos e de outros observados durante as 

entrevistas, conclui-se que alguns determinantes são essenciais para o desenvolvimento da 

Resiliência, como se vê na Figura 4. 

 

Figura 4 

Principais determinantes de Resiliência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Possíveis fontes de Resiliência. Fonte: Autor (2021). 
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desafiados nos momentos inóspitos, reagindo de modo a transformar as dificuldades em 

momentos positivos e de oportunidades. 

A seguir, apresenta-se o conhecimento dos participantes com relação à Proatividade. 

 

6.5.6 O conhecimento dos respondentes sobre Proatividade 

 

Quando os entrevistados foram abordados sobre a Proatividade, apenas um 

respondente não tinha ouvido falar e não conseguiu defini-la. Para os pesquisados, a 

Proatividade consiste em surpreender as pessoas, antecipar-se, não esperar por terceiros, agir, 

como se verifica nos relatos: 

 

“Já ouvi falar e bastante [...] é surpreender as pessoas [...] antecipando em uma ação” 

(Resp.1). 

“Sim. Adoro essa palavra, se eu vejo um copo sujo aqui na mesa, eu pego e vou lavar” 

(Resp.2). 

“Proatividade é quando a pessoa não espera [...] é fazer parte da resolução, não ser 

omissa e não fugir da responsabilidade, assumir a responsabilidade de uma organização, 

de família” (Resp.3). 

“É não achar que alguém tem que fazer por ti” (Resp.5). 

“Anteceder algo [...] estar à frente de algum problema, identificar uma oportunidade e 

já retê-la” (Resp.7). 

“Fazer algo que as pessoas ainda estão pensando se vão fazer” (Resp.10). 

“[...] às ações que tu toma antes de um problema, tu já se prevenir” (Resp.13). 

“[...] ver alguma oportunidade de fazer alguma coisa [...] vai, corre atrás para fazer, não 

fica na inércia esperando [...] vai e faz a coisa acontecer” (Resp.14). 

 

Conforme notado nos diálogos, Proatividade seria a iniciativa do indivíduo em fazer 

acontecer, “surpreender as pessoas”, não ser omisso ou passivo como afirmaram alguns 

pesquisados: “eu vejo um copo sujo aqui na mesa, eu pego e vou lavar”, “tem um prego na 

parede e ninguém tira, eu vou e tiro”, isto é, assumir, sentir-se responsável por um setor ou 

organização. Outros discursos sobre a Proatividade, “é não achar que alguém tem que fazer por 

ti”, “sou responsável pelo meu setor, então eu tenho que ser exemplo para as outras pessoas”, 



144 

 

frisaram o papel da responsabilidade. Algumas falas indicaram que a Proatividade pode ser 

aprendida: “tento exercitar todo dia, eu aprendi muito com a minha esposa, ela é muito proativa, 

antecipar as necessidades”. Esse último relato é importante quando se pensa no 

desenvolvimento dessas virtudes positivas. 

Logo após, os participantes foram indagados sobre as motivações pessoais que 

fomentavam suas iniciativas no trabalho. Alguns depoimentos seguiram nessa direção: 

 

“Sempre fui proativa, é meu mesmo, da minha personalidade” (Resp.2). 

“Dinheiro, a meta ajuda bastante, a possibilidade de crescimento, de aprendizado” 

(Resp.6). 

“Liberdade, quando tu tem liberdade, tu consegue ser mais proativo [...] ter medo de 

fazer algo errado poda muito a Proatividade” (Resp.7). 

“Acho que a autonomia, se você não sabe muito bem até onde você pode chegar, você 

não vai conseguir ser muito proativa” (Resp.12). 

“Acho que quando depositam confiança em mim” (Resp.14). 

 

De acordo com esses discursos, a Proatividade pode ser um atributo da personalidade: 

“sempre fui proativa, é meu mesmo, da minha personalidade”, característica que pode ser 

evidenciada por meio de outros fatores como o dinheiro, as possibilidades de crescimento e as 

oportunidades de aprendizagem. Também ficou evidente a importância da liberdade propiciada 

pela confiança dos gestores, pois a confiança depositada pelos gestores nas capacidades dos 

liderados desperta comportamentos proativos, assim retratado nos discursos: “tu tem liberdade 

e tu consegue ser mais proativo”, “não uma liberdade sem horizonte, sem objetivo, mas ter 

liberdade de agir” – esse último relato faz menção a uma liberdade com autonomia, que 

proporciona satisfação e felicidade. Ademais, foram citados, no que se refere à iniciativa para 

o trabalho, o interesse e a curiosidade, ambos presentes nas falas de um respondente: “ter 

interesse, ser curiosa, esse meu interesse me faz ser mais proativa”. 

Outros relatos ressaltaram os desafios, a definição de metas, mudanças e novidades 

constantes. As possibilidades de crescimento e de aprendizado para alcançar novos estágios na 

carreira foram comentadas pelos participantes: “a possibilidade de crescimento e de 

aprendizado, de alcançar novos estágios, novos passos na carreira ajudam a ter iniciativa”; e 

fatores externos também chamaram a atenção, como a autonomia, que foi destaque na visão 
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dos pesquisados: “a autonomia é uma questão importante para mim”, “eu detesto ser mandada, 

então, antes da pessoa pedir eu já fiz”. esse último discurso vincula essas reações a um estilo 

pessoal ou aspectos ligados à personalidade. 

Os respondentes também foram perguntados sobre suas posturas voltadas para a 

prevenção de problemas no ambiente de trabalho, sendo alguns trechos bastante 

representativos: 

 

“Nada, estou vivendo um dia atrás do outro” (Resp.1). 

“Não atuo na prevenção” (Resp.3). 

“Treinar bem a minha equipe, sempre buscando novos mercados” (Resp.5). 

 “Definir o limite das atividades, em que começa e termina” (Resp.12). 

 “Eu procuro conversar bastante, pedir para as pessoas terem mais iniciativas” 

(Resp.16). 

“A comunicação é sempre importante” (Resp.25). 

 

As respostas compreenderam ações antecipatórias, definição clara de metas, 

treinamentos, busca por alternativas e conhecimento. A maioria dos pesquisados mencionou a 

importância da definição dos papéis de cada profissional, a comunicação e o feedback para 

diminuir a distância. Expressões como: “eu procuro conversar bastante” e “a comunicação é 

sempre importante” assinalam que a comunicação interna é primordial para alguns 

entrevistados, assim como o treinamento é visto por alguns como um mecanismo de prevenção: 

“treinar bem a minha equipe” e convicção na solução: “eu vejo que sempre exige uma segunda 

saída”. A integração de toda a equipe é interpretada como uma forma de prevenir problemas, o 

que pode ser resolvido, segundo um entrevistado, evitar “grupinhos” para não haver fofocas 

internas e ilhas de isolamento. Além dessas atitudes preventivas, por outro lado verificou-se 

que alguns pesquisados não atuam na prevenção: “nada, estou vivendo um dia atrás do outro”, 

“não atuo na prevenção”. 

Emergiram também aspectos negativos dessas iniciativas que pautam a Proatividade, 

tendo dois respondentes alertado: “nem sempre a Proatividade é bem-vinda pelas outras 

pessoas, elas podem se sentir invadidas”, “às vezes a Proatividade não é a expectativa do outro”. 

Diante desses discursos, têm-se importantes revelações sobre fatores que podem ser 

determinantes de Proatividade e ter impacto no desenvolvimento. 
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A Figura 5 traz uma síntese das definições e influências da Proatividade no contexto 

organizacional, apontadas pelos pesquisados como sendo determinantes dessa capacidade. 

 

Figura 5 

Principais determinantes de Proatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Possíveis fontes geradoras de Proatividade. Fonte: Autor (2021). 

 

Desse modo, diversos aspectos se mostraram nos diálogos como possíveis fontes de 

Proatividade, sendo que alguns deles apareceram de maneira mais discreta e outros com mais 

frequência. A aprendizagem, por exemplo, foi mencionada em várias passagens como 

fundamental para a Proatividade. A curiosidade foi também considerada uma espécie de mola 

propulsora de Proatividade e a busca do conhecimento para o aprimoramento profissional 

retratou esse quadro. O feedback foi indicado pelos pesquisados como essencial para o bom 

desenvolvimento das atividades e da carreira, de forma que saber como os colegas e líderes 

avaliam o desempenho profissional torna-se um mecanismo para sanar deficiências e lograr 

melhorias. A autonomia e a liberdade foram outros recursos citados como condição para criar 

e agir sem medos rumo aos desafios e ao bem-estar. 

Vale salientar que grande parte desses possíveis determinantes de Proatividade, 

listados na Figura 5, também figuraram como fontes de PsyCap, como demonstra a Figura 6. 
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Figura 6 

Determinantes da Proatividade presentes nos Componentes do PsyCap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

Nota. Determinantes da Proatividade comum ao PsyCap. Fonte: Autor (2021). 

 

O fato de vários aspectos terem aparecido no presente estudo como determinantes 

comuns aos dois conceitos, pode indicar correlação ou ainda sobreposição conceitual 

envolvendo a Proatividade e o PsyCap, como bem citou um respondente: “todas essas coisas se 

misturam, parece o mesmo tema”. Contudo, alguns desses determinantes aparecem apenas no 

contexto da Proatividade, não foram citados para o PsyCap, como: as antecipações de ações, 

foco nas mudanças, intencionalidade, capacidade percebida por terceiros, intencionalidade, 

oposição ao passivo, independência, iniciativa pessoal e comunicação, dentre outros 

determinantes exibidos na Figura 7.
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Figura 7 

Determinantes da Proatividade não presentes no PsyCap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Determinantes da Proatividade ausentes no PsyCap. Fonte: Autor (2021). 

 

Nos diálogos sobre a Proatividade, observou-se frequente menção à antecipação, à 

intencionalidade e à oposição ao comportamento meramente passivo/reativo. Antecipar-se e 

não esperar, aliados à independência, foram as tendências na maioria dos discursos. Outro fator 

significativo apontado pelos respondentes, foi a importância de suas capacidades serem 

percebidas pelos líderes e externadas aos liderados, o que, segundo os pesquisados, motiva e 

provoca comportamentos proativos. Também foi referenciada a comunicação; para os 

pesquisados, as informações organizacionais, de uma forma geral, provocam iniciativas, as 

quais, se apoiadas e tiverem respaldo dos líderes, podem ser potencializadas para se atingir o 

sucesso organizacional. 

 

6.6 Discussão dos resultados 

 

Conforme mencionado nas seções anteriores, este estudo teve por finalidade identificar 

determinantes da Proatividade e do PsyCap, bem como possíveis relações entre os dois 

construtos. Ao submeter o PsyCap ao público pesquisado, notaram-se dificuldades em defini-

lo, todavia, mesmo com uma visão superficial, o PsyCap foi associado à gestão positiva e 

considerado um ativo oriundo das crenças e experiências de vida – definições um pouco aquém 

daquelas encontradas na literatura, que se situam em torno das virtudes psicológicas positivas 

dos indivíduos (Luthans et al., 2007). Em relação aos componentes do PsyCap (Autoeficácia, 
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Esperança, Otimismo e Resiliência), os pesquisados demonstraram um pouco mais de domínio, 

corroborando parcialmente a literatura e os indícios de relações entre o PsyCap e a Proatividade. 

No caso da Autoeficácia, foi o componente menos familiar aos respondentes. 

Obtiveram-se respostas voltadas à autonomia e independência, portanto distantes das definições 

encontradas nos estudos de Bandura (1997), que define Autoeficácia como sendo as crenças 

percebidas pelos indivíduos acerca das suas capacidades. Apesar disso, os entrevistados 

contribuíram substancialmente ao comentarem sobre as suas capacidades. Apontaram que, 

quando se sentem plenos de suas capacidades, afloram sentimentos positivos como alegria, 

autoestima elevada, entusiasmo e felicidade. Esses aspectos positivos relatados vão ao encontro 

de preceitos discutidos na literatura sobre a Proatividade, como os estudos de Verzat et al. 

(2017), em que a alegria, o entusiasmo e o prazer reforçam atitudes proativas. Por outro vértice, 

os pesquisados expuseram aspectos negativos quando não se sentem capazes, como a 

frustração, tristeza e paralisia, dentre outros. 

Ao mesmo tempo, esses aspectos negativos foram considerados molas propulsoras 

para o autodesenvolvimento e a autocobrança, por isso podem fomentar a positividade, uma 

vez que o reconhecimento das limitações faz com que os indivíduos aprimorem seus 

conhecimentos, busquem a aprendizagem continuada, tanto formal (Kostal & Wiernik, 2017) 

como informal, por meio da cultura organizacional e das lideranças (Baker & Pifer, 2015; 

Kostal & Wiernik, 2017; Shin & Jeung, 2019; Sweetman & Luthans, 2010). Assim, os níveis 

baixos de Autoeficácia podem desencadear atitudes positivas, mobilizar outros recursos 

psicológicos como a Esperança, o Otimismo e a Resiliência para vencer limitações e superar 

desafios; despertar a necessidade de ir além, realizar ações proativas intencionais, sair da zona 

de conforto e confrontar o status quo (Crant & Bateman, 2000). Nesse sentido, a Proatividade 

pode contribuir para níveis elevados de Autoeficácia e despertar no indivíduo a necessidade de 

capacitar-se para se tornar mais autoeficaz, esperançoso, otimista e mais resiliente. Essa relação 

de reciprocidade está representada na Figura 8. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B80
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Figura 8 

Determinismo recíproco entre a Autoeficácia e a Proatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Relação de mutualidade entre Proatividade e Autoeficácia. Fonte: Autor (2021). 

 

Outros estudos já haviam constatado esse determinismo recíproco (Bandura & NIMH, 

1986) entre a Proatividade e a Autoeficácia. Segundo Chen (2013), os comportamentos 

proativos podem ser a causa de níveis elevados de Autoeficácia que, por sua vez, pode 

promover ações proativas. 

No que tange à Esperança, os pesquisados não a associaram a objetivos ou vias 

alternativas (Snyder, 2002), ou seja, não foi relacionada à intenção de agir nem às demais 

práticas nas rotinas organizacionais. No entanto, foi associada ao Otimismo e à Resiliência, esta 

última citada como condição para se ter Esperança. Esses resultados reforçam estudos de 

Santos, Pais, Mónico e Macedo (2019), que descreveram os mesmos tons nos discursos, ao 

revelarem que os princípios basilares da Esperança são as boas perspectivas, expectativas e a 

fé. Snyder (2002) acrescenta que a Esperança envolve componentes motivacionais, emocionais 

e cognitivos e não se trata de um novo conceito. Assim, sem desconsiderar os aspectos 

emocionais da fé e da espiritualidade, na ótica dos respondentes, a definição de Esperança 

corroboraria parcialmente a literatura. 

De uma forma geral, ao serem aplicadas as definições da literatura sobre a Esperança, 

as respostas certamente a remetem a um conceito dinâmico, mas paradoxal quando comparado 

com a passividade relatada pelos entrevistados. Dessa maneira, na visão dos respondentes, 

aparentemente, Esperança tem outro conceito, outro significado, pois a consideram uma 

expectativa, uma iminência de bons acontecimentos. A esse respeito, um ponto a ser observado 

é o fato de este estudo ter sido realizado em empresas brasileiras, imerso, portanto, na cultura 
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deste país. O mesmo significado foi encontrado na cultura portuguesa (Santos et al., 2019), o 

que leva a crer que o conceito de Esperança, em outras culturas, como a norte-americana 

(Snyder, 2000), pode apresentar significados diferentes. 

Quanto ao Otimismo, os respondentes ratificaram as fronteiras tênues, destacadas na 

literatura (Luthans et al., 2007), desse recurso com a Esperança e a Resiliência. Para os 

pesquisados, o Otimismo é uma vibração positiva, é estar feliz, com empolgação e euforia. 

Apontaram que esse sentimento pode ser fomentado por meio da espiritualidade, da fé, gratidão 

e aprendizagem. E foi corroborada sua associação com as perspectivas e expectativas de 

resultados positivos (Santos et al., 2019; Scheier, Carver, & Bridges, 2001) e o entusiasmo 

(Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010; Seligman, 1998). No que se refere à Resiliência, as 

definições dos pesquisados corresponderam à literatura, que a define como capacidade de êxito 

perante as adversidades (Masten, 2007). Além da necessidade de ser resiliente, os respondentes 

alertaram para medidas preventivas a fim de evitar a necessidade de reação constante às 

adversidades, uma menção clara aos preceitos proativos. Isso faz pensar no papel que a 

Proatividade pode ocupar no contexto da Resiliência, visto que focar na antecipação, prever 

adversidades para reduzir o nível de estresse e os insucessos pode ser fundamental (Bento, 

2020). Levene (2015) esclarece que a Resiliência pode ser potencializada por alguns fatores; 

reorientar as forças humanas para atitudes proativas e não reativas seria um deles. Outros fatores 

importantes mencionados no campo da Resiliência foram a persistência e a adaptação às 

mudanças, ambas associadas, também, à Proatividade (Parker, Williams, & Turner, 2006). 

Alguns aspectos chamaram a atenção para a Resiliência, como aqueles comuns aos 

demais componentes do PsyCap, o que, de certa forma, ratifica a proximidade e as inter-

relações desses recursos psicológicos. Citam-se a confiança em si e as experiências vicárias 

(Bandura & NIMH, 1986), o feedback e a persistência (teimosia), que remetem à Autoeficácia, 

mas também às fontes de Proatividade (Parker et al., 2006). Diante dessa visão geral dos 

pesquisados sobre o Psycap, este estudo demonstrou que pairam dúvidas sobre as definições de 

PsyCap e seus componentes, mas que não são exclusivas desta investigação. Os próprios 

autores que idealizaram o PsyCap reconhecem que não há unanimidade sobre as características 

de seus componentes. Há fragilidades, principalmente, para determinar se esses elementos são 

estados ou traços de personalidade (Luthans et al., 2007), pois são maleáveis, mas possuem 

traços estáveis (Peterson et al., 2011). Um exemplo disso é a Resiliência, que foi estudada como 

traço de personalidade (Kuntz, Näswall, & Malinen, 2016). 
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Sobre o entendimento da Proatividade pelos respondentes, foi considerada um papel 

ativo do ser humano, de não esperar por terceiros e se antecipar aos eventos, corroborando 

integralmente a literatura, que a define como o papel ativo do ser humano para efetuar 

mudanças, com ações autoiniciadas em busca de autonomia (Crant & Bateman, 2000) – são 

atitudes que extrapolam as obrigações preestabelecidas (atividade extrapapel), antecipam ações 

e desafiam o status quo com vistas à gestão de carreira e rumo ao futuro (Frese & Fay, 2001; 

Grant & Ashford, 2008; Parker et al., 2006). Ressalta-se que inúmeros estudos evidenciaram a 

flexibilidade da Proatividade, que pode ser aprendida e desenvolvida (Kyrö et al., 2008; Parker 

& Liao, 2016; Verzat et al., 2017). 

Assim, ao se analisar a Proatividade e os atuais componentes do PsyCap, e outros 

possíveis construtos/conceitos que possam integrar o PsyCap, o mais relevante seria a 

flexibilidade, ou o quão suscetível um conceito ou construto estaria de ser desenvolvido. Sob 

este prisma, ser semelhante a um estado ou a um traço de personalidade talvez não seja o ponto 

central do debate sobre essas forças psicológicas, mas a capacidade e possibilidade de serem 

desenvolvidas e aprendidas. Conforme os estudos de Peterson et al. (2011), essa ordem superior 

do PsyCap, além dos preceitos da Psicologia Positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 2001), 

baseia-se em algumas teorias, como a Teoria da Motivação no Trabalho (Stajkovic, 2006), 

Teoria de Agência (Bandura, 2008) e Teoria Social Cognitiva (Bandura, 1997). Os 

componentes do PsyCap, embora tenham bases teóricas semelhantes, apresentam diferenças 

entre si. A Autoeficácia, por exemplo, extraída da Teoria Social Cognitiva (Bandura, 1997), é 

traduzida como a confiança e as crenças percebidas pelos indivíduos em suas capacidades, mas 

ao se considerar apenas essa definição, abarca parcialmente o papel de agência do ser humano, 

este pautado em pilares como à intencionalidade e à antecipação (Bandura, 2008). Já a 

Proatividade, que também está pautada na Teoria de Agência defendida por Bandura (2008),  

aparentemente, apresenta esse cunho agêntico mais deliberado e intencional. Assim, já que os 

dois conceitos (Proatividade e PsyCap) aparentemente se alicerçam na Teoria de Agência, é 

oportuno sintetizar duas características fundamentais que compõem essa teoria: uma é a 

intencionalidade – os indivíduos têm intenções e planejam, por meio de ações estratégicas 

deliberadas, visando objetivos; outra seria a antecipação, pela qual os indivíduos idealizam seus 

objetivos e fazem previsões dos possíveis resultados de seus atos prospectivos (Bandura, 2008). 

Igualmente importante é enfatizar os aspectos ligados ao autodeterminismo, representado pelos 
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pilares da autorreflexão e autorreatividade, por aproximarem a Proatividade e a Autoeficácia. 

Essas características da Teoria da Agência Humana estão ilustradas na Figura 9. 

 

Figura 9 

Características da Agência Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Os pilares da Teoria da Agência Humana. Fonte: Adaptado de Lima, Nassif e Garçon 

(2020). 

 

Segundo Peterson et al. (2011), essa intencionalidade do papel de agência serve de 

mecanismo subjacente para compreender o impacto do PsyCap no desempenho. A 

intencionalidade faz com que os indivíduos ajam proativamente em direção às metas e invistam 

recursos psicológicos para aumentar seus níveis de Autoeficácia, Esperança, Otimismo e 

Resiliência. Por esta razão, é provável que tais aspectos apontados por Peterson et al. (2011) 

sobre a agência humana (Bandura, 2008), não sejam apenas mecanismos tácitos de 

compreensão da influência do PsyCap sobre o desempenho, mas sejam uma contribuição ativa 

e presente que pode ser a causa de um PsyCap mais elevado. Nessa mesma corrente, os estudos 

de Lima et al. (2020) elucidaram que o papel de agência poderia ser agregado ao PsyCap, que 

poderia ser enriquecido com os pilares fundamentais da intencionalidade, antecipação, 

autorreatividade e autorreflexão. Os estudos de Chen (2013) forneceram outra contribuição 
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importante, ao mostrarem que os comportamentos proativos de carreira têm o potencial de 

ampliar os níveis de PsyCap, os quais podem ser fontes geradoras de Proatividade, havendo um 

impacto recíproco. 

A partir da concepção de que o PsyCap é resultante da sinergia da interação entre seus 

componentes, e há evidência limitada dos aspectos agênticos em sua definição, conclui-se que 

conjugar os atributos do PsyCap com outras forças psicológicas pode potencializar seus 

impactos. Ao se analisar o PsyCap neste estudo empírico, foi notória a ausência de debate nas 

rotinas organizacionais em torno dos seus componentes, em especial sobre a Esperança e o 

Otimismo, ao passo que a Resiliência aparece como um conceito mais presente nas práticas 

organizacionais, considerada uma reação a momentos inóspitos, assim como a Autoeficácia.  

Outro fator a ser observado no PsyCap são os indícios de que seus componentes podem 

apresentar características reativas, passivas e proativas. Nesse sentido, Luthans (2002) 

argumentou que a Resiliência pode ser considerada reativa, isto é, engendra uma reação a 

acontecimentos adversos e negativos, enquanto a Autoeficácia impulsiona os indivíduos para a 

ação, portanto pode estar mais inclinada a ser proativa. Ainda sobre a característica reativa da 

Resiliência, Levene (2015) alertou que, para potencializar a Resiliência, seria importante 

reorientar as virtudes humanas para atitudes proativas e não reativas. Ao se comparar, por 

exemplo, a Esperança com o Otimismo, este último está mais voltado para a espera de bons 

acontecimentos, em uma postura mais passiva diante dos acontecimentos, dependente de fatores 

externos alheios às atitudes individuais (Lopez & Snyder, 2009; Santos et al., 2019). 

Já o modelo teórico da Esperança vai ao encontro da definição de metas, da motivação 

por meio de recursos cognitivos com o objetivo de empreender mudanças de rotas frente às 

adversidades (Lopez & Snyder, 2009; Santos et al., 2019). Nesse caso, as alternâncias de rotas 

ao longo do caminho podem ser uma reação circunstancial, mas, por outro lado, podem ser 

fonte de motivação e força de vontade que levarão a ações individuais rumo à realização do 

almejado (Santos et al., 2019). No tocante à Proatividade, mesmo também sendo associada às 

incertezas, apoia-se no papel de agência defendido por Bandura (2008), envolvendo 

intencionalidade e antecipação mediante comportamentos deliberados, foco em mudanças e 

prevenção de problemas futuros.Destarte, e com base nos resultados deste estudo, procurou-se 

distribuir em uma escala os componenetes do PsyCap e da Proatividade, partindo-se da natureza 

passiva, de menor intensidade, passando pelas ações reativas até o proativo deliberado, de maior 

intensidade. Essa representação encontra-se na Figura 10. 
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Figura 10 

Classificação dos componentes do PsyCap e Proatividade. 

  

            

          

 

 

 

Nota. Escala crescente do passivo ao proativo. Fonte: Autor (2021). 

 

Do mesmo modo que é custoso definir as fronteiras dos componentes do Psycap, 
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características flexíveis, mesmo com indícios de características estáveis. Mostrou-se, por meio 

de diversos estudos, que pode ser aprendida e desenvolvida (Kyrö et al., 2008; Parker & Liao, 
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deixar essa ordem superior do PsyCap mais robusta e mais ativa. 
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6.6.1 Implicações práticas e estudos futuros 

 

Estes resultados sugerem que vários aspectos podem ser determinantes do PsyCap e 

da Proatividade, com destaque para a aprendizagem formal, a aprendizagem informal e as 

lideranças. Assim, considera-se importante incentivar a aprendizagem continuada para os 

funcionários e mais atenção nas relações cotidianas dentro das organizações, pois são fontes 

preciosas de desenvolvimento. Recomenda-se, ainda, a elaboração de políticas internas com 

intervenções para o desenvolvimento da Proatividade e do PsyCap. Trabalhar a Proatividade 

em conjunto com o PsyCap pode contribuir para um maior interesse por parte dos funcionários, 

organizações e mercado como um todo, já que a Proatividade está mais inserida no pragmatismo 

organizacional, ao contrário dos outros componentes do PsyCap que, aparentemente, são menos 

lembrados nas ações do dia a dia das organizações. 

Para estudos futuros, indicam-se investigações longitudinais em outras organizações 

de segmentos variados e em outros países, principalmente para confrontar as definições desses 

conceitos em diferentes culturas. Sugerem-se, também, estudos sobre a dinamicidade das 

dimensões do PsyCap, uma vez que há indícios de passividade e reduzidas associações às 

práticas organizacionais. Exemplos disso são os componentes da Esperança e do Otimismo, 

lembrados pelos pesquisados como conceitos relacionados às expectativas, o que os coloca 

numa posição distante de ações deliberadas. 

 

6.6.2 Limitações do estudo 

 

Este estudo ocorreu em duas organizações pertencentes ao mesmo parque tecnológico. 

Talvez se fosse realizado em mais empresas e em outros polos industriais, poderiam ser obtidos 

resultados mais diversificados. Acrescenta-se que a pandemia da COVID-19 não permitiu 

entrevistas presenciais, tendo sido feitas por videoconferência, o que pode ocultar alguns dados.  
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7 DISCUSSÃO GERAL DA TESE 

 

Esta tese teve como objetivo central descrever e caracterizar as relações entre o 

construto da Proatividade e os componentes do Capital Psicológico (PsyCap). Para se alcançar 

o objetivo e responder à indação definida (Quais as relações entre construto da Proatividade e 

os componentes do PsyCap?) foram realizados três estudos. O primeiro contou com uma revisão 

integrativa da literatura, pela qual foram investigadas as relações descritas, as diferenças e 

outros construtos que interagiam com a Proatividade e o PsyCap. O segundo estudo tratou de 

verificar quantitativamente as relações entre a Proatividade e os componentes do PsyCap 

(Autoeficácia, Esperança, Resiliência e Otimismo). Por último, foi produzido um estudo 

qualitativo, que visou explicitar os elementos e determinantes do construto da Proatividade e 

do PsyCap. Os resultados de cada estudo foram detalhados nos capítulos 4, 5 e 6. No presente 

capítulo, serão apresentados os resultados sintéticos de cada estudo e, por fim, um debate final 

acerca das descobertas e comparações dos achados dos três estudos. Nesse debate final, serão 

apresentados os resultados mais impactantes e contributivos para a teoria e aplicabilidade. 

Também serão observadas, as limitações encontradas e indicações para futuras pesquisas 

envolvendo os temas da Proatividade e do PsyCap, assim como as considerações finais da tese. 

 

7.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS DO ESTUDO 1 

 

O estudo 1, exposto no capítulo 4, consistiu na elaboração de uma revisão integrativa 

do estado da arte sob o título “Proatividade e Capital Psicológico: Uma revisão integrativa 

da produção científica”. Examinou-se a produção científica em um período de 20 anos, que 

compreendeu de janeiro do ano 2000 até 24 fevereiro de 2020. Foram analisados 208 

documentos com a seleção de 26 artigos para compor o estudo. Além do levantamento da 

produção científica do período supracitado, procurou-se responder às seguintes indagações: 

 

1. Quais são as relações descritas na literatura entre a Proatividade e o PsyCap? 

2. Quais são os principais construtos que aparecem na literatura associados à 

Proatividade e ao PsyCap? 

3. Quais são as diferenças descritas na literatura entre a Proatividade e o PsyCap? 
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Como primeira constatação e, em resposta à primeira questão escolhida para o estudo, 

foram encontradas algumas relações entre a Proatividade e o PsyCap. A primeira observação 

foi a relação direta da Proatividade com todos os componentes do PsyCap (Autoeficácia, 

Esperança, Resiliência e Otimismo). Foi constatada também relação de mutualidade, ou seja, 

os componentes do PsyCap podem impactar na Proatividade e vice-versa. Especificamente 

sobre as conexões da Proatividade com os componenentes do PsyCap, a Autoeficácia foi o 

componente que mais se relacionou com a Proatividade. O empoderamento psicológico 

causado pela Autoeficácia faz emergir atitudes positivas e comportamentos proativos, criando 

uma atmosfera sinérgica que favorece o comportamento de agência, em que o indivíduo atua 

como agente ativo e autorregulado (Huang, 2017; Spreitzer, 1995; Zhang & Bartol, 2010). 

Outros estudos também confirmaram essa relação, indicando a Autoeficácia como fonte 

geradora de Proatividade (Gruman et al., 2006) e ainda como mediadora de comportamentos 

proativos (Xie et al., 2014). 

A Esperança desponta como uma virtude promovida pela Proatividade e mediada pelo 

papel de agência; este contribui para a clareza e a racionalidade nas escolhas das rotas para 

alcançar as metas (Hirschi, 2013). Do mesmo modo, a Resiliência apresentou afinidades com a 

Proatividade, visto que ambos os conceitos são despertados em momentos de instabilidades –, 

como na atual ameaça da Corona Vírus Disease 2019 (COVID-19) (Bento, 2020; Silva & 

Damo, 2020) –, para manter o controle e o equilíbrio ambiental (Farsen, 2017; Grifin et al., 

2007). Assim como a Proatividade, a Resiliência foi associada a um traço de personalidade 

(Kuntz et al., 2016). Já o envolvimento da Proatividade com o Otimismo deu-se por meio do 

entusiasmo, este último, um estado de alta excitação e em direção ao futuro (Parker & Liao, 

2016; Scheier et al., 2001). Em resposta à indagação 2, outras interfaces relacionaram os dois 

conceitos (PsyCap e Proatividade); podem ser citados os comportamentos de cidadania, as 

emoções positivas, a adaptabilidade, a felicidade, o feedback, a liderança, dentre outros (Chang-

E et al., 2017; Shin & Jeung, 2019; Strauss & Parker, 2018). Na Figura 1 são demonstradas 

essas associações diretas e indiretas entre os construtos da Proatividade e do PsyCap. 

 

http://journals.sagepub.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1534484313475869
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Figura 1 

Principais associações entre a Proatividade e o PsyCap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Aspectos que se relacionaram com a Proatividade e o PsyCap. Fonte: Autor (2021). 

 

Diante das relações indicadas na Figura 1, nota-se que alguns aspectos parecem unir 

os universos da Proatividade e do PsyCap. A liderança, por exemplo, foi destacada pela 

literatura como fundamental. E os líderes, são apontados como detentores de níveis elevados 

de Proatividade e PsyCap e atores essenciais para fomentar esses recursos psicológicos nos 

liderados, além de influenciarem as carreiras profissionais (Hu et al., 2018; Prabhu et al., 2012). 

Ressalta-se também a importância da relação de mutualidade entre o PsyCap e a Proatividade. 

Esses conceitos podem ser antecedentes um do outro (Chen, 2013; Klemme Larson & Bell, 

2013), exemplos disso são as ações proativas que influenciam o nível de cada dimensão do 

PsyCap para beneficiar o desempenho individual (Andri et al., 2019). Dessa forma, no âmbito 

geral, o PsyCap e a Proatividade foram suportados pela literatura em direção à positividade e a 

resultados positivos nas organizações, tendo apresentado associações estreitas com o 

engajamento, o feedback, o desempenho, a satisfação com a vida e a felicidade (Salas-Vallina 

et al., 2018).  

Além dessas relações positivas e, em resposta à questão 3, a Proatividade e o PsyCap 

mostraram diferenças relevantes. Alguns aspectos apareceram relacionados apenas à 

Proatividade e não foram evidenciados no universo dos componentes do PsyCap. A Figura 2 

retrata essas diferenças. 

Proatividade e PsyCap 

(Relações diretas) 
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Proatividade e PsyCap 

(Relações indiretas) 
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Entusiasmo  

Vigor  

 



165 

 

Figura 2 

Aspectos associados apenas à Proatividade 

 
Antecipação de mudanças, atitudes de prevenção, redução de riscos e estresse  

Processo motivado, consciente, revestido de intencionalidade 

Posição ativa, oposição ao passivo e ao meramente reativo 

Autoconsciência em direção à gestão de carreira 

Esforços e estratégias rumo ao futuro 

Responsabilidade no trabalho  

Realização, domínio 

Controle 

 

Nota. Aspectos que não apareceram associados ao PsyCap. Fonte: Autor (2021). 

 

De acordo com a Figura 2, algumas diferenças foram identificadas entre a Proatividade 

e o PsyCap. A proação (Bandura, 2006) envolve comportamentos de antecipação, flexibilidade, 

previsibilidade, necessidade de realização, controle e oposição ao passivo (Bandura, 2006; 

Crant & Bateman, 2000). Essas características, aparentemente, não estão presentes na ordem 

superior do PsyCap. A Proatividade surge na literatura como um conceito revestido por atitudes 

de cunho intencional, consciente e deliberado, associado à gestão da carreira profissional. Nessa 

perspectiva, os profissionais com orientações proativas acentuadas empreendem esforços 

autorregulados, buscam autonomia, assumem riscos e responsabilidades por meio de 

engajamento estratégico (Bandura, 2006; Chang-E et al., 2017; Fugate et al., 2004; Glaub & 

Frese, 2011; Kostal & Wiernik, 2017; Seibert et al., 2001). 

Também foram encontrados aspectos negativos concernentes à Proatividade e ao 

PsyCap. Alguns estudos apontaram que a Proatividade pode gerar conflitos entre colegas de 

mesmo perfil proativo, principalmente em disputas internas no ambiente de trabalho 

(Ghitulescu, 2018). As práticas proativas são consideradas aliadas da inovação (Bento & Silva, 

2021) e, nesse processo, há riscos de que ocorram disputas internas, atitudes centralizadoras e 

autônomas que podem prejudicar o trabalho em equipe. No tocante aos pontos negativos do 

PsyCap, houve menção à crença de autoeficácia como preditora de violência no ambiente 

escolar, relacionado com o excesso de autocrença (Aliyev & Karakus, 2015). 



166 

 

7.2 SÍNTESE DOS RESULTADOS DO ESTUDO 2 

 

O estudo 2 foi apresentado no capítulo 5, sob o título “Proatividade e Capital 

Psicológico: Um estudo quantitativo em contextos organizacionais”, cuja finalidade foi 

analisar quantitativamente as relações entre a Proatividade e os componentes do PsyCap 

(Autoeficácia, Esperança, Resiliência, Otimismo). As primeiras análises se concentraram nos 

dados sociodemográficos. No que se refere ao gênero, os homens obtiveram valores mais 

elevados de Proatividade, Autoeficácia, Esperança e Resiliência quando comparados ao público 

feminino, sem significância para o Otimismo no quesito gênero. Sobre o fator idade, as faixas 

etárias de 31-40 e 41-50 tiveram níveis mais elevados de Autoeficácia em comparação ao 

público mais jovem. Não houve significância em relação aos demais componentes do PsyCap 

e para a Proatividade. Diferenças estatísticas também se revelaram no quesito escolaridade. Os 

testes indicaram que os pesquisados com ensino superior e pós-graduação completos 

alcançaram níveis mais elevados de Autoeficácia ao serem comparados com os indivíduos que 

possuíam apenas o ensino médio ou superior incompletos. 

Também foi constatado que os participantes com ensino superior completo 

demonstraram níveis mais elevados de Proatividade quando comparados àqueles participantes 

que declararam ter apenas o ensino médio. Quanto ao tempo de empresa, os funcionários mais 

jovens nos cargos obtiveram níveis mais baixos de Autoeficácia quando comparados aos 

funcionários com tempo superior a 2 anos no cargo; para esse mesmo teste, não houve 

significância para a Proatividade e os demais componentes do PsyCap. No item natureza dos 

cargos, os sujeitos com cargos de chefia apresentaram valores mais elevados de Autoeficácia, 

Esperança e Proatividade, sem significância para a Resiliência e o Otimismo. 

Sobre as hipóteses definidas para o estudo, previam-se relações positivas entre a 

Proatividade e os elementos do PsyCap, as quais foram empiricamente sustentadas neste estudo. 

Os testes apontaram que a Proatividade se relacionou positivamente com todos os elementos 

do PsyCap, tendo relação forte com a Autoeficácia (r = 0,74/forte), relação moderada com a 

Esperança (r=0,650/moderada), relação moderada com a Resiliência (r = 0,613/moderada) e 

uma relação menos intensa com o Otimismo (r = 0,386/fraca). A Figura 3 ilustra as hipóteses 

testadas. 
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Figura 3 

Hipóteses confirmadas das relações entre a Proatividade e os componentes do Psycap 

 

Nota. Destaque para a relação com autoeficácia. Fonte: Autor (2021). 

 

Mesmo diante da confirmação de todas as hipóteses, existem diferenças de intensidade 

nas relações entre os componentes do PsyCap e a Proatividade. A Autoeficácia, por exemplo, 

foi o componente do PsyCap que mais se relacionou com a Proatividade, pois seu cunho 

agêntico (Bandura, 2006) indica uma relação forte de complementaridade com a Proatividade. 

Quando se analisam os resultados das relações entre a Proatividade e a Esperança (relação 

moderada), nota-se que, aparentemente, a diferença primordial está nas expectativas associadas 

à Esperança (Santos et al., 2019), não atribuídas à Proatividade. Além disso, a Esperança possui 

uma face agêntica (Snyder, 2000, 2002) baseada na força de vontade, o que pode lhe conferir 

contornos proativos, que provavelmente sustentam essa relação com a Proatividade; esse fato, 

como já demonstrado, tem estreita relação com a Teoria de Agência (Bandura & National 

Institute of Mental Health [NIMH], 1986). 
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Assim como a Esperança, a relação moderada da Proatividade com a Resiliência pode 

ser suportada pela persistência e perseverança, atribuídas aos dois conceitos (Griffin et al., 

2007) que também estão inclinados para a superação de adversidades circunstanciais, como os 

problemas atuais de saúde pública devido à pandemia da COVID-19 (Bento, 2020; Silva & 

Damo, 2020). A relação menos intensa entre a Proatividade e os componentes do PsyCap 

ocorreu com o Otimismo. Essa relação fraca com o Otimismo, de certo modo, confirma a 

oposição da Proatividade ao passivo, pois há relatos que ligam o Otimismo a um perfil mais 

passivo, dependente de causas externas e não propriamente das ações dos indivíduos (Lopez & 

Snyder, 2009). Por outro lado, o entusiasmo parece unir os dois conceitos, mas talvez o mais 

relevante seja a relação temporal, uma vez que tanto a Proatividade como o Otimismo possuem 

inclinação ao futuro. Nesse caso, a Proatividade, representada por ações concretas, propõe 

mudanças no presente para impactar o futuro. Já o Otimismo, com expectativas positivas para 

o futuro (Santos et al., 2019), pode ser funcional para assimilar e controlar ativamente o estresse 

em razão de mudanças (Madrid et al., 2017) promovidas em função de ações proativas. 

De uma forma geral, esses resultados reforçam os achados do estudo 1 (revisão 

integrativa), no qual foram encontradas relações conceituais e empíricas diretas, indiretas e 

complementaridades entre a Proatividade e todos os componentes do PsyCap. Entretanto, deve 

ser ressaltada a intensidade dessas relações que, conforme anteriormente referido, podem variar 

de acordo com cada componente do PsyCap. 

 

7.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS DO ESTUDO 3 

 

O estudo três, apresentado no capítulo 6, sob o título “Determinantes da 

Proatividade e do Capital Psicológico: Fatores individuais e organizacionais”, objetivou, 

por meio de um estudo qualitativo, analisar empiricamente os determinantes do PsyCap e da 

Proatividade. Procurou-se, ainda, explicitar o conhecimento dos participantes acerca de termos, 

definições, práticas organizacionais e possíveis relações entre o PsyCap e a Proatividade. As 

primeiras constatações revelaram que somente uma terça parte dos respondentes tinha ideia do 

que é o PsyCap. No que tange aos componentes do Psycap, os respondentes mostraram 

desconhecimento sobre o termo Autoeficácia, e apenas uma minoria procurou responder, mas 

sem corresponder às definições encontradas na literatura na integralidade, expressando apenas 

básicas noções. Quando perguntados sobre a Esperança e o Otimismo, todos conheciam os 
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termos, definindo-os, geralmente, como sendo expectativas de dias melhores e iminência de 

sucesso. Também foram questionados sobre a Resiliência, cujo termo foi reconhecido por mais 

de metade dos entrevistados, e corroboraram as definições da literatura. No que se refere à 

Proatividade, apenas um entrevistado não conseguiu definir o termo, portanto a grande maioria 

tinha conhecimento sobre o termo e soube defini-lo. 

Após esses resultados iniciais da visão do público pesquisado sobre os 

termos/definições dos componentes do PsyCap e da Proatividade, foram dirigidas aos 

participantes perguntas em consonância com as definições desses conceitos encontradas na 

literatura. As primeiras perguntas foram sobre os componentes do PsyCap e, por último, sobre 

a Proatividade. Ao se abordar a Autoeficácia (confiança e crença nas capacidades), o estudo 

indicou que, quando os indivíduos se sentem capazes, surgem sentimentos de felicidade, prazer, 

satisfação, motivação e realização. Ao contrário, quando se sentem incapazes, expressam 

tristeza, paralisia e frustração. Um aspecto a ser observado é que, embora a incapacidade seja 

um fato negativo, desperta autocobrança e curiosidade, que impulsionam o indivíduo a buscar 

e agir com vistas à capacitação e ao aprimoramento; portanto, constitui um aspecto negativo 

que provoca reações positivas. Outros achados podem ser primordiais para o desenvolvimento 

das capacidades pessoais, entre eles estão a curiosidade, o feedback, a liberdade, a 

aprendizagem (formal e informal), as influências culturais, as personalidades marcantes e os 

recursos disponibilizados na internet, como redes sociais, blogs, dentre outros. 

Seguindo-se as definições de Esperança presentes na literatura, quanto aos objetivos, 

metas e vias alternativas, os discursos revelaram que, diante de insucessos durante a caminhada, 

os entrevistados inicialmente sentiam-se indignados, frustrados, com sentimentos de raiva e até 

desespero. No entanto, em um segundo momento, esforçavam-se para aprender, bem como 

procuravam ajuda para superar as situações desfavoráveis e transformá-las em algo positivo. 

Também informaram que para alcançar os objetivos deve haver persistência, fé, autoanálise e 

busca de caminhos alternativos. Acerca do Otimismo, ainda com base nas definições da 

literatura, apontaram que o estado otimista tem como consequência a felicidade; é uma energia 

que contagia, que conjuga momentos de euforia, empolgação e engajamento; que pode ser 

despertado pela espiritualidade, fé e gratidão. Algumas fontes de Otimismo foram consideradas 

fundamentais, como o apoio familiar, apoio de amigos e a aprendizagem de uma forma geral. 

Quando a Resiliência foi a pauta dos diálogos, os entrevistados alertaram sobre a 

importância de prever as adversidades para evitar níveis altos de estresse. Foi observado que, 
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frente às dificuldades, os indivíduos podem optar pela fuga, procrastinação e serem acometidos 

por quadros de instabilidades e ansiedade nesses momentos críticos. Verificou-se, também, que 

o tempo, a persistência e a calma podem ser aliados na definição de prioridades para a solução 

de problemas. Para superar os momentos de dificuldades e adversidades, o estudo expôs que a 

aprendizagem de uma forma geral, a fé e o feedback são essenciais. Por fim, ao se analisar a 

Proatividade, constatou-se que, para exercer a Proatividade em sua plenitude e essência, além 

das motivações e iniciativas pessoais, alguns fatores são basilares, tais como: o grau de 

liberdade; a confiança depositada pelos gestores imediatos; os desafios; a definição de metas e 

os novos aprendizados. Nesse contexto, foi evidenciada a necessidade de prevenção no 

ambiente de trabalho; ações antecipatórias com definição clara de metas; treinamentos; troca 

de conhecimento; a boa comunicação e a busca por alternativas em caso de insucesso. 

Diante desse apanhado, vários aspectos chamam a atenção e podem ser considerados 

determinantes de Proatividade, assim como despertar os elementos do PsyCap. Na Figura 4, 

faz-se a representação desses determinantes para a Proatividade e para os elementos do PsyCap. 
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Figura 4 

Possíveis determinantes de Proatividade e do Capital Psicológico 

 

Nota. Alguns aspectos são comuns à Proatividade e ao PsyCap. Fonte: Autor (2021). 

 

Em síntese, de acordo com esses possíveis determinantes, alguns aspectos apareceram 

como potenciais fontes geradoras tanto de Proatividade como de PsyCap. Isso demonstra que 

alguns pontos de interseção entre os temas podem representar relações importantes ou 

sobreposições conceituais. Houve destaque para aspectos como a aprendizagem; o feedback; o 

engajamento; a previsibilidade; a liberdade; e a estratégia. A aprendizagem e o feedback, por 

exemplo, foram citados pelos pesquisados como molas para sanar as principais deficiências. A 

busca pelo saber e a obtenção de informações sobre o desempenho profissional foram apontadas 

como cruciais para o sucesso profissional. Não menos importante, a previsibilidade, a liberdade 

e a estratégia pautaram também o alto desempenho profissional. 

Determinantes de  
Proatividade e 

PsyCap 

Autoeficácia 

Aprendizagem formal e  informal; autonomia; 
curiosidade; feedback; felicidade; independência; 

liberdade; pessoas como inspiração; 
responsabilidade.

Esperança

Aprendizagem formal e informal; busca por 
alternativas; estratégia; espiritualidade; feedback; 

iminência de sucesso; metas; persistência; 
previsão.

Otimismo 

Aprendizagem formal e informal; 
autoconhecimento; reconhecimento; 

espiritualidade; engajamento; família; felicidade; 
gratidão; iminência de sucesso. il; 

Resiliência

Apoios da família e amigos; aprendizagem formal 
e informal; autoconfiança; conhecimento sobre as 

atividades; desafio; experiência de vida; 
espiritualidade; fé; feedback; gratidão; 

persistência; propósito; reconhecimento; 
responsabilidade; vontade de aprender.

Proatividade

Aprendizagem formal e informal; antecipação de 
ações; autonomia; autoconhecimento; busca por 
alternativas; capacidade percebida por terceiros; 
comunicação; curiosidade; desafio; engajamento; 

estratégia; feedback; felicidade; foco nas 
mudanças; independência; iniciativa pessoal; 

intencionalidade; liberdade; metas; oposição ao 
passivo; persistência; possibilidade de 

crescimento; prever situações; responsabilidade.
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A liberdade foi mencionada como condição para exercer a Proatividade em sua 

plenitude. O medo de agir foi reconhecido como fator que inibe a criatividade, as iniciativas 

pessoais e o engajamento. A previsibilidade associada à estratégia fora referida como 

mecanismos essenciais para o desenvolvimento das atividades. Por fim, as rotas alternativas e 

os planos alternativos foram considerados armas para reparar insucessos de atividades e 

projetos em andamento. 

Quanto às diferenças que se destacaram no estudo, a Proatividade apresentou alguns 

aspectos e determinantes que não identificados no contexto do PsyCap, como antecipação, foco 

nas mudanças, oposição ao passivo, intencionalidade e demais aspectos listados na Figura 5. 

 

Figura 5 

Determinantes da Proatividade não presentes no PsyCap 

Nota. Determinantes da Proatividade não presentes no PsyCap. Fonte: Autor (2021). 

 

Observa-se, conforme os resultados expostos, a grande frequência de menções à 

antecipação, à intencionalidade e à oposição ao comportamento meramente passivo/reativo. 

Antecipar-se, não esperar ordens antes de agir e ter um certo grau de independência foram 

citados pelos pesquisados como atitudes fundamentais. Foi valorizada a ação de ver algo 

pendente, tomar a iniciativa de resolver a pendência e gerar mudanças. Outro hábito 

considerado muito importante pelos respondentes referiu-se à percepção das capacidades 

profissionais por terceiros, principalmente pelos líderes; a qual, quando externada aos liderados, 

pode motivar e encorajar comportamentos proativos. Nesse contexto proativo, também foi 

mencionada a comunicação. Segundo os pesquisados, a transparência em divulgar as 

informações organizacionais e falar dos objetivos provocam iniciativas que, quando apoiadas 

pelas lideranças, podem se transformar em resultados positivos. 

Constata-se, assim, que a Proatividade possui afinidades e diferenças em relação aos 

componentes do PsyCap. Estas últimas podem ser estudadas de forma mais ampla, para 

Determinates da Proatividade 
não presentes no PsyCap

Antecipação de ações; capacidade percebida por 
terceiros; comunicação; foco nas mudanças; 

independência; iniciativa pessoal; intencionalidade;         
oposição ao passivo.        Surpreender 
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enriquecer a ordem superior do PsyCap e aumentar seus benefícios no âmbito individual e 

organizacional. 

 

7.4 DISCUSSÃO DAS INTERFACES ENTRE OS ESTUDOS 1, 2 E 3 

 

Ao se analisarem os resultados dos estudos 1, 2 e 3, notam-se congruências e robustas 

relações entre a Proatividade e todos os componentes do PsyCap. No estudo quantitativo, todas 

as hipóteses foram confirmadas – a Proatividade se relacionou positivamente com todos os 

elementos do PsyCap, com relação forte para a Autoeficácia, moderada para a Esperança e a 

Resiliência, e fraca para o Otimismo. Além das relações diretas, os conceitos se alinharam por 

meio de vários aspectos mediadores. Um exemplo disso são as lideranças, evidenciadas no 

estudo 1 e ratificadas nos estudos 2 e 3, corroborando, assim, a literatura (Hu et al., 2018; Huang 

et al., 2016; Zhang et al., 2015). O estudo quantitativo revelou que os profissionais com cargos 

de chefia obtiveram níveis mais elevados para Autoeficácia, Esperança e Proatividade. No 

estudo 3 (qualitativo), quase a metade dos respondentes ocupava cargos de chefia e 

demonstraram maior domínio, maior desenvoltura e participação mais contributiva do que os 

demais funcionários sem cargos de confiança. Estes últimos afirmaram que, em caso de 

adversidades e desafios, procuravam trocar ideias com as chefias imediatas e superiores para 

aumentar a segurança no trabalho e sanar dúvidas. 

Outra relação significante entre o PsyCap e a Proatividade foi observada quanto ao 

grau de escolaridade, confirmada nos estudos 2 e 3. A literatura aponta que a orientação proativa 

faz com que os indivíduos se qualifiquem mais e com isso terão níveis mais altos de 

escolaridade (Connelly et al., 2011; Kostal & Wiernik, 2017). No estudo 2, quantitativo, os 

sujeitos com ensino superior e pós-graduação completos apresentaram níveis mais elevados de 

Autoeficácia quando comparados com os sujeitos que possuíam apenas o ensino médio, bem 

como os participantes com ensino superior completo mostraram níveis mais elevados de 

Proatividade em comparação com aqueles com apenas o ensino médio. Esses aspectos da 

escolaridade e aprendizagem também se destacaram no estudo qualitativo, em que a 

aprendizagem formal e informal foi citada como determinante de todos os elementos do PsyCap 

e da Proatividade (Connelly et al., 2011; Kostal & Wiernik, 2017; Sonnentag & Fritz, 2007). 

Outro aspecto que chamou atenção no contexto da Proatividade e do PsyCap referiu-

se às atividades realizadas fora do ambiente de trabalho. Um participante do estudo qualitativo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304388/#B102
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relatou: “separo e desligo quando saio do trabalho e me dedico à vida pessoal, acho que essa 

divisão me ajuda a ter mais energia para que eu consiga conduzir minhas atividades no trabalho, 

acho que isso é uma forma de prevenção de estresse”. Outro pesquisado mencionou: “se tu 

acorda e já sai cambaleando de casa e vai trabalhar, o dia não será tão esperançoso como em 

um dia que tu acorda feliz”. Essas respostas reforçam a literatura. Segundo os estudos de 

Ouyang et al. (2019), atividades relaxantes fora do ambiente de trabalho energizam o dia 

seguinte. Os funcionários se tornam mais proativos e há impacto positivo no desempenho. Esses 

aspectos também se relacionam com a proteção da saúde. Estudos de Murray et al. (2017), por 

exemplo, associaram o Otimismo às adversidades, ao enfrentamento e a ser proativo na 

proteção da saúde pessoal. Dessa maneira, as atividades extra local de trabalho influenciam os 

níveis de PsyCap e de Proatividade dos indivíduos (Kostal & Wiernik, 2017; Ouyang et al., 

2019). 

Além disso, apareceram nos estudos 1, 2 e 3 associações do PsyCap e da Proatividade 

aos recursos pessoais, ao entusiasmo, à empregabilidade, à carreira profissional, ao desempenho 

e ao feedback. Demonstrou-se, ainda, que há uma relação de mutualidade entre os conceitos, 

em que altos índices de Proatividade podem despertar níveis elevados de PsyCap e a recíproca 

pode ser verdadeira (Bandura & NIHM, 1986; Chen, 2013). Esse aspecto de causa e efeito 

corrobora o estudo 3 (qualitativo), no qual foi mencionado que, para o indivíduo exercer a 

Proatividade em plenitude, necessita saber ou perceber que as pessoas e profissionais à sua volta 

acreditam em suas capacidades. 

Diante dessas relações estreitas entre a Proatividade e os elementos do PsyCap, 

analisaram-se as diferenças entre esses construtos. Alguns elementos do PsyCap aparentemente 

são reações às instabilidades e, dependendo da análise, podem ser considerados passivos, 

reativos e, ao mesmo tempo, proativos, atrelados às ações. De acordo com Luthans (2002b), a 

Resiliência tem características reativas e a Autoeficácia tem um cunho mais proativo, voltado 

às ações. Na visão de Stajkovic (2006), a Esperança possui duas versões: uma comum, ligada 

ao dia a dia, à espera de algo melhor, de cunho passivo; e outra, estudada na Psicologia, 

vinculada a ações e metas, considerada ativa, em alusão ao lado agêntico da Esperança (Snyder, 

2000). O Otimismo pode ser igualmente analisado nesse sentido da inação, incluindo aguardar 

por bons acontecimentos ou depender de fatores externos sem ações por parte dos indivíduos, 

o que lhes pode atribuir características passivas (Lopez & Snyder, 2009). 
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Já a Proatividade, mesmo tendo relação com as instabilidades, possui cunho 

antecipatório, intencional, consciente e deliberado, abarcando a previsibilidade (Parker & 

Collins, 2010). Essas diferenças foram ressaltadas no estudo 1 e corroboradas no estudo 3, nos 

quais os respondentes demonstraram muita lucidez ao relacionarem a Proatividade às ações 

propositais, motivadas por inciativas pessoais, e à antecipação de possíveis problemas. Ficou 

evidenciado também o papel da Proatividade em oposição ao meramente reativo ou passivo, a 

não esperar por terceiros e a desafiar o status quo. Nessa ótica, notaram-se na literatura algumas 

iniciativas de associar ao PsyCap um tom mais proativo, como nos estudos de Luthans, 

Youssef-Morgan et al. (2007), que, ao apontarem um lado proativo para a Resiliência, relatam 

que as dificuldades são desafios para a aprendizagem, oportunidades de crescimento que vão 

além do ponto de equilíbrio. Ainda no contexto da Resiliência, Levene (2015) enumera alguns 

pilares para potencializar a Resiliência; um deles seria a reorientação das forças humanas para 

atitudes proativas e não reativas. Na busca de novas características para o PsyCap, encontraram-

se muitos atributos em comum entre seus elementos, que podem ultrapassar as fronteiras tênues 

e, assim, irem em direção às fronteiras sobrepostas. No estudo qualitativo, esse cenário foi 

brevemente definido por alguns entrevistados, ao falarem sobre a Resiliência com os seguintes 

discursos: “palavra famosa, a cada hora que leio eu vejo um significado diferente”; um outro 

relatou: “todas essas coisas se misturam, parecem o mesmo tema”. Essas afirmações denotam 

que, com o aumento das publicações, corre-se o risco de se generalizar, sem sustentação para 

tal. Por isso, é essencial ampliar o rigor ao apontar novas características para esses conceitos 

emergentes. Aspectos como persistência, gratidão, fé, feedback, instabilidades, engajamento e 

vários outros estão presentes, ao mesmo tempo, em todos os elementos do PsyCap, e são 

também discutidos nos estudos sobre a Proatividade. 

Nessa mesma esteira das sobreposições conceituais, durante as entrevistas do estudo 

qualitativo os entrevistados tiveram dificuldades para definir as fronteiras do PsyCap. Ao se 

abordar o Otimismo e a Esperança, consideraram temas muito semelhantes e definiram os 

conceitos como “primos”. A Proatividade foi associada a vários atributos relacionados ao 

PsyCap, como a autonomia, o feedback, a persistência, a felicidade, a curiosidade, o 

engajamento e os desafios. Essa constatação de associações pode ratificar relações e fronteiras 

tênues entre a Proatividade e o PsyCap, mas, por outro lado, instiga o debate sobre a necessidade 

de melhor delimitação desses conceitos. Assim, é de suma importância analisar as nuances entre 

esses conceitos, mas novas investigações tornam-se essenciais para evitar sobreposições, pois 
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atribuir características comuns a todos os conceitos, com a alegação de fronteiras tênues, pode 

ser inadequado. 

Ao longo deste estudo, destacaram-se diversos benefícios do PsyCap e da 

Proatividade, tanto no âmbito pessoal como organizacional. Entretanto, apesar de raros, alguns 

aspectos negativos foram observados. No estudo 1, a Proatividade foi associada a conflitos entre 

colegas de trabalho; e, no estudo 3, esse aspecto foi evidenciado por um participante, ao 

salientar que a Proatividade nem sempre é bem-vinda pelas outras pessoas, pois elas podem se 

sentir invadidas, resultados que ratificam estudos anteriores, os quais retrataram problemas de 

relacionamentos entre pessoas proativas (Ghitulescu, 2018). No que se refere ao PsyCap, a 

Autoeficácia foi associada à violência nas escolas. Há indícios de que a crença nas próprias 

capacidades, por parte dos alunos, tenha deflagrado comportamentos agressivos (Aliyev & 

Karakus, 2015). Já o estudo 3 (qualitativo) chamou a atenção para alguns alertas , como em 

relação à Esperança, sobre a qual um pesquisado afirmou que é a partir das ações (“quero 

ver a coisa andando”) que se pode perceber se haverá ou não Esperança. Outro apontou que 

não se pode colocar a culpa pelos próprios fracassos no Otimismo, em alusão à ingenuidade, 

que não pode existir quando se trata de desempenho organizacional, entendendo-se, com 

isso, que o Otimismo deve ser pautado em ações concretas com foco nos resultados, sem 

negar a realidade e as adversidades que poderão surgir. 

 

7.4.1 Da importância da Teoria de Agência para o estudo 

 

No decorrer da investigação sobre as características ativas da Proatividade, pautadas 

em ações antecipatórias e revestidas de intencionalidade, observou-se que está amparada na 

Teoria de Agência (Bandura & NIHM, 1986). De acordo com Peterson et al. (2011), os 

elementos do PsyCap são regidos, em parte, por este papel de agência que é formado por quatro 

pilares: antecipação; intencionalidade; autorreflexão e autorreatividade. Ainda segundo 

Peterson e colaboradores, o papel de agência serve de mecanismo subjacente para se 

compreender o impacto do PsyCap no desempenho. A subjacência, nessa ótica, tem uma 

conotação tácita: tratar o papel de agência de forma oculta e como coadjuvante é discutível e 

pode ser uma das razões para um PsyCap elevado. 

Outros estudos mostraram a relevância do papel de agência para o PsyCap, como os 

estudos de Djourova (2018), que ratificaram a importância do papel de agência para a Esperança 
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e a Autoeficácia, e como um componente fundamental para a cidadania, a satisfação no trabalho 

e as organizações positivas. Estudos recentes também demonstraram que a integração do papel 

de agência humana ao PsyCap pode ajudar a explicar o comportamento no mundo do 

empreendedorismo (Lima et al., 2020). Esse retrato da literatura corrobora os estudos 1 e 2, 

tendo o estudo 2 apontado relação forte com a Autoeficácia e moderada com a Esperança, 

resultados esses que demonstram a importância do papel de agência (Bandura & NIHM, 1986), 

uma vez que tanto a Autoeficácia como a Esperança apresentam traços agênticos. 

Nesse sentido, a agência humana estaria representada parcialmente no PsyCap pela 

Esperança e Autoeficácia. O PsyCap, da forma como é definido, não contempla todos os 

aspectos da agência humana, que estaria fragmentada. Por outro lado, a Proatividade, que possui 

em sua definição aspectos antecipatórios e intencionais, poderia representar esses outros pilares 

de agência no PsyCap. Assim, mesmo considerando a dinamicidade dos elementos do PsyCap, 

há evidências de que as características intencionais e de antecipação desses elementos não estão 

presentes em suas definições ou não são percebidas. Sobre os aspectos da intencionalidade, os 

estudos de Lyubomirsky et al. (2005) afirmaram que aproximadamente 50% do bem-estar dos 

indivíduos poderia ser explicado por uma perspectiva genética; 10% seriam circunstanciais; e 

40% do bem-estar e da felicidade seriam provenientes de atividades intencionais, ajustes 

pessoais às atividades e hábitos positivos. Na Figura 6, destaca-se o papel de agência com seus 

quatro pilares. 

 

Figura 6 

Características da Agência Humana 

 
Nota. Destaque para antecipação e intencionalidade presentes na Proatividade. Fonte: Adaptado 

de Lima et al. (2020). 

Papel de Agência 

Antecipação Intencionalidade Autorreatividade Autorreflexão
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Esses aspectos intencionais e antecipatórios, anteriormente enfatizados na Teoria de 

Agência, aparentemente não foram evidenciados neste estudo para os elementos do PsyCap; 

estes estão mais alinhados aos aspectos não deliberados. Não foram obtidas evidências para 

atribuir a todos os compoenentes do PsyCap características proativas, apenas indícios relativos 

à Esperança e à Autoeficácia. Constatou-se, também, que não há consciência ou percepções 

acerca do PsyCap nas práticas organizacionais. Alguns discursos como: “não penso muito 

nisso, viajando, tento ficar focada no presente”; “não sou muito Poliana, minha esperança está 

ligada à Resiliência”; “para mim está mais ligada à espiritualidade [...] sou pragmática, tu 

trabalha, tu estuda e vai evoluindo nisso” retratam esse quadro. Tais discursos revelam ausência 

de intencionalidade e consciência sobre o PsyCap, pelo menos quando é abordado da forma 

como está definido na literatura. A Proatividade, por sua vez, foi associada ao pragmatismo 

organizacional, familiar aos respondentes, e definida como um conceito baseado na 

antecipação, iniciativa pessoal de não esperar, identificada e praticada nas rotinas 

organizacionais por meio de comportamentos proativos, propositais e intencionais. 

 

7.4.2 Dos critérios para um conceito ser considerado componente do PsyCap 

 

Para se debater os critérios adotados para que uma virtude psicológica, um conceito 

ou um construto possam integrar a ordem superior do PsyCap, deve-se verificar o estágio de 

evolução das pesquisas em torno desses conceitos. No caso específico da Proatividade e do 

PsyCap, ambos os temas estão bem sedimentados na literatura. Ao se revisar o estado da arte, 

no estudo 1 (revisão integrativa), os resultados revelaram que a Proatividade está bem 

fundamentada na literatura, com debates expressivos a partir do início da década de 1990 

(Bateman & Crant, 1993; Grant & Ashford, 2008; Parker & Sprigg, 1999; Parker et al., 

2006; Sonnentag, 2003; Strauss & Parker, 2014). Já o PsyCap, mesmo bem sedimentado com 

o advento da Psicologia Positiva em 1998, somente teve sua definição divulgada no primeiro 

estudo publicado em 2004 (Luthans, Youssef-Morgan et al., 2007; Macedo, 2015; Peterson et 

al., 2011). Essa relação temporal é importante para situar a Proatividade e PsyCap na literatura 

e compreender o grau de maturação desses conceitos. 

Os autores seminais da ordem superior do PsyCap estabeleceram alguns pré-requisitos 

para seus componentes. Concluíram que devem ser baseados em pesquisa; semelhantes a um 

estado (state-like); abertos ao desenvolvimento; mensurados e geridos; com impacto no 
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desempenho. Ademais, não devem possuir traços rígidos de personalidade (trait-like) (Luthans, 

Avolio et al., 2007). Quanto a essas definições, há alguns aspectos críticos a serem observados. 

Talvez o ponto mais crucial esteja relacionado à natureza atribuída a esses elementos. Quando 

definiram que devem ser semelhantes a estados (state-like) e não possuir traços rígidos de 

personalidade (trait-like), é uma seara que precisa ser mais bem investigada e não há 

unanimidade científica a esse respeito (Allen & Potkay, 1981; Snyder, 2000; Snyder et al., 

1996; Zuckerman, 1983). Inclusive, os próprios autores que se dedicam aos estudos do PsyCap 

admitem fragilidades (Luthans, Youssef-Morgan et al., 2007; Peterson et al., 2011), 

reconhecendo que, além de maleáveis, há evidências de características estáveis nos elementos 

do PsyCap, exemplo disso é a Resiliência, estudada como traço de personalidade (Kuntz et al., 

2016) e a Autoeficácia revestida de características agênticas, baseada na Teoria Social 

Cognitiva (Bandura & NIHM, 1986). 

No que concerne à Proatividade, tem sido estudada como uma característica de 

personalidade (Crant & Bateman, 2000) e como iniciativa pessoal com um tom menos 

disposicional (Frese & Fay, 2001). Foi demonstrada por meio de vários estudos a sua 

flexibilidade, pelo fato de ser possível aprendê-la e desenvolvê-la (Kyrö et al., 2008; Parker & 

Liao, 2016; Verzat et al., 2017). Dessa maneira, entende-se que ser maleável e/ou flexível 

dependeria do quão suscetível estaria um conceito ou construto de ser aprendido e 

desenvolvido. Vale destacar, nesse contexto, a abertura que foi dada para o enriquecimento do 

PsyCap mediante a possibilidade de inclusão de novos elementos. Citam-se conceitos e 

construtos como a autenticidade, a criatividade, o mindfulness, o perdão, a gratidão, a 

espiritualidade, a inteligência emocional (Luthans et al., 2015) e a Proatividade (Bento & Silva, 

2018). Além disso, conforme as descobertas já mencionadas anteriormente, ressalta-se o papel 

de agência como fundamental para o PsyCap (Djourova, 2018; Lima et al., 2020; Peterson et 

al., 2011). 

No que tange à Proatividade como um potencial conceito a integrar o PsyCap, os três 

estudos desta tese apontaram convergências. Os estudos 1, 2 e 3 revelaram diferenciais para a 

Proatividade que podem enriquecer a ordem superior do PsyCap. Na Figura 6, indicam-se 

algumas características da Proatividade que podem agregar e potencializar os benefícios do 

PsyCap. 
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Figura 7 

Contribuições da Proatividade para o PsyCap 

 

Nota. Aspectos que podem enriquecer o PsyCap. Fonte: Autor (2021). 

 

Como pode ser observado, os estudos desta tese mostraram que várias características 

da Proatividade, se devidamente integradas, podem agregar e enriquecer o PsyCap. Aspectos 

como intencionalidade, consciência, ações antecipatórias e prevenção podem trazer diferenciais 

à ordem do PsyCap. Na corrente sinérgica defendida pelos autores seminais do PsyCap 

(Luthans et al., 2015), os elementos formam um todo maior do que as simples partes somadas. 

Logo, infere-se que agregar outros elementos ao PsyCap ampliaria essa relação sinérgica e seus 

benefícios. Destarte, como há lacunas e indícios de que o PsyCap pode ser enriquecido com o 

estudo de outros conceitos (autenticidade, criatividade, mindfulness, perdão, gratidão, 

espiritualidade, inteligência emocional, Proatividade, dentre outros), elegeu-se a letra “∑ 

(sigma)” do alfabeto grego para simbolizar os novos componentes e potenciais construtos, 

como a Proatividade, que poderiam expandir a base do PsyCap. Sugere-se adotar a 

denominação “PsyCap+∑” – como disposto na Figura 7. 

Proatividade 

Intencionalidade Consciência Ações propositais 

Previsibilidade Ações antecipadas Prevenção 

Estratégia Planejamento Metas

Ação/agir Mudanças Realização
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Figura 8 

Sugestão para a inclusão da Proatividade como elemento do PsyCap 

 

 

 

Nota. A letra “∑ (sigma)” é uma sugestão que representaria o somatório de novos componentes 

que poderão compor o PsyCap. Fonte: Autor (2021). 

 

Portanto, ao serem analisados os pré-requisitos estabelecidos para os componentes do 

PsyCap, a Proatividade poderia ser mais um componente dessa nova ordem do PsyCap, pois 

apresentou características compatíveis, bem como contribuiu com alguns atributos não 

presentes nas definições do PsyCap. Assim, este estudo demonstrou que a Proatividade é um 

construto que atende aos pré-requisitos da ordem do PsyCap. Foi evidenciado que, 

aparentemente, a Proatividade não constitui um traço rígido, visto que alguns estudos 

mostraram que é flexível e passível de ser aprendida em direção ao desempenho organizacional. 

Além disso, poderia preencher lacunas do PsyCap referentes a atributos não observados, como 

os dois pilares fundamentais da Teoria de Agência Humana (antecipação e intencionalidade) 

que, aparentemente, não são citados no âmbito do PsyCap. Dessa forma, conclui-se que a 

Proatividade poderia ser mais uma força psicológica positiva a integrar a ordem superior do 

PsyCap. 

PsyCap+   
 

Esperança 

Otimismo  

Proatividade... 

Resiliência 

Autoeficácia  

∑ 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve por finalidade geral descrever e caracterizar as relações entre a 

Proatividade e os componentes do Capital Psicológico (PsyCap). Inicialmente, por meio de uma 

revisão integrativa da literatura, constatou-se um estágio incipiente para as publicações 

envolvendo os dois temas (Proatividade e PsyCap), o que foi demonstrado com a apuração 

inicial de apenas três artigos, revelando um grande potencial e ineditismo para o estudo – fato 

essencial para a continuidade desta investigação. Mesmo diante desse estado embrionário, os 

resultados apontaram relações significativas entre os dois temas. 

Na revisão integrativa, a Proatividade se relacionou com o PsyCap geral e todos os 

componentes que o integram (Autoeficácia, Esperança, Resiliência e Otimismo), porém as 

relações nem sempre foram diretas; em algumas passagens, apareceram indiretamente por meio 

de outros construtos e conceitos como feedback, engajamento, adaptabilidade, felicidade, 

liderança, dentre outros. Ficou evidenciado que tanto a Proatividade como o Psycap estão 

alinhados à positividade, ao desempenho e às incertezas ambientais, e essas incertezas podem 

ser razões que despertam esses recursos. 

Também foram observadas, nessa análise inicial da literatura, diferenças relevantes, 

em que a orientação proativa parece mais pautada e revestida de intencionalidade e 

comportamentos propositais, enquanto os componentes do PsyCap estiveram mais ligados às 

atitudes menos deliberadas e mais distantes das ações. Alguns aspectos chamaram a atenção, 

como possíveis sobreposições conceituais, porquanto construtos e conceitos como o feedback, 

o engajamento e a adaptabilidade foram atribuídos ao PsyCap e ao mesmo tempo à 

Proatividade, o que pode significar a necessidade de delimitar melhor essas fronteiras. 

Concomitantemente aos benefícios, foi verificado que há a possibilidade de conexão desses 

construtos com aspectos negativos, como excesso de confiança, de Otimismo e de Proavidade, 

que podem ocasionar decepções e estresse. 

Assim como na revisão da literatura, confirmaram-se no estudo quantitativo as 

tendências de associações entre a Proatividade e o PsyCap, de modo que todas as hipóteses 

preestabelecidas foram corroboradas. Esses resultados apontaram que quanto maior é o nível 

de Proatividade, mais elevados são os níveis de Autoeficácia, Esperança, Resiliência e 

Otimismo. Uma das justificativas prováveis para a relação forte entre a Proatividade e a 

Autoeficácia e moderada para a Esperança talvez seja o cunho agêntico que une os três 
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construtos, dando-lhes traços proativos, pois são baseados na Teoria Social Cognitiva (TSC) e 

no vínculo ao autodeterminismo. A relação moderada com a Resiliência pode encontrar suporte 

na persistência e nas reações às instabilidades, visto que a Proatividade também é uma reação. 

Já a relação fraca com o Otimismo pode reforçar a definição de oposição ao passivo pertinente 

à Proatividade. O Otimismo, na ótica de alguns autores, está associado às causas externas; 

independe dos indivíduos, portanto esse aspecto lhe confere um perfil passivo. Nesse caso, a 

Proatividade pode ser um contraponto aos traços passivos do Otimismo e contribuir com 

caraterísticas proativas para o Psycap. 

No que concerne aos dados sociodemográficos coletados, verificou-se que o fator 

escolaridade influenciou nos níveis de Proatividade e do PsyCap. Foi observado que os 

participantes com maior nível de escolaridade obtiveram níveis mais elevados de Proatividade 

e de PsyCap, fato que se repetiu no estudo qualitativo, em que os participantes mais instruídos 

formalmente contribuíram de maneira diferenciada. Tais resultados demonstraram a 

importância do ensino formal no contexto da Proatividade e do PsyCap. Quando considerado o 

tempo de empresa, os funcionários mais antigos nos cargos (superior a 2 anos) apresentaram 

níveis mais elevados de Autoeficácia, possivelmente devido à experiência adquirida ao longo 

dos anos; porém, não houve influência para a Proatividade e demais componentes do PsyCap, 

o que denota que o tempo no posto de trabalho tem fraca relação com os conceitos em análise. 

As lideranças também apresentaram valores mais elevados de Autoeficácia, Esperança e 

Proatividade. Esses aspectos podem indicar uma tendência de associação da Proatividade e do 

Psycap geral aos indivíduos que ocupam cargos de chefia, ou que esses indivíduos são 

escolhidos como líderes e chefes justamente por terem esses atributos psicológicos em níveis 

elevados que são percebidos pelos colegas e decisores. 

Dessa forma, no estudo qualitativo, ficou evidenciado que houve dificuldades de 

entender e relacionar o Psycap às práticas organizacionais por parte dos entrevistados. A 

Proatividade aparentou ser mais conhecida e mais familiar nas organizações pesquisadas. Uma 

justificativa para isso pode ser o trabalho que vem sendo feito sobre a Proatividade em outras 

áreas das ciências sociais como administração e marketing. Constatou-se, ainda nessa fase 

qualitativa, que alguns aspectos podem ser considerados determinantes e preciosas fontes 

geradoras de Proatividade e de PsyCap, com destaque para o papel da aprendizagem, o 

feedback, a persistência, a curiosidade, os desafios e vários outros aspectos que podem ser úteis 

no desenvolvimento dessas características psicológicas. 
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Por fim, alguns consequentes positivos da Proatividade e do PsyCap merecem 

destaque, como a euforia, a alegria, a realização, o entusiasmo, o engajamento e a gratidão, que 

podem ser aliados no combate ao estresse e problemas psicossociais. Assinalou-se também que 

a ausência de Proatividade e níveis baixos de PsyCap podem desencadear reações 

extremamente negativas, tais como indignação, tristeza, procrastinação, paralisação, 

desequilíbrio e frustração, bem como ser fonte de baixa produtividade e desequilíbrio da saúde 

psicológoca. Por outro lado, nota-se na literatura, e principalmente no estudo qualitativo, a 

importância desses aspectos negativos no contexto da positividade, pois quadros dramáticos 

podem provocar reações em direção à superação das adversidades, servir como motivação e ser 

a causa de desenvolvimento de recursos positivos. 

Há consenso na literatura de que o PsyCap e a Proatividade têm impactos nos 

resultados e no bem-estar dos funcionários e na qualidade dos ambientes organizacionais. 

Desenvolver esses recursos psicológicos talvez seja o grande desafio da Psicologia Positiva. 

Este estudo revelou vários conceitos e construtos que podem auxiliar no desenvolvimento 

desses recursos pessoais. Diante do que foi exposto, conclui-se que a Proatividade e os 

componentes do PsyCap apresentaram relações robustas de complementaridades. Além disso, 

alguns atributos da Proatividade parecem suprir lacunas e enriquecer o PsyCap, o que a 

posiciona como um construto capaz de integrar a ordem superior do PsyCap e potencializar 

seus benefícios. 

 

8.1 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS 

 

O presente estudo apontou algumas teorias que contribuíram substancialmente para as 

bases da Proatividade e do PsyCap, o que se estende à Psicologia Positiva, teorias essas ainda 

pouco mencionadas na literatura. Destacaram-se, nesse contexto, as teorias de bases humanistas 

como a relativa à motivação humana de Abraham Maslow (Maslow, 1943); à natureza do ser e 

autoatualização (Maslow, 1968). Outras teorias emergiram, como os estudos da saúde mental 

positiva (Jahoda, 1958); estudos sobre o desenvolvimento psicossocial (Erikson, 1950); teoria 

dos construtos pessoais (Kelly, 1955) e a teoria do pleno funcionamento pessoal (Rogers, 1963). 

Estas teorias foram consideradas essenciais para a compreensão e análise dos primeiros relatos 

da Psicologia Positiva, na qual está inserido o PsyCap. 
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Destaca-se também a Teoria de Agência (Bandura & National Institute of Mental 

Health [NIMH], 1986), que auxiliou no entendimento desses construtos e possível participação 

nas bases das definições da Proatividade. Acredita-se que uma das contribuições mais 

importantes desse estudo foi chamar a atenção para lacunas presentes na ordem superior do 

PsyCap, como a antecipação e a intencionalidade, dois pilares do papel de agência representado 

pela Proatividade, aparentemente ausentes do PsyCap. A adoção desses atributos para compor 

o PsyCap pode deixá-lo menos circunstancial e menos reativo, tornando-o mais proativo e 

amplificando seus impactos, tanto em nível individual como organizacional. A promoção desse 

debate acerca das relações entre o PsyCap e a Proatividade contribuirá para a reflexão teórica 

sobre os atuais componentes do PsyCap, seu desenvolvimento, novos conceitos que possam 

integrá-lo com ganhos significativos para a Psicologia Positiva. 

 

8.2 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

Observou-se que tanto a Proatividade como os elementos do PsyCap apresentam 

características flexíveis e com isso podem ser desenvolvidos nas organizações. Essa 

flexibilidade pode impactar em estratégias para o desenvolvimento de recursos humanos (RH), 

por meio de intervenções. Os determinantes abordados no estudo 3 sugerem que a 

aprendizagem formal, informal e a liderança carecem de atenção especial. Considera-se 

também importante incentivar a aprendizagem continuada para os funcionários e dar mais 

atenção às relações estabelecidas no cotidiano organizacional, pois são fontes preciosas de 

desenvolvimento de Proatividade e PsyCap. Sugere-se conjugar a Proatividade e o PsyCap em 

atividades de treinamento e intervenções para os setores, as equipes de trabalho e as 

organizações como um todo. Incrementar o PsyCap com a Proatividade pode potencializar 

resultados e despertar mais interesse por parte dos funcionários, empresários, e do mercado de 

uma forma geral. 

A Proatividade, conforme sustentado no estudo 3, faz parte do pragmatismo 

organizacional e pode ajudar a promover o PsyCap, sobre o qual a percepção parece ser discreta 

nas organzações pesquisadas. Acredita-se também que o desenvolvimento do PsyCap e da 

Proatividade poderia ser incluído em políticas públicas globais, introduzido nas grades 

curriculares das instituições de ensino e nas organizações. Foi demonstrado por meio dos 

estudos 1 e 3 que os componentes do PsyCap e a Proatividade estão pautados no entusiasmo, 
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na intensidade das buscas por realizações e desempenho; associados a estados de euforia, 

felicidade e a outros conceitos positivos, fatores que representam uma antítese dos estados 

emocionais negativos desencadeados pela ansiedade, depressão e demais sofrimentos 

psicológicos. Nessa esteira, o desenvolvimento da Proatividade e do PsyCap pode ser um 

atenuante às doenças mentais contemporâneas, como os problemas psicossociais, bem como 

impactos emocionais negativos provocados pelo uso de redes sociais e ferramentas tecnológicas 

do universo digital. 

 

8.3 ESTUDOS FUTUROS 

 

Primeiramente, sugerem-se estudos no sentido de ampliar a ordem do PsyCap, já que, 

de acordo com a sua definição, seu impacto sinérgico é oriundo da interação entre seus 

componentes. Assim, novos componentes podem potencializá-lo. A literatura espelha sugestões 

de vários construtos que poderiam compor essa nova ordem superior do PsyCap, como a 

coragem, a inteligência emocional, a gratidão e a Proatividade, em debate nesta tese. 

O presente estudo se concentrou em duas organizações estabelecidas em uma 

incubadora de base tecnológica no Brasil. Então, seria importante estudar a Proatividade e o 

PsyCap em outras organizações, em outros contextos culturais, principalmente para confrontar 

as definições desses construtos. Sugerem-se, ainda, estudos sobre a dinamicidade dos 

componentes do PsyCap, pois há indícios de características passivas e reativas em alguns 

componentes com tímidas associações às práticas no cotidiano das organizações. Há evidências 

também de sobreposição conceitual entre os componentes do PsyCap e a Proatividade, de modo 

que novos estudos para elucidar e delimitar esses conceitos poderiam enriquecer a literatura 

sobre o tema. 

 

8.4 LIMITAÇÕES ENCONTRADAS 

 

Algumas limitações metodológicas foram encontradas no estudo 1, referente à revisão 

da literatura. No que concerne ao tamanho da amostra do estudo 2, mesmo sendo considerada 

razoável e aceita pela literatura (Guadagnoli & Velicer, 1988), poderia ser ampliada para a 

obtenção de uma maior robustez estatística. O instrumento PCQ24 do PsyCap possui questões 

reversas, o que pode ter ocasionado discrepâncias nas respostas. Alguns itens da escala do 
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PsyCap apresentaram baixo peso fatorial e foram eliminados para permitir um bom ajuste do 

instrumento e níveis aceitáveis de consistência interna. 

O estudo foi realizado em organizações vinculadas a uma incubadora de base 

tecnológica no Brasil, um sistema de participação estilo “Tríplice Hélice”, ou seja, com 

participação das empresas, do governo e da universidade. Esse fator pode criar diferenciais em 

relação a outras organizações que não pertencem a grupos como esses, que estão mais próximos 

do conhecimento e contam com melhores recursos tecnológicos e orientação profissional, o que 

pode não retratar a realidade da maioria das organizações. 

Esta tese é resultado de três estudos transversais, portanto de curta duração. Estudos 

longitudinais poderiam trazer novas informações, evidenciar dados não abarcados nesta 

investigação e confirmar ou infirmar, sustentadamente, os resultados encontrados. 

 



188 

 

REFERÊNCIAS  

 

Alessandri, G., Consiglio, C., Luthans, F., & Borgogni, L. (2018). Testing a dynamic model 

of the impact of psychological capital on work engagement and job performance. Career 

Development International, 23(1), 33–47. https://doi.org/10.1108/CDI-11-2016-0210 

 

Aliyev, R., & Karakus, M. (2015). The effects of positive psychological capital and negative 

feelings on students’ violence tendency. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 190, 

69–76. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.918 

 

Allen, B. P., Potkay, C. R. (1981). On the arbitrary distinction between states and traits. 

Journal of Personality and Social Psychology, 41(5), 916–928. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.41.5.916 

 

Andri, G., Adawiyah, W.R., & Purnomo, R. (2019). Psychological capital as a mediation, 

relationship between empowering leadership, transformational leadership behavior, 

proactive personality to individual job performance. Jurnal Benefita, 4(3), 492–506. 

http://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4445 

 

Araújo, L. & Gava, R. (2008). Proatividade de mercado: muito além do foco no cliente. 

Revista DOM/FDC, 6, 24–31. https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigos-

revista-dom-19264 

 

Ashford, S. J., & Black, J. S. (1996). Proactivity during organizational entry: The role of 

desire for control. Journal of Applied Psychology, 81(2), 199–214. 

https://doi.org/10.1037/0021-9010.81.2.199 

 

Ashford, S. J., Blatt, R., & Vande Walle, D. (2003). Reflections on the looking glass: A 

review of research on feedback-seeking behavior in organizations. Journal of 

Management, 29(6), 769–799. https://doi.org/10.1016%2FS0149-2063_03_00079-5 

 

Ashford, S. J., & Cummings, L. L. (1985). Proactive feedback seeking: The instrumental use 

of the information environment. Journal of Occupational Psychology, 58(1), 67–79. 

https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1985.tb00181.x 

 

Ashford, S. J., & Tsui, A. S. (1991). Self-regulation for managerial effectiveness: The role of 

active feedback seeking. Academy of Management Journal, 34(2), 251–280. 

 

Ashforth, B. E., & Fried, Y. (1988). The mindlessness of organizational behaviors. Human 

Relations, 41(4), 305–329. https://doi.org/10.1177/001872678804100403 

 

Avey, J. B, Avolio, B. J., & Luthans, F. (2011). Experimentally analyzing the impact of 

leader positivity on follower positivity and performance. The Leadership Quarterly, 22(2), 

282-294. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.02.004 

 

https://doi.org/10.1108/CDI-11-2016-0210
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.918
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.41.5.916
https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4445
https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigos-revista-dom-19264
https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigos-revista-dom-19264
https://doi.org/10.1037/0021-9010.81.2.199
https://doi.org/10.1016%2FS0149-2063_03_00079-5
https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1985.tb00181.x
https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1985.tb00181.x
https://doi.org/10.1177/001872678804100403
https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.02.004


189 

 

Baker, S. R. (2007). Dispositional optimism and health status, symptoms and behaviours: 

Assessing idiothetic relationships using a prospective daily diary approach. Psychology & 

Health, 22(4), 431– 455. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/14768320600941764 

 

Baker, V. L., & Pifer, M. J. (2015). Antecedents and outcomes: Theories of fit and the study 

of doctoral education. Studies in Higher Education, 40(2), 296–310.  

https://doi.org/10.1080/03075079.2013.823936 

 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W H Freeman, Times Books and 

Henry Holt & Co. 

 

Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of personality. In L. A. Pervin, L. & O. P. John 

(Eds.), Handbook of personality (2nd. Ed, pp. 154–196). http://jenni.uchicago.edu/econ-

psych-traits/John_Srivastava_1995_big5.pdf 

 

Bandura, A. (2006). Toward a psychology of human agency. Perspectives on Psychological 

Science, 1(2), 164–180. https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00011.x 

 

Bandura, A. (2008).Teoria social cognitiva na perspectiva da agência. In A. Bandura, R. G. 

Azzi & S. Polydoro. (Orgs.), Teoria social cognitiva: conceitos básicos (pp. 69–95). 

Artmed. 

 

Bandura, A., & National Inst of Mental Health. (1986). Social foundations of thought and 

action: A social cognitive theory. Prentice-Hall. 

 

Bargh, J. A., & Chartrand, T. L. (1999). The unbearable automaticity of being. American 

Psychologist, 54(7), 462–479. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.462 

 

Barney, J. (1991). Finn resources and sustained competitive advantage. JournaI of 

Management, 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108 

 

Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior: 

A measure and correlates. Journal of Organizational Behavior, 4(2), 103–118. 

https://doi.org/10.1002/job.4030140202 

 

Beach, L. R. (1990). Image theory: Decision making in personal and organizational contexts. 

John Wiley & Sons. 

 

Bell, N. E., & Staw, B. M. (1989). People as sculptors versus sculpture: The roles of 

personality and personal control in organizations. In M. B. Arthur, D. T. Hall, & B. S. 

Lawrence (Eds.), The handbook of career theory (pp. 232-251). Cambridge University 

Press. 

 

Bento, A. (2014). Proatividade de mercado: Uma análise do setor de papel e celulose 

brasileiro. 114 p. [Dissertação de mestrado] Universidade do Sul de Santa Catarina. 

 

 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/14768320600941764
https://doi.org/10.1080/03075079.2013.823936
http://jenni.uchicago.edu/econ-psych-traits/John_Srivastava_1995_big5.pdf
http://jenni.uchicago.edu/econ-psych-traits/John_Srivastava_1995_big5.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00011.x
https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.462
https://doi.org/10.1177/014920639101700108
https://doi.org/10.1002/job.4030140202


190 

 

Bento, A. (2020). Comportamentos proativos: Antecipando adversidades. In N. Silva & L. P. 

Damo (Eds.), Vidas que mudaram: Contribuições da psicologia positiva para situações de 

isolamento e de distanciamento social. Editora da UFSC. 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/210013 

 

Bento, A., Deambrosis, A. M., Domingues, F. M. F. V, Elias, L. M., & Tondolo, V. A. G 

(2013). A proatividade como prática na visão dos executivos área comercial. Tekhne e 

Logos, 4(2). http://revista.fatecbt.edu.br/index.php/tl/article/view/183/173# 

 

Bento, A., & Silva, N. (2016). Comportamento proativo nas organizações: uma análise do 

desempenho dos clubes do futebol brasileiro em função das trocas constantes da comissão 

técnica. Boletim - Academia Paulista de Psicologia, 36(90), 176–191. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

711X2016000100012&lng=pt&tlng=pt. 

 

Bento, A., & Silva, N. (2018). O comportamento proativo: Em foco, o papel ativo das 

pessoas. In N. Silva & T. C. Farsen (Eds.), Qualidades psicológicas positivas nas 

organizações (pp. 183–198). Editora Vetor. 

 

Bento, A., & Silva. N. (2021). Proatividade e inovação: Uma revisão integrativa. Revista 

Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, ano 6, 1(8), 68–84. 

https://doi.org/grdf 

 

Bindl, U. K., & Parker, S. K. (2010). Proactive work behavior: Forward-thinking and change-

oriented action in organizations. In: S. Zedeck (Ed.), APA Handbook of Industrial and 

Organizational Psychology (2, pp. 567–598). American Psychological Association. 

https://www.researchgate.net/publication/255564704_Proactive_work_behavior_Forward-

thinking_and_change-oriented_action_in_organizations 

 

Bindl, U.K., Parker, S. K., & Strauss, K. (2010). Making things happen: A model of proactive 

motivation. Journal of Management, 36(4), 827–856. 

https://doi.org/10.1177/0149206310363732 

 

Boehs, S. T. M., & Silva, N. (2017). Psicologia positiva nas organizações e no trabalho: 

Conceitos fundamentais e sentidos aplicados. Editora Vetor. 

 

Brett, J. M., Feldman, D. C., & Weingart, L. R. (1990). Feedback-seeking behavior of new 

hires and job changers. Journal of Management, 16, 149–737. 

 

Cai, Z., Huang, Q., Liu, H., & Wang, X. (2018). Improving the agility of employees through 

enterprise social media: The mediating role of psychological conditions. International 

Journal of Information Management. 38(1), 52–63. 

https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.09.001 

 

Cameron, K. S. (2008). Positive Leadership. Taunton Press. 

 

Cameron, K. S., & Spreitzer, G. (2012). The Oxford handbook of positive organizational 

scholarship. Oxford University Press. https://doi.org/grdg 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/210013
http://revista.fatecbt.edu.br/index.php/tl/article/view/183/173
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-711X2016000100012&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-711X2016000100012&lng=pt&tlng=pt
https://doi.org/grdf
https://www.researchgate.net/publication/255564704_Proactive_work_behavior_Forward-thinking_and_change-oriented_action_in_organizations
https://www.researchgate.net/publication/255564704_Proactive_work_behavior_Forward-thinking_and_change-oriented_action_in_organizations
https://doi.org/10.1177%2F0149206310363732
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.09.001
https://doi.org/grdg


191 

 

Cameron, K. S., Dutton, J. E., & Quinn, R. E. (2003). Scholarship positive organizational. 

Barrett Koehler. 

 

Cangiano, F. & Parker, S. K. (2015), Proactivity for mental health and well-being. In C. 

Sharon, P. Tahira, G. Frank, & P. Jonathon (Eds.), The Wiley Blackwell Handbook of the 

Psychology of Occupational Safety and Workplace Health (1st Ed., pp. 228–250). John 

Wiley & Sons. 

 

Carless, S. A., Wearing, A. J., & Mann, L. (2000). A short measure of transformational 

leadership. Journal of Business and Psychology, 14(3), 389–405. 

https://doi.org/10.1023/A:1022991115523 

 

Carver, C. S., & Scheier, M. (2003). Optimism. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), Positive 

psychological assessment: A handbook of models and measures (pp. 75–89). American 

Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10612-005 

 

Carver, C. S., Scheier, M. F, & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical Psychology 

Review. 30(7) 879–889. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.01.006 

 

Caza, A., & Cameron, K. S. (2008). Positive organizational scholarship: What does it 

achieve? In C. L. Cooper & S. Clegg (Eds.), The Sage handbook of organizational 

behavior: Vol. 2. Macro approaches (pp. 99–116). Sage. 

 

Cenciotti, R., Alessandri, G., & Borgogni, L. (2016). Psychological capital and career success 

over time: The mediating role of job crafting. Journal of Leadership & Organizational 

Studies, 24(3), 372–384. https://doi.org/10.1177/1548051816680558 

 

Chang-E Liu, Shengxian, Yu, Yahui Chen, & Wei. (2017). Supervisor incivility, psychology 

safety and employee turnover intention: Does supervisor-subordinate guanxi matter? 

International Journal of Business and Social Science, 8(9), 79–90. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17030840 

 

Chen, H. (2013). The relationship between psychological capital and proactive career 

behavior of Chinese white-collar workers in their early career. Osaka University. 

https://img.atwikiimg.com/www7.atwiki.jp/sekiguchizemi/attach/9/29/Chen2013.pdf 

 

Churchill, G. A., Jr. (1995). Marketing Research: Methodological Foundations. The Dryden 

Press. 

 

Conant, J. S., Mokwa, M. P., & Varadarajan, P. (1990). Strategic types, distinctive marketing 

competences and organizational performance: a multiple-measures based study. Strategic 

Management Journal, 11(5), 365–384. https://www.jstor.org/stable/2486630 

 

Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C.R. (2011). Signaling theory: A 

review and assessment. Journal of Management, 37(1), 39–67. 

https://doi.org/10.1177/0149206310388419 

 

https://doi.org/10.1023/A:1022991115523
https://doi.org/10.1037/10612-005
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.01.006
https://doi.org/10.1177%2F1548051816680558
https://doi.org/10.3390/ijerph17030840
https://img.atwikiimg.com/www7.atwiki.jp/sekiguchizemi/attach/9/29/Chen2013.pdf
https://www.jstor.org/stable/2486630
https://doi.org/10.1177%2F0149206310388419


192 

 

Conselho Nacional de Saúde (Brasil). (2016). Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012. 

Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e 

revoga as Resoluções CNS nos. 196/96, 303/2000 e 404/2008. Diário Oficial da União 

 

Coutu, D. L. (2002). How resilience works. Harvard Business Review, 80(5), 46–56. 

https://hbr.org/2002/05/how-resilience-works 

 

Covey, S. R. (1991). The 7 habits of highly effective people. Simon & Schuster. 

 

Crant, J. M. (1995). The proactive personality scale and objective job performance among real 

estate agents. Journal of Applied Psychology, 80(4), 532–537. 

https://doi.org/10.1037/0021-9010.80.4.532 

 

Crant, J. M., & Bateman, T. S. (2000). Charismatic leadership viewed from above: The 

impact of proactive personality. Journal of Organizational Behavior, 21(1), 63–75. 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(200002)21:1<63::AID-JOB8>3.0.CO;2-J 

 

Cross, Rob, & Parker, A. (2004). The hidden power of social networks. Harvard Business 

School Press. 

 

Cunha, M. P., Rego, A., Lopes, M. P., & Ceitil, M. (2008). Organizações Positivas: Manual 

de Trabalho e Formação. Edições Sílabo. 

 

Cunha, M. P., Rego, A., & Lopes, M. P. (2013). Comportamento organizacional positivo. 

Análise Psicológica, 31(4), 313–328. https://doi.org/10.14417/ap.804 

 

Dahling, J. J., & Whitaker, B. G. (2016). When can feedback-seeking behavior result in a 

better performance rating? Investigating the moderating role of political skill. Human 

Performance, 29(2), 73–88. https://doi.org/10.1080/08959285.2016.1148037 

 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs 

and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227– 268. 

https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01 

 

Djourova, N., P. (2018). Psychological Capital: Underlying mechanisms, antecedents, and 

outcomes in the workplace. [Tesis Doctoral, Universitat de València Valencia, 

Septiembre]. 

 

Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. Norton. 

 

Farsen, T. C. (2017). Como aprendi a lidar com as adversidades: Interfaces entre história de 

vida de executivos e resiliência no trabalho. [Dissertação de Mestrado]. Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

 

Frese, M. (2006). Grand theories and mid-range theories: Cultural effects on theorizing and 

the attempt to understand active approaches to work. In: G. S. Ken & A. H. Michael (Eds.), 

Great minds in management: The process of theory development (pp 84–108). Oxford 

University Press. 

https://hbr.org/2002/05/how-resilience-works
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.80.4.532
https://psycnet.apa.org/doi/10.1002/(SICI)1099-1379(200002)21:1%3C63::AID-JOB8%3E3.0.CO;2-J
https://doi.org/10.14417/ap.804
https://doi.org/10.1080/08959285.2016.1148037
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01


193 

 

Frese, M., & Fay, D. (2001). Personal initiative: An active performance concept for work in 

the 21st century. In B. M. Staw & R. I. Sutton (Eds.), Research in organizational behavior 

(Vol. 23, pp. 133–187). Elsevier. 

 

Frese, M., Garst, H., & Fay, D. (2007). Making things happen: Reciprocal relationships 

between work characteristics and personal initiative in a four-wave longitudinal structural 

equation model. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1084–1102. 

https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.4.1084 

 

Frese, M., Kring, W., Soose, A., & Zempel, J. (1996). Personal initiative at work: Differences 

between east and west germany. The Academy of Management Journal, 39(1), 37–63. 

https://www.jstor.org/stable/256630 

 

Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. 2004. Employability: A psycho-social construct, 

its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 14–38. 

https://doi.org/10.1016/j.jvb.2003.10.005 

 

Fuller, B., Marler, L. E., Hester, K., & Otondo, R. F. (2015). Leader reactions to follower 

proactive behavior: Giving credit when credit is due. Human Relations, 68(6), 879–898. 

https://doi.org/10.1177/0018726714548235 

 

Gava, R. (2009). Proatividade de mercado: Construção de um modelo teórico. [Tese de 

Doutorado] Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

Ghitulescu, B. E. (2018). Psychosocial effects of proactivity: The interplay between proactive 

and collaborative behavior. Personnel Review, 47(2), 294–318. https://doi.org/10.1108/PR-

08-2016-0209 

 

Gil, A. C. ( 1999). Métodos e técnicas de pesquisa social (5a ed). Atlas. 

 

Glaub, M., & Frese, M. (2011). A critical review of the effects of entrepreneurship training in 

developing countries. Enterprise Development and Microfinance, 22(4), 335–353. 

https://dx.doi.org/10.3362/1755-1986.2011.035 

 

Glaub, M. E., M. Frese, S. Fischer, & M. Hoppe. (2014). Increasing personal initiative in 

small business managers or owners leads to entrepreneurial success: A theory-based 

controlled randomized field intervention for evidence-based management. Academy of 

Management Learning & Education, 13(3), 354–379. 

https://doi.org/10.5465/amle.2013.0234 

 

Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American 

Psychologist, 54(7) 493–503. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.493 

 

Gollwitzer, P. M., & Brandstätter, V. (1997). Implementation intentions and effective goal 

pursuit. Journal of Personality and Social Psychology, 73(1), 186–199. 

https://doi.org/10.1037/0022-3514.73.1.186 

 

https://doi.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.92.4.1084
https://www.jstor.org/stable/256630
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2003.10.005
https://doi.org/10.1177%2F0018726714548235
https://www.emerald.com/insight/search?q=Brenda%20E.%20Ghitulescu
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0048-3486
https://doi.org/10.1108/PR-08-2016-0209
https://doi.org/10.1108/PR-08-2016-0209
https://dx.doi.org/10.3362/1755-1986.2011.035
https://doi.org/10.5465/amle.2013.0234
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.54.7.493
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.73.1.186


194 

 

Grant, A. M., & Ashford, S. J. (2008). The dynamics of proactivity at work. Research in 

Organizational Behavior, 28, 3–34. https://doi.org/10.1016/j.riob.2008.04.002 

 

Griffin, M. A., Neal, A., & Parker, S. K. (2007). A new model of work role performance: 

Positive behavior in uncertain and interdependent contexts. Academy of Management 

Journal, 50(2), 327–347. https://doi.org/10.5465/AMJ.2007.24634438 

 

Gruman, J. A., Saks, A. M., & Zweig, D. I. (2006). Organizational socialization tactics and 

newcomer proactive behaviors: An integrative study. Journal of Vocational Behavior, 

69(1), 90–104. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.03.001 

 

Guadagnoli, E., & Velicer, W. F. (1988). Relation of sample size to the stability of component 

patterns. Psychological Bulletin, 103(2), 265–275. https://doi.org/10.1037/0033-

2909.103.2.265 

 

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a 

theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2) 250–279. 

https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90016-7 

 

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994). Competing for the future. Harvard Business School 

Press. 

 

Heynoski, K., & Quinn, R. E. (2012). ‘Seeing and realizing organizational potential: 

activating conversations that challenge assumptions’. Organizational Dynamics, 41(2), 

118–125. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2012.01.005  

 

Hirschi, A. (2013). Hope as a resource for self-directed career management: Investigating 

mediating effects on proactive career behaviors and life and job satisfaction. Journal of 

Happiness Studies, 15(6), 1495–1512. https://dx.doi.org/10.1007/s10902-013-9488-x 

 

Hirschi, A., & Freund, P. A. (2014). Career engagement: Investigating intraindividual 

predictors of weekly fluctuations in proactive career behaviors. The Career Development 

Quarterly, 62(1), 5–20. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2014.00066.x 

 

Hu, Y., Wu, X., Zong, Z., Xiao, Y., Maguire, P., Qu, F., Wei, J., & Wang, D. (2018). 

Authentic leadershipand proactive behavior: The roleof psychological capitaland 

compassion at work. Frontiers in Psychology, 9, 2470. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02470 

 

Huang, J. (2017). The relationship between employee psychological empowerment and 

proactive behavior: Self-efficacy as mediator. Social Behavior and Personality: An 

International Journal, 45(7), 1157–1166. https://doi.org/10.2224/sbp.6609 

 

Huang, J., Li, W., Qiu, C., Yim, F. H. K., & Wan, J. (2016). The impact of CEO servant 

leadership on firm performance in the hospitality industry. International Journal 

of Contemporary Hospitality Management, 28(5), 945–968. https://doi.org/10.1108/IJCHM-

08-2014-0388 

 

https://doi.org/10.1016/j.riob.2008.04.002
https://psycnet.apa.org/doi/10.5465/AMJ.2007.24634438
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.03.001
https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.2.265
https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.2.265
https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90016-7
https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2012.01.005
https://dx.doi.org/10.1007/s10902-013-9488-x
https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2014.00066.x
https://psycnet.apa.org/doi/10.3389/fpsyg.2018.02470
https://doi.org/10.2224/sbp.6609
https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2014-0388
https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2014-0388


195 

 

Jahoda, M. (1958). Current concepts of positive mental health. Basic Books. 

https://doi.org/10.1037/11258-000 

 

Johanessenn, J. A., Olaisen, J., & Olsen, B. (1999). Managing and organizing innovation at 

the knowledge economy. European Journal of Innovation Management, 2(3), 116–128. 

https://doi.org/10.1108/14601069910289059 

 

Kamia, M., & Porto, J. B. (2009). Desenvolvimento e validação da escala de comportamento 

proativo nas organizações - ECPO. Avaliação Psicológica, 8(3), 359–367. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-

04712009000300008&lng=pt&nrm=iso 

 

Karniol, R., & Ross, M. (1996). The motivational impact of temporal focus: Thinking about 

the future and the past. Annual Review of Psychology, 47, 593–620. 

https://doi.org/10.1146/annurev.psych.47.1.593 

 

Kelly, G. A. (1955). The Psychology of Personal Constructs (Vol. 1 and 2). WW Norton. 

 

Klemme Larson, R. E., & Bell, A. A. (2013). Newcomer adjustment among recent college 

graduates. Human Resource Development Review, 12(3), 284–307. 

https://doi.org/10.1177/1534484313475869  

 

Kosslyn, S. M. (1987). Seeing and imagining in the cerebral hemispheres: A computational 

approach. Psychological Review, 94(2), 148–175. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.94.2.148 

 

Kostal, J. W., & Wiernik, B. M. (2017). A meta-analytic investigation of demographic 

differences in protean, boundaryless, and proactive career orientations. Career 

Development International, 22(5), 520–545. https://doi.org/10.1108/CDI-08-2017-0139 

 

Kuntz, J., Näswall, K., & Malinen, S. (2016). Resilient employees in resilient organizations: 

flourishing beyond adversity. Industrial and Organizational Psychology, 9(2), 456–462. 

https://doi.org/10.1017/iop.2016.39 

 

Kyrö, P., Seikkula-Leino, J., & Mylläri, J. (2008). How the dialogue between cognitive, 

conative and affective constructs in entrepreneurial and enterprising learning process is 

explicated through concept mapping? In A. J. Cañas, J. D. Novak, P. Reiska, & M. K. 

Åhlberg (Eds.), Concept mapping: Connecting educators: Proceedings of the Third 

International Conference on Concept Mapping (Vol. 2, pp. 430–437). Tallinn University 

and University of Helsinki. 

 

Laville, C., & Dionne, J. (1999). A construção do saber: Manual de metodologia da pesquisa 

em ciências humanas. Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

Lee, H. W., Pak, J., Kim, S., & Li, L. (2016). Effects of human resource management systems 

on employee proactivity and group innovation. Journal of Management, 45(2), 819–846. 

https://doi.org/10.1177/0149206316680029 

 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/11258-000
https://doi.org/10.1108/14601069910289059
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712009000300008&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712009000300008&lng=pt&nrm=iso
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.47.1.593
https://doi.org/10.1177%2F1534484313475869
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.94.2.148
https://psycnet.apa.org/doi/10.1108/CDI-08-2017-0139
https://doi.org/10.1017/iop.2016.39
https://doi.org/10.1177%2F0149206316680029


196 

 

Leroy, H., Anseel, F., Gardner, W. L., & Sels, L. (2015). Authentic leadership, authentic 

followership, basic need satisfaction, and work role performance a cross-level study. 

Journal of Management, 41(6), 1677–1697. https://doi.org/10.1177/0149206312457822 

 

Levene, R. A. (2015). Positive psychology at work: Psychological capital and thriving as 

pathways to employee engagement. Master of Applied Positive Psychology (MAPP) 

Capstone Projects, 88. 

https://repository.upenn.edu/mapp_capstone/88?utm_source=repository.upenn.edu%2Fma

pp_capstone%2F88&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages 

 

Lima, L. G. de, Nassif, V. M. J., & Garçon, M. M. (2020). The power of psychological 

capital: The strength of beliefs in entrepreneurial behavior. Revista de Administração 

Contemporânea, 24(4), 317–334. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020180226 

 

Little, B. R. (1983). Personal projects: A rationale and method for investigation. Environment 

and Behavior, 15(3), 273–309. https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0013916583153002 

 

Locke, E. A. (1968). Towards a theory of task motivation and incentives. Organizational 

Behavior and Human Performance, 3(2), 157–189. https://doi.org/10.1016/0030-

5073(68)90004-4 

 

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and 

task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57(9), 705–717. 

https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705 

 

Locke, E. A., Shaw, K. N., & Saari, L. M. (1981). Goal setting and task performance: 1969–

1980. Psychological Bulletin, 90(1), 125–152. https://doi.org/10.1037/0033-2909.90.1.125 

 

Lopez, S. J., & Snyder, C. R. (Eds.). (2009). Handbook of positive psychology (2nd ed.). 

Oxford University Press. 

 

Lorena, S.P (2020). Las habilidades sociales: el optimismo y el sentido del humor. [Máster 

Universitario en Psicologia General Sanitaria - Universidad Pontificia Comillas, Facultad 

de Ciencias Humanas y Sociales]. http://hdl.handle.net/11531/55733 

 

Losada, M. F., & Heaphy, E. (2004). The role of positivity and connectivity in the 

performance of business teams. Journal of Applied Behavioral Science, 47(6), 740–765. 

https://doi.org/10.1177%2F0002764203260208 

 

Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct 

and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135–172. 

https://doi.org/10.2307/258632 

 

Luthans, F. (2002a). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of 

Organizational Behavior, 23(6), 695–706. https://doi.org/10.1002/job.165 

 

https://doi.org/10.1177%2F0149206312457822
https://repository.upenn.edu/mapp_capstone/88?utm_source=repository.upenn.edu%2Fmapp_capstone%2F88&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://repository.upenn.edu/mapp_capstone/88?utm_source=repository.upenn.edu%2Fmapp_capstone%2F88&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020180226
https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0013916583153002
https://doi.org/10.1016/0030-5073(68)90004-4
https://doi.org/10.1016/0030-5073(68)90004-4
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.57.9.705
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.90.1.125
http://hdl.handle.net/11531/55733
https://doi.org/10.1177%2F0002764203260208
https://doi.org/10.2307/258632
https://doi.org/10.1002/job.165


197 

 

Luthans, F. (2002b). Positive organizational behavior: Developing and managing 

psychological strengths. Academy of Management Executive, 16(1), 57–72. 

https://www.jstor.org/stable/4165814 

 

Luthans, F., Avey, J. B., & Patera, J. L. (2008). Experimental analysis of a web-based training 

intervention to develop positive psychological capital. Academy of Management Learning 

& Education, 7(2), 209–222. https://doi.org/10.5465/amle.2008.32712618 

 

Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological 

capital, measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel 

Psychology, 60(3), 541–572. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x 

 

Luthans, F., & Jensen, S.M. (2002). Hope: A new positive strength for human resource 

development. Human Resource Development Review, 1(3), 304–322. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/1534484302013003 

 

Luthans, F., Vogelgesang, G. R., & Lester, P. B. (2006). Developing the psychological capital 

of resiliency. Human Resource Development Review, 5(1), 25–44. 

https://doi.org/10.1177/1534484305285335 

 

Luthans, F., & Youssef-Morgan, C. M. (2004). Human, social, and now positive 

psychological capital management. Organizational Dynamics, 33(2), 143–160. 

https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2004.01.003 

 

Luthans, F., Youssef-Morgan, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: 

Developing the Human Competitive Edge. Oxford University Press. 

 

Luthans, F., Youssef-Morgan C. M., & Avolio B. J. (2015). Psychological Capital and 

Beyond. Oxford University Press. 

 

Macedo, R. C. (2015). Capital psicológico: Um estudo sobre o significado de suas dimensões. 

[Dissertação de Mestrado - Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação]. http://hdl.handle.net/10316/29094 

 

Mackenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Podsakoff, N. P. (2011). Construct measurement and 

validation procedures in MIS and behavioral research: Integrating new and existing 

techniques. MIS Quarterly, 35(2), 293–334. https://doi.org/10.2307/23044045 

 

Maddux, J. E., Norton, L. W., & Leary, M. R. (1988). Cognitive components of social 

anxiety: An investigation of the integration of self-presentation theory and self-efficacy 

theory. Journal of Social and Clinical Psychology, 6(2), 180–190. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1521/jscp.1988.6.2.180 

 

Madrid, H. P., Diaz, M. T., Leka, S., Leiva, P. I., & Barros, E. (2017). A finer grained 

approach to psychological capital and work performance. Journal of Business and 

Psychology, 33(4), 461–477. https://doi.org/10.1007/s10869-017-9503-z 

 

Malhotra, N. K. (2001). Pesquisa de marketing: Uma orientação aplicada. Bookman. 

https://www.jstor.org/stable/4165814
https://doi.org/10.5465/amle.2008.32712618
https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x
https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/1534484302013003
https://doi.org/10.1177%2F1534484305285335
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.orgdyn.2004.01.003
http://hdl.handle.net/10316/29094
https://doi.org/10.2307/23044045
https://psycnet.apa.org/doi/10.1521/jscp.1988.6.2.180
https://doi.org/10.1007/s10869-017-9503-z


198 

 

Marín, E., Ortín, F. J., Garcés de los Fayos, E., & Tutte, V. (2013). Bibliometric analysis of 

burnout and optimism in sport. Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte, 2(1), 77–

87. 

 

Markides, C. C. (2008). Game-changing strategies: How to create new market space 

inestablished industries by breaking the rules. John Wiley & Sons. 

 

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396. 

https://doi.org/10.1037/h0054346 

 

Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. Harper.  

 

Maslow, A. H. (1968). Toward a psychology of being (2nd ed.). Van Nostrand. 

 

Masten, A. S. (2007). Resilience in developing systems: Progress and promise as the fourth 

wave rises. Development and psychopathology, 19(3), 921–930. 

https://doi.org/10.1017/S0954579407000442 

 

McLarnon, M. J. W., & Rothstein, M. G. (2013). Development and initial validation of the 

workplace resilience inventory. Journal of Personnel Psychology, 12(2), 63–73. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1027/1866-5888/a000084 

 

Menninger, K. (1959). The academic lecture on hope. The American Journal of Psychiatry, 

116, 481–491. https://doi.org/10.1176/ajp.116.6.481 

 

Miles, R. E., & Snow, C. C. (1978). Organizational strategy, structure and process. McGraw-

Hill. 

 

Miller, D., & Friesen, P. H. (1978). Archetypes of strategy formulation. Management Science, 

29(4), 921–933. https://doi.org/10.1287/mnsc.24.9.921 

 

Morrison, E. W. (1993). Newcomer information seeking: Exploring types, modes, sources, 

and outcomes. Academy of Management Journal, 36(3), 557–589. 

https://doi.org/10.5465/256592 

 

Morrison, E.W. (2002). Newcomers’ relationships: The role of social network ties during 

socialization. Academy of Management Journal, 45(6), 1149–1160. 

https://doi.org/10.5465/3069430 

 

Morrison, E. W. (2006). Doing the job well: An investigation of pro-social rule breaking. 

Journal of Management, 32(1), 5–28. https://doi.org/10.1177/0149206305277790 

 

Morrison, E. W., & Bies, R. J. (1991). Impression management in the feedback-seeking 

process: A literature review and research agenda. Academy of Management Review, 16(3), 

522–541. https://doi.org/10.2307/258916 

 

Morrison, E. W., & Phelps, C. (1999). Taking charge: Extra-role efforts to initiate workplace 

change. Academy of Management Journal, 42(4), 403–419. https://doi.org/10.5465/257011 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0054346
https://doi.org/10.1017/S0954579407000442
https://psycnet.apa.org/doi/10.1027/1866-5888/a000084
https://doi.org/10.1176/ajp.116.6.481
https://doi.org/10.1287/mnsc.24.9.921
https://doi.org/10.5465/256592
https://doi.org/10.5465/3069430
https://doi.org/10.1177%2F0149206305277790
https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/258916
https://doi.org/10.5465/257011


199 

 

Murray, S. L., Holmes, J. G., & Griffin, D. W. (1996). The self-fulfilling nature of positive 

illusions in romantic relationships: Love is not blind, but prescient. Journal of Personality 

and Social Psychology, 71(6), 1155–1180. https://doi.org/10.1037/0022-3514.71.6.1155 

 

Murray, M. A., Cardwell, C., & Donnelly, M. (2017). GPs’ mental wellbeing and 

psychological resources: A cross-sectional survey. British Journal of General Practice, 

67(661), 547–554. https://doi.org/10.3399/bjgp17X691709 

 

Nicholson, N. (1984). A theory of work role transitions. Administrative Science Quarterly, 

29(2), 172–191. https://doi.org/10.2307/2393172 

 

Nurmi, J. E. (1991). How do adolescents see their future? A review of the development of 

future orientation and planning. Developmental Review, 11, p. 1–59. 

 

Oliveira, A. B, Jr. (2009). O impacto da orientação empreendedora na performance das 

empresas brasileiras: evidências de um estudo híbrido. [Dissertação - Mestrado em 

administração - Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública e de 

empresas]. 

 

Ortín-Montero, F., Martínez-Rodríguez, A., Reche-García, C., Garcés de los Fayos-Ruiz1, E., 

& González Hernández, J. (2018). Relationship between optimism and athletic 

performance. Systematic review. Anales de Psicología, 34, 153–161. 

 

Ortiz, J., Ramos, N., & Vera-Villarroel, P. E. (2003). Optimismo y salud: Estado actual e 

implicancias para la psicología clínica y de la salud. Suma Psicológica, 10(1), 119–134.  

 

Ouyang, K., Cheng, B. H., Lam, W., & Parker, S. K. (2019). Enjoy your evening, be 

proactive tomorrow: How off-job experiences shape daily proactivity. Journal of Applied 

Psychology, 104(8), 1003–1019. https://doi.org/10.1037/apl0000391 

 

Parker, S. K. (2007). How positive affect can facilitate proactive behavior in the work place. 

Paper presented at the Academy of Management Conference, Philadelphia, USA. 

 

Parker, S. K., & Collins, C. G. (2010). Taking stock: Integrating and differentiating multiple 

proactive behaviors. Journal of Management, 36(3), 633–662. 

https://doi.org/10.1177/0149206308321554 

 

Parker, S. K., & Liao, J. (2016). Wise proactivity: How to be proactive and wise in building 

your career. Organizational Dynamics, 45(3), 217–227. 

https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2016.07.007 

 

Parker, S. K., & Sprigg, C. A. (1999). Minimizing strain and maximizing learning: The role 

of job demands, job control, and proactive personality. Journal of Applied Psychology, 

84(6), 925–939. https://doi.org/10.1037/0021-9010.84.6.925 

 

Parker, S. K., Wall, T. D., & Jackson, P. R. (1997). ‘‘That’s not my job’’: Developing flexible 

employee work orientations. Academy of Management Journal, 40(4), 899–929. 

 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.71.6.1155
https://doi.org/10.3399/bjgp17X691709
https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/2393172
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/apl0000391
https://doi.org/10.1177%2F0149206308321554
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.orgdyn.2016.07.007
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.84.6.925


200 

 

Parker, S. K., Williams, H. M., & Turner, N. (2006). Modeling the antecedents of proactive 

behavior at work. Journal of Applied Psychology, 91(3), 636–652. 

https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.3.636 

 

Pentland, A. S. (2012). The new science of building great teams. Harvard Business Review, 

90(4), 60–70. https://hbr.org/2012/04/the-new-science-of-building-great-teams 

 

Perret, V.; Séville, M. (2003). Fondements épistémologiques de la recherche. In R. A. 

Thietart et al. (Orgs.), Méthodes de recherche en management (pp. 13–33). Dunod. 

 

Peterson, C. (2000). The future of optimism. American Psychologist, 55(1), 44–55. 

https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.44 

 

Peterson, S. J., Luthans, F., Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Zhang, Z. (2011). 

Psychological capital and employee performance: A latent growth modeling approach. 

Personnel Psychology, 64(2), 427–450. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2011.01215.x 

 

Prabhu, V. P., McGuire, S. J., Drost, E. A., & Kwong, K. K. (2012). Proactive personality and 

entrepreneurial intent. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 

18(5), 559–586. https://doi.org/10.1108/13552551211253937 

 

Prahalad, C. K. & Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. In D. Hahn & 

Taylor B. (Eds.), Strategische Unternehmungsplanung: Strategische 

Unternehmungsführung. Heidelberg.  

 

Qi-tao, T., Song, Y., Kwong Kwan, H., & Li, X. (2019). Workplace gossip and frontline 

employees’ proactive service performance. The Service Industries Journal, 39(1), 25–42, 

https://doi.org/10.1080/02642069.2018.1435642 

 

Reis, S. M., & Pissarra, J. (2014, abril). Proatividade e clima de iniciativa enquanto 

preditores do desempenho individual na administração pública [Comunicação oral] VIII 

Congresso Português de Sociologia, Évora, Portugal. 

 

Reivich, K., & Shatte, A. (2002). The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life’s 

inevitable obstacles. Random House. 

 

Roberson, L. (1990). Prediction of job satisfaction from characteristics of personal work 

goals. Journal of Organizational Behavior, 11(1), 29–41. 

https://doi.org/10.1002/job.4030110106 

 

Rogers, C. R. (1963). The concept of the fully functioning person. Psychotherapy: Theory, 

Research, & Practice, 1(1), 17–26. https://doi.org/10.1037/h0088567 

 

Saks, A. M., & Ashforth, B. (1996). Proactive socialization and behavioral self-management. 

Journal of Vocational Behavior, 48(3), 301–323. https://doi.org/10.1006/jvbe.1996.0026 

 

 

https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.3.636
https://hbr.org/2012/04/the-new-science-of-building-great-teams
https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.44
https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2011.01215.x
https://doi.org/10.1108/13552551211253937
https://doi.org/10.1080/02642069.2018.1435642
https://doi.org/10.1002/job.4030110106
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0088567
https://doi.org/10.1006/jvbe.1996.0026


201 

 

Salas-Vallina, A., Alegre, J., & Fernández Guerrero, R. (2018). Happiness at work in 

knowledge-intensive contexts: Opening the research agenda. European Research on 

Management and Business Economics, 24(3), 149–159. 

https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2018.05.003 

 

Sandberg, B. (2002). Creating the Market for disruptive innovation: Market proactiveness at 

the launch stage. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 11(2), 

184–196. https://doi.org/10.1057/palgrave.jt.5740076 

 

Santos, C. (2007). Estatística descritiva: manual de autoaprendizagem. Edições Sílabo. 

 

Santos, N. R., Pais, L., Mónico, L., & Macedo, R. (2019). Capital psicológico: Um estudo 

sobre o significado das suas dimensões. In L. Mónico, C. Carvalho, D. Dias, & P. Parreira 

(Orgs.), Capital psicológico, estratégia e gestão na diversidade das organizações (pp. 21–

48). FPCE-UC, ESEnfC, ISCSP. 

 

Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (2001). Optimism, pessimism, and 

psychological well-being. In E. C. Chang (Ed.), Optimism & pessimism: Implications for 

theory, research, and practice (pp 189–216). American Psychological Association. 

 

Searle, B. J. (2008). Does personal initiative training work as a stress management 

intervention? Journal of Occupational Health Psychology, 13(3), 259–270. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1076-8998.13.3.259 

 

Seibert, S. E., Kramer, M. L., & Crant, J. M. (2001). What do proactive people do? A 

longitudinal model linking proactive personality and career success. Personnel 

Psychology, 54(4), 845–874. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2001.tb00234.x 

 

Segerstrom, S. C. (2006). How does optimism suppress immunity? Evaluation of three 

affective pathways. Health Psychology, 25(5), 653–657. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0278-6133.25.5.653 

 

Seligman, M. E. P. (1998). Learned optimism. Pocket Books. 

 

Seligman, M. E. P. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. 

Handbook of Positive Psychology, 2, 3–12. 

http://www.positiveculture.org/uploads/7/4/0/7/7407777/seligrman_intro.pdf 

 

Seligman, M. E. P. (2011). O que é bem-estar? In E. P. S. Martin. Florescer. Objetiva. 

 

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2001). “Positive psychology: An introduction”: 

Reply. American Psychologist, 56(1), 89–90. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.1.89 

 

Seligman, M. E P., Steen, T., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: 

Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), 410–421. 

https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.5.410 

 

https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2018.05.003
https://doi.org/10.1057/palgrave.jt.5740076
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1076-8998.13.3.259
https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1744-6570.2001.tb00234.x
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0278-6133.25.5.653
http://www.positiveculture.org/uploads/7/4/0/7/7407777/seligrman_intro.pdf
https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.1.89
https://doi.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.60.5.410


202 

 

Shin, I., & Jeung, C. W. (2019). Uncovering the Turnover Intention of Proactive Employees: 

The Mediating Role of Work Engagement and the Moderated Mediating Role of Job 

Autonomy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(5), 

843. https://doi.org/10.3390/ijerph16050843 

 

Snyder, C. R. (2000). Handbook of hope. Academic Press. 

Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), 249–

275. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1304_01 

 

Silva, N., Cervo, S. C., Bento, A. (2018). Um visão sistêmica do comportamento 

organizacional positivo. In N. Silva, T. C. Farsen (2018), Qualidades Psicológicas 

positivas nas organizações (pp. 37–54). Editora Vetor. 

 

Silva, N., & Damo, L. P. (2020). Vidas que mudaram: Contribuições da psicologia positiva 

para situações de isolamento e de distanciamento social. Editora da UFSC. 

 

Silva, N., & Farsen, T. C. (2018). Qualidades psicológicas positivas nas organizações. 

Editora Vetor. 

 

Silva, N., & Tolfo, S. R. (2012). Trabalho significativo e felicidade humana: Explorando 

aproximações. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, 12(3), 341–54. 

 

Snyder, C., Sympson, S., Ybasco, F., Borders, T., Babyak, M., & Higgins, R. (1996). 

Development and validation of the state hope scale. Journal of Personality and Social 

Psychology, 70(2), 321–335. https://doi.org/10.1037//0022-3514.70.2.321 

 

Sonnentag, S. (2003). Recovery, work engagement, and proactive behavior: A new look at the 

interface between nonwork and work. Journal of Applied Psychology, 88(3), 518–528. 

https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.3.518 

 

Sonnentag, S., & Fritz, C. (2007). The recovery experience questionnaire: Development and 

validation of a measure for assessing recuperation and unwinding from work. Journal of 

Occupational Health Psychology, 12(3), 204 –221. https://doi.org/10.1037/1076-

8998.12.3.204 

 

Sonnentag, S., & Starzyk, A. (2015). Perceived prosocial impact, perceived situational 

constraints, and proactive work behavior: Looking at two distinct affective pathways. 

Journal of organizational behavior, 36(6), 806–824. https://doi.org/10.1002/job.2005 

 

Spreitzer, G. M. (1995). An empirical test of a comprehensive model of intrapersonal 

empowerment in the workplace. American Journal of Community Psychology, 23(5), 601–

629. https://doi.org/10.1007/BF02506984 

 

Staw, B. M., & Boettger, R. D. (1990). Task revision: A neglected form of work performance. 

Academy of Management Journal, 33(534), 559. 

 

Stajkovic, A. D. (2006). Development of a core confidence-higher order construct. Journal of 

Applied Psychology, 91(6), 1208–1224. https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.6.1208 

https://doi.org/10.3390/ijerph16050843
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1304_01
https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.2.321
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.88.3.518
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1076-8998.12.3.204
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1076-8998.12.3.204
https://doi.org/10.1002/job.2005
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/BF02506984
https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.6.1208


203 

 

Stajkovic, A., & Luthans, F. (1998). Social cognitive theory and self efficacy: Going beyond 

traditional motivational and behavioral approaches. Organizational Dynamics, 26(4), 62– 

74. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0090-2616(98)90006-7 

 

Stephens, J. P., Heaphy, E., & Dutton, J. E. (2011). High quality connections. In K. S. 

Cameron & G. Spreitzer (Eds.), The Oxford handbook of positive organizational 

scholarship (pp. 385-399). Oxford University Press. 

 

Strauss, K., & Parker, S. K. (2014). Effective and sustained proactivity in the workplace: A 

self-determination theory perspective. In M. Gagné (Ed.), Oxford Handbook of Work 

Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory (pp. 50-71). Oxford University 

Press. 

 

Strauss, K., & Parker, S. K. (2018). Intervening to enhance proactivity in organizations: 

Improving the present or changing the future. Journal of Management, 44(3), 1250–1278. 

https://doi.org/10.1177/0149206315602531 

 

Swietlik, E. (1968). The reacting or proactive personality? Studia Socjologiczne, 2(29), 209–

218.  

 

Taiwo, A. O. (2004). Psychosocial factors predicting school violence tendencies among 

students of tertiary institutions in Ibadan. African Journal for The Psychological Study of 

Social Issues, 7(2), 220–236. https://www.ajol.info/index.php/ajpssi/article/view/34024 

 

Tornau, K., & Frese, M. (2013). Construct clean-up in proactivity research: A meta-analysis 

on the nomological net of work-related proactivity concepts and incremental validity. 

Applied Psychology: An International Review, 62(1), 44–96. 

https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2012.00514.x 

 

Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P., & Boada-Grau, J. (2016). Dispositional employability 

and online training purchase. Evidence from employees’ behavior in Spain. Frontiers in 

Psychology, 7, 831. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00831 

 

Van Dyne, L., Cummings, L. L., & Mclean Parks, J. (1995). Extra-role behaviors: In pursuit 

of construct and definitional clarity. In L. L. Cummings & B. M. Staw (Eds.), Research in 

Organizational Behavior (pp. 215–285). JAI Press. 

 

Venkatraman, N. (1989). Strategic orientation of business enterprises: the construct, 

dimensionality and measurement. Management Science, 35(8), 942–962. 

 

Verzat, C., O’Shea, N., & Jore, M. (2017). Teaching proactivity in the entrepreneurial 

classroom. Entrepreneurship & Regional Development, 29(9-10), 975–1013. 

https://doi.org/10.1080/08985626.2017.1376515 

 

Wanberg, C. R., & Kammeyer-Mueller, J. D. (2000). Predictors and outcomes of proactivity 

in the socialization process. Journal of Applied Psychology, 85(3), 373–385. 

https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.3.373 

 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0090-2616(98)90006-7
https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0149206315602531
https://www.ajol.info/index.php/ajpssi/article/view/34024
https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2012.00514.x
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00831
https://doi.org/10.1080/08985626.2017.1376515
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.85.3.373


204 

 

Wang, Y., Mei, J., & Zhu, Y. (2017). Linking psychological capital and feedback-seeking 

behavior: Feedback cognition as a mediator. Social Behavior and Personality: An 

International Journal, 45(7), 1099–1112. https://doi.org/10.2224/sbp.6055 

 

Waterman, A. S. (2013). The humanistic psychology–positive psychology divide: Contrasts in 

philosophical foundations. American Psychologist, 68(3), 124–133. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0032168 

 

Weick, K. E., & Roberts, K. H. (1993). Collective mind in organizations: Heedful 

interrelating on flight decks. Administrative Science Quarterly, 38: 357–381. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/2393372 

 

Wilkinson, D., & Birmingham, P. (2003). Using Research Instruments: A guide for 

researchers. Routledge Falmer. 

 

Xie, J., Chu, X., Zhang, J., & Huang, J. (2014). Proactive personality and voice behavior: The 

influence of voice self-efficacy and delegation. Social Behavior and Personality: An 

International Journal, 42(7), 1191–1200. https://doi.org/10.2224/sbp.2014.42.7.1191 

 

Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: 

The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process 

engagement. Academy of Management Journal, 53(1), 107–128. 

https://doi.org/10.5465/AMJ.2010.48037118 

 

Zhang, Y., Waldman, D. A., Han, Y. L., & Li, X. B. (2015). Paradoxical leader behaviors in 

people management: Antecedents and consequences. Academy of Management Journal, 

58(2), 538–566. https://doi.org/10.5465/amj.2012.0995 

 

Zimmerman, B. J., Bandura, A., & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic 

attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American 

Educational Research Journal, 29(3), 663–676. 

https://doi.org/10.3102/00028312029003663 

 

Zuckerman M. (1983). The distinction between trait and state scales is not arbitrary. Journal 

of Personality and Social Psychology, 44(5), 1083–1086. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.44.5.1083 

 

 

https://doi.org/10.2224/sbp.6055
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0032168
https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/2393372
https://doi.org/10.2224/sbp.2014.42.7.1191
https://psycnet.apa.org/doi/10.5465/AMJ.2010.48037118
https://doi.org/10.5465/amj.2012.0995
https://doi.org/10.3102%2F00028312029003663
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.44.5.1083


205 

 

APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas 

 

1. Você já ouviu falar em Capital Psicológico? 

2. Você já ouviu falar em Autoeficácia?  

3. O que compreende sobre Autoeficácia? 

4. Como você se sente ao perceber que é capaz de realizar suas tarefas no trabalho? 

5. Como você se sente quando não se sente capaz? 

6. Como você desenvolve suas capacidades para o trabalho? 

7. O que você compreende por Esperança? 

8. O que você faz para alcançar seus objetivos? 

9. Caso ocorra um problema durante a execução de suas atividades no trabalho, como você 

se comporta? 

10. O que você compreende por Otimismo? 

11. Quando você percebe que coisas boas podem acontecer em seu trabalho, como você se 

comporta? 

12. O que você tem feito para cultivar pensamentos positivos para que coisas boas 

aconteçam em seu trabalho? 

13. Você já ouviu falar em Resiliência? O que você compreende por Resiliência? 

14. Como você se comporta diante das dificuldades em seu trabalho? 

15. Comente sobre aspectos que fortalecem você e que ajudam na superação de 

dificuldades. 

16. Você já ouviu falar em Proatividade? O que você compreende?  

17. Comente sobre fatores que contribuem para que você tenha mais iniciativa no trabalho. 

18. O que você tem feito para prevenir problemas no seu ambiente de trabalho? 

19. Considerações espontâneas. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (entrevistas) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

(ENTREVISTAS)  

 

Por meio deste, convidamos você a participar da pesquisa “Proatividade e Capital 

Psicológico: Interfaces e sinergias em contextos organizacionais”. 

O objetivo deste estudo é identificar as relações entre Proatividade e Capital 

Psicológico, a partir das percepções dos gestores e demais funcionários, que ocorrerá em três 

organizações catarinenses. A razão deste estudo está fundamentada na necessidade de ampliar 

o debate acerca de novos elementos para o Capital Psicológico, que neste caso poderá indicar 

a Proatividade como um novo integrante desse Capital atualmente formado pelo Otimismo, 

Esperança, Resiliência e Autoeficácia. No tocante à contribuição, um novo elemento 

potencializará esse Capital Psicológico, que possui, em sua definição básica, a sinergia criada 

a partir de seus elementos. Esta pesquisa será conduzida pelo Pesquisador Dr. Narbal Silva e 

pelo Pesquisador assistente, o doutorando Amilton Bento, que, como responsáveis por este 

estudo, comprometem-se a seguir as determinações e preceitos da Resolução 466/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde, a qual trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes 

da pesquisa. 

Sua participação é voluntária, portanto, não remunerada, não envolve nenhum tipo de 

pagamento ou recompensa financeira. A entrevista ocorrerá nas dependências da empresa na 

qual trabalha, com tempo estimado em 12 minutos, sua participação obedecerá a sua 

disponibilidade e da empresa. Todo o processo será conduzido pelo pesquisador responsável 

em conjunto com seu assistente. Nenhuma informação que possa identificá-lo será divulgada, 

somente o pesquisador terá acesso ao conteúdo, o participante não terá seu nome divulgado, 

será garantido o anonimato, tampouco acesso às informações coletadas que serão tratadas 

confidencialmente. 

Você terá total liberdade durante a pesquisa, poderá desistir de participar, interromper a 

qualquer momento e não aceitar o uso de seus dados coletados; nesse caso, os dados serão 

retirados e demais providências tomadas de acordo com sua vontade, sem lhe causar prejuízos. 

A sua participação na pesquisa envolve alguns riscos, pois envolverá reflexões sobre a 

Proatividade, Otimismo, Esperança, Resiliência e Autoeficácia, questões que envolvem suas 
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atitudes e seus comportamentos, seja no âmbito pessoal ou profissional. Além disso, existe a 

possibilidade de quebra de sigilo, involuntária e não intencional, que poderá ter consequências 

pessoais e profissionais. Assim, caso tenha algum desconforto ou tenha alguma necessidade, 

comunique ao pesquisador responsável ou ainda para o seu assistente, de forma a obter 

orientações ou encaminhamento para atendimento psicológico no Serviço de Atenção 

Psicológica (SAPSI) da UFSC ou a outro profissional mais próximo ao seu local de residência. 

Não há previsão nesta pesquisa de gastos ou quaisquer investimentos, porém caso tenha 

eventuais despesas em decorrência de sua participação, como alimentação e transporte e outras 

despesas, seja material ou imaterial, estas ficarão a cargo do pesquisador responsável e seu 

assistente que farão os devidos ressarcimentos. Também será garantida a indenização em caso 

de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, será obedecida decisão 

judicial ou extrajudicial. Os resultados da pesquisa serão disponibilizados em data a ser 

agendada pelo pesquisador responsável e encaminhadas por correio eletrônico. Seus dados 

coletados serão armazenados pelo pesquisador responsável e seu assistente por um período 

mínimo de cinco anos, serão armazenados digitalmente, sendo o pesquisador e o assistente 

responsáveis pelo sigilo dos dados que serão deletados posteriormente após o período 

supracitado. Será garantido em todo o período seu acesso a esse consentimento sempre que 

solicitado. 

Após a leitura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e concordando em 

participar desta pesquisa, solicito que preencha e assine duas vias, uma ficará em seu poder e  

outra com o pesquisador responsável. 

Informações adicionais para contato: 

Dr. Narbal Silva 

Pesquisador responsável  

Fone: 48 991113214 

narbal.silva@globo.com  

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas  

Campus Universitário Trindade Florianópolis-SC, Brasil. 

CEP 88040-500 

 

Outras informações também poderão ser solicitadas diretamente ao Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UFSC, localizado na Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, 

sala 401, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88.040-400, e pode ser contatado via telefone (48 

37216094) ou e-mail (cep.propesq@contato.ufsc.br). 

 

Diante dos esclarecimentos prestados, declaro que recebi as informações sobre os 

termos da minha participação na pesquisa “Proatividade e Capital Psicológico: Interfaces no 

âmbito da gestão de pessoas nas organizações”. Estou ciente da minha total liberdade em não 

Amilton Bento 

Pesquisador assistente 

48-32531000 

bentttoo36@hotmail.com 

Rod.Br 101 Km 255, Bairro Nova 

Belém, Paulo Lopes-SC, Brasil 

CEP 88490-000 
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aceitar ou desistir a qualquer momento da pesquisa. Recebi as informações sobre o tratamento 

confidencial dos dados por mim fornecidos, assim como da disponibilidade do pesquisador em 

sanar eventuais dúvidas da minha participação na pesquisa. Recebi as orientações do 

pesquisador e informações suficientes para posteriormente manter contato sobre o uso e onde 

serão aplicados os conhecimentos gerados, bem como esclarecer dúvidas sobre os meus direitos 

ou comunicação dos meus prejuízos decorrentes da minha participação na pesquisa. 

 

Declaro também que recebi uma via do presente Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido assinado por mim e pelo pesquisador responsável. Tenho conhecimento de que, ao 

assinar este documento, não estou abdicando de nenhum de meus direitos legais. 

(  ) Autorizo a captação de imagens e gravação de voz para fins da pesquisa (Se você não 

assinalar este item, sua participação na pesquisa fica assegurada e consentida, mas não serão 

captadas imagens ou áudios referentes a sua pessoa). 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

RG: _____________________________________ 

Data:   /    /      

 

____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa  

 

_____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável pela pesquisa 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (questionário) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(QUESTIONÁRIO) 

 

Por meio deste, convidamos você a participar da pesquisa “Proatividade e Capital 

Psicológico: Interfaces e sinergias em contextos organizacionais”. O objetivo deste estudo é 

identificar as relações entre Proatividade e Capital Psicológico, a partir das percepções dos 

gestores e demais funcionários que ocorrerá em três organizações catarinenses. A razão deste 

estudo está fundamentada na necessidade de ampliar o debate acerca de novos elementos para 

o Capital Psicológico, que neste caso, poderá indicar a Proatividade como um novo integrante 

desse Capital, atualmente formado pelo Otimismo, Esperança, Resiliência e Autoeficácia. No 

tocante à contribuição, um novo elemento potencializará esse Capital Psicológico, que possui, 

em sua definição básica, a sinergia criada a partir de seus elementos. Esta pesquisa será 

conduzida pelo Pesquisador Dr. Narbal Silva e pelo Pesquisador assistente, o doutorando 

Amilton Bento, que, como responsáveis por este estudo, comprometem-se a seguir as 

determinações e preceitos da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, a qual trata 

dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. 

Sua participação é voluntária, portanto, não remunerada, não envolve nenhum tipo de 

pagamento ou recompensa financeira. Ocorrerá por meio de preenchimento de questionário 

com tempo médio para preenchimento de aproximadamente 15 minutos, será enviado 

eletronicamente. Todo o processo será conduzido pelo pesquisador responsável em conjunto 

com seu assistente. Nenhuma informação que possa identificá-lo será divulgada, somente o 

pesquisador terá acesso ao conteúdo, o participante não terá seu nome divulgado, será garantido 

o anonimato, tampouco acesso às informações coletadas que serão tratadas confidencialmente. 

Você terá total liberdade durante a pesquisa, poderá desistir de participar, interromper a 

qualquer momento e não aceitar o uso de seus dados coletados, nesse caso, os dados serão 

retirados e demais providências tomadas de acordo com sua vontade, sem lhe causar prejuízos. 

A sua participação na pesquisa envolve alguns riscos, pois envolverá reflexões sobre a 

Proatividade, Otimismo, Esperança, Resiliência e Autoeficácia, questões que envolvem suas 

atitudes e seus comportamentos, seja no âmbito pessoal ou profissional. Além disso, existe a 

possibilidade de quebra de sigilo, involuntária e não intencional, que poderá ter consequências 
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pessoais e profissionais. Assim, caso tenha algum desconforto ou tenha alguma necessidade, 

comunique ao pesquisador responsável ou ainda para o seu assistente, de forma a obter 

orientações ou encaminhamento para atendimento psicológico no Serviço de Atenção 

Psicológica (SAPSI) da UFSC ou a outro profissional mais próximo ao seu local de residência. 

Não há previsão nesta pesquisa de gastos ou quaisquer investimentos, porém caso tenha 

eventuais despesas em decorrência de sua participação, como alimentação e transporte e outras 

despesas seja material ou imaterial, estas ficarão a cargo do pesquisador responsável e seu 

assistente que farão os devidos ressarcimentos. Também será garantida a indenização em caso 

de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, será obedecida decisão 

judicial ou extrajudicial. Os resultados da pesquisa serão disponibilizados em data a ser 

agendada pelo pesquisador responsável e encaminhadas por correio eletrônico. Sua participação 

é anônima e seus dados coletados serão armazenados pelo pesquisador responsável e seu 

assistente por um período mínimo de cinco anos, serão armazenados digitalmente sendo o 

pesquisador e o assistente, responsáveis pelo sigilo dos dados que serão deletados 

posteriormente após o período supracitado. Será garantido em todo o período seu acesso a esse 

consentimento sempre que solicitado. 

Após a leitura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e concordando em 

participar desta pesquisa, solicito que preencha e assine duas vias, uma ficará em seu poder e 

outra com o pesquisador responsável. 

Informações adicionais para contato: 

Dr.Narbal Silva 

Pesquisador responsável  

Fone: 48 991113214 

narbal.silva@globo.com  

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas  

Campus Universitário Trindade Florianópolis-SC, Brasil. 

CEP 88040-500 

 

Outras informações também poderão ser solicitadas diretamente ao Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UFSC, localizado na Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, 

sala 401, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88.040-400, e pode ser contatado via telefone (48 

37216094) ou e-mail (cep.propesq@contato.ufsc.br). 

 

Diante dos esclarecimentos prestados, declaro que recebi as informações sobre os 

termos da minha participação na pesquisa “Proatividade e Capital Psicológico: Interfaces no 

âmbito da gestão de pessoas nas organizações”. Estou ciente da minha total liberdade em não 

aceitar ou desistir a qualquer momento da pesquisa. Recebi as informações sobre o tratamento 

confidencial dos dados por mim fornecidos, assim como da disponibilidade do pesquisador em 

Amilton Bento 

Pesquisador assistente 

Fone: 48 32531000 

bentttoo36@hotmail.com 

Rod.Br 101 Km 255, Bairro 

Nova Belém, Paulo Lopes-SC, 

Brasil, CEP 88490-000 
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sanar eventuais dúvidas da minha participação na pesquisa. Recebi as orientações do 

pesquisador e informações suficientes para posteriormente manter contato sobre o uso e onde 

serão aplicados os conhecimentos gerados, bem como esclarecer dúvidas sobre os meus direitos 

ou comunicação dos meus prejuízos decorrentes da minha participação na pesquisa. 

 

Declaro também que recebi uma via do presente Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido assinado por mim e pelo pesquisador responsável. Tenho conhecimento de que ao 

assinar este documento, não estou abdicando de nenhum de meus direitos legais.  

(  ) Autorizo a captação de imagens e gravação de voz para fins da pesquisa (Se você não 

assinalar este item, sua participação na pesquisa fica assegurada e consentida, mas não serão 

captadas imagens ou áudios referentes a sua pessoa).  

 

Nome: _______________________________________________________________ 

RG: _____________________________________ 

Data:   /    /      

 

____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa  

 

_____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável pela pesquisa 
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ANEXO A – Escala do comportamento proativo 

 

ESCALA DO COMPORTAMENTO PROATIVO 
 

INSTRUÇÕES 

 

1- Escala do Comportamento Proativo (Kamia & Porto, 2009) 

 

Abaixo estão listados vários tipos de comportamentos que as pessoas podem ter dentro 

da organização onde trabalham. Raramente as pessoas apresentam todos esses 

comportamentos, portanto leia com atenção cada frase e informe a frequência com que 

você fez estes comportamentos, nos últimos 6 meses.  

Faça um “x” à direita de cada afirmação, que melhor indique a frequência em que 

ocorrem as situações descritas. Para dar suas respostas, utilize os seguintes códigos: 

 

 

1 - NUNCA 

2 - RARAMENTE 

3 – POUCAS VEZES 

4 – ALGUMAS VEZES 

5 – MUITAS VEZES 

6 - FREQUENTEMENTE 

7 – SEMPRE 

 

1) Analiso as tendências do mercado e aproveito aquelas que tragam melhorias para a 

empresa onde trabalho. 

2) Analiso o que poderia ser melhorado nas tarefas que executo. 

3) Antecipo soluções para os problemas da organização. 

4) Ao implementar minhas ideias de melhoria, não desisto caso encontre resistências dos 

colegas de trabalho ou chefia. 

5) Ao planejar a implementação de melhorias no trabalho, penso em como ajudar os meus 

pares a se adaptarem às novas práticas. 

6) Avalio as minhas ações e seus resultados em busca de oportunidade de melhoria. 

7) Busco apoio de meus colegas para implementação de ideias de melhorias organizacionais. 

8) Busco conhecimento prévio para planejar e implementar ações de melhorias. 

9) Busco informações externas à organização para implementar mudanças que auxiliem no 

alcance das metas da empresa. 

10) Busco maneiras de agilizar os processos de trabalho para alcançar resultados 

organizacionais de forma rápida. 

11) Coloco minhas ideias de melhorias em prática. 

12) Crio oportunidades para agir de forma a melhorar esta organização. 
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13) Desenvolvo novas habilidades para enfrentar obstáculos durante a implementação de 

mudanças. 

14) Dou novas sugestões para melhorar esta organização. 

15) Dou suporte às pessoas em relação às mudanças. 

16) Efetuo mudanças visando à melhoria da organização. 

17) Enfrento as resistências às mudanças dos meus colegas. 

18) Busco aprender novos conhecimentos que trarão benefícios futuros para a organização. 

19) Implemento processos nos quais as pessoas possam melhorar o resultado de seus 

trabalhos. 

20) Melhoro os sistemas e práticas organizacionais. 

21) Não espero respostas prontas, busco ativamente por alternativas.  

22) Observo a rotina do meu setor de trabalho e penso em como poderia melhorá-la. 

23) Participo ativamente da empresa analisando as melhores práticas para o trabalho. 

24) Reflito sobre como minhas ações no presente repercutirão de forma positiva no futuro. 

25) Se percebo que os sistemas ou práticas organizacionais podem ser melhorados, sugiro 

novas ideias que tragam melhorias para a empresa. 

26) Se percebo que os sistemas ou práticas organizacionais podem ser melhorados, coloco 

em prática novas ideias que tragam melhorias para a empresa. 

27) Sempre que algo sai errado, eu procuro uma solução. 
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ANEXO B – Questionário Referente ao Capital Psicológico (PCQ-24) 

 

QUESTIONÁRIO REFERENTE AO CAPITAL PSICOLÓGICO 

(PCQ-24) (LUTHANS, YOUSSEF, & AVOLIO, 2007)

 



215 

 

ANEXO C – Submissão do estudo 1 (CES Psico; ISSNe 2011-3080) 

 

“PROATIVIDADE E CAPITAL PSICOLÓGICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA” 

 

De: Maria Paulina Pérez <revistapsicologiaces2@gmail.com> 

Enviado: quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 10:55 

Para: Amilton Bento <bentttoo36@hotmail.com 

Assunto: [CES Psico] Agradecimento pela submissão 

ISSNe: 2011-3080 

 

Amilton Bento, 

 

Agradecemos a submissão do trabalho “Uma Proactividad y capital psicológico: Una revisión 

integradora de la producción científica” para a revista CES Psicología. 

Acompanhe o progresso da sua submissão por meio da interface de administração do sistema, 

disponível em: 

 

URL da submissão: 

https://revistas.ces.edu.co:443/index.php/psicologia/authorDashboard/submission/6069 

Login: amilton 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato via e-mail. 

 

Agradecemos mais uma vez considerar nossa revista como meio de compartilhar seu trabalho. 

 

Maria Paulina Pérez 

María Paulina Pérez | Coordinadora Editorial |Revista Facultad de Psicología 

Universidad CES | Calle 10A # 22-04 | Medellín, Colombia 

Tel: (57) (4) 444 0555 Ext. 1563 | 1402 | Fax: (57) (4) 311 35 78 

 

 

 

https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/authorDashboard/submission/6069
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ANEXO D – Submissão do estudo 2 (Psico USF; ISSN:2175-3563) 

 

“PROATIVIDADE E CAPITAL PSICOLÓGICO: UM ESTUDO QUANTITATIVO 

EM CONTEXTOS ORGANIZACIONAIS” 

 

Lucas de Francisco Carvalho <noreply.ojs2@scielo.org> 

Dom, 25/07/2021 13:19 

Psico-USF 

ISSN: 2175-3563 

 

Amilton Bento, 

 

Agradecemos a submissão do seu manuscrito “Proatividade e Capital Psicológico: Um estudo 

quantitativo em contextos organizacionais: Proatividade e Capital Psicológico: Um estudo 

quantitativo em contextos organizacionais” para Psico-USF. Através da interface de 

administração do sistema, utilizado para a submissão, será possível acompanhar o progresso do 

documento dentro do processo editorial, bastanto logar no sistema localizado em: 

 

URL do Manuscrito: 

https://submission.scielo.br/index.php/pusf/authorDashboard/submission/254595 

Login: bento 

 

Enquanto autores, contamos também com a colaboração de vocês como revisores. Assim, vocês 

serão convidados para revisar manuscritos submetidos à revista Psico-USF. De antemão, 

agradecemos a colaboração com o processo editorial. 

Em caso de dúvidas, envie suas questões para este email. Agradecemos mais uma vez 

considerar nossa revista como meio de transmitir ao público seu trabalho. 

 

Lucas de Francisco Carvalho 

 

 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsubmission.scielo.br%2Findex.php%2Fpusf%2FauthorDashboard%2Fsubmission%2F254595&data=04%7C01%7C%7C80f855445c8d48a8d09008d94f906766%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637628303894616890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=svPurFqEHZjzyzAbrDGd8%2B1g9KJ4aR0EuukhxwEforQ%3D&reserved=0
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ANEXO E – Submissão do estudo 3 (Psicologia Ciência e Profissão; ISSN: 1982-3703) 

 

“DETERMINANTES DA PROATIVIDADE E DO CAPITAL PSICOLÓGICO: 

FATORES INDIVIDUAIS E ORGANIZACIONAIS” 

 

Enviado: quarta-feira, 18 de agosto de 2021 19:55 

Para: AMILTON BENTO <bentttoo36@hotmail.com> 

Psicologia ciência e profissão 

ISSN: 1982-3703 

 

Amilton Bento, 

 

Agradecemos a submissão do seu manuscrito “Determinantes da Proatividade e do Capital 

Psicológico: Fatores individuais e organizacionais” para Psicologia: Ciência e Profissão. 

Através da interface de administração do sistema, utilizado para a submissão, será possível 

acompanhar o progresso do documento dentro do processo editorial, bastanto logar no sistema 

localizado em: 

 

URL do Manuscrito: 

https://submission.scielo.br/index.php/pcp/authorDashboard/submission/255500 

Login: bento 

 

Informamos que será verificado se o manuscrito está de acordo com as normas da revista. Caso 

esteja, será submetido à apreciação do Corpo Editorial da Revista que, conforme estabelecido 

nas regras da revista, será submetido a avaliação cega, finda a qual o Editor decidirá se o artigo 

é aceite com ou sem alterações, ou recusado. 

 

Em caso de dúvidas, envie suas questões para este email. Agradecemos mais uma vez 

considerar nossa revista como meio de transmitir ao público seu trabalho. 

 

Neuza Maria de Fátima Guareschi 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsubmission.scielo.br%2Findex.php%2Fpcp%2FauthorDashboard%2Fsubmission%2F255500&data=04%7C01%7C%7C97ce6c16dd2645a8537408d962a3b54d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637649277522691457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R1hfhOqOAtrZJ9NgrgTvm6zTqpgJxGpoaRfLt41XZe8%3D&reserved=0
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