
Por que vestir a camisa
Para Gustavo Oliveira, diretor da Gallup do
engajado se conquista com um bom gerente,

Brasil, um funcionário
e não só com salário

DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

Meio & Mensagem — Que dife-
rença um funcionário engajado pode
fazer para uma organização?

Gustavo Oliveira — Quando
alguém é-contratado, é comum
ficar entusiasmado, comprometido
e pronto para defender a empresa.
Mas essa realidade costuma ser
observada apenas no primeiro ano
de trabalho. Pesquisas da Gallup
revelam que, em geral, quanto
mais tempo um funcionário per-
manece no emprego, menos en-
gajado se torna. Descobrimos que
78% dos trabalhadores brasileiros
não estão engajados, o que pode
custar ao País até R$ 88 bilhões
por ano com vendas e lucros per-
didos, sem falar na baixa satisfação
dos clientes.

M&M — Esse índice é alto para os
padrões mundiais?

Oliveira — Os números do Brasil
são piores que os dos Estados Uni-
dos (72%) e do Chile (75%), mas
estamos em uma posição melhor
que a dos europeus. Atualmente
o índice de desengajados na In-
glaterra, por exemplo, é 81%,
e na Alemanha, de 87%. Esses
percentuais incluem o total de
profissionais não engajados (que
são a maioria em todos os países)
e os ativamente desengajados. Os
EUA têm o maior número de en-
gajados (30%); o percentual mais
alto de não engajados encontra-se
em Cingapura (77%), enquanto
os ativamente desengajados con-
centram-se na França (31%). No
Brasil, são respectivamente 30%,
54% e 16%.
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M&M — Como a Gallup descreve

o perfil de cada um?
Oliveira — Os funcionários en-

gajados são aqueles que atuam
com paixão e possuem um senti-
mento de profunda conexão com
a companhia. Levam a empresa
nas costas: são muito produtivos,
leais, faltam menos, não pensam
em deixar o emprego, vestem a ca-
misa. Os não engajados podem até
ser produtivos, mas não têm essa
conexão psicológica com o traba-
lho, apresentam maior propensão a
faltar e a deixar a empresa. Podem
ir para o grupo de engajados ou
de ativamente desengajados. Já
estes últimos são os mais difíceis
de lidar: fisicamente estão tra-
balhando, mas não demonstram
compromisso com a função, estão
insatisfeitos e fazem questão de
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dizer isso a todo mundo. O poder
de destruição de um ativamente
desengajado é muito maior do que

o de construção de um engajado:
nos nossos estudos, identificamos
que para fazer frente a cada funcio-
nário ativamente desengajado são
necessários quatro engajados,

M&M — Hoje, o que significa
"vestir a camisa"?

Oliveira — Na década de 90, o
comportamento de ficar até 22h na
empresa todos os dias, trabalhar
nos fins de semana e abrir mão
das férias foi muito criticado - - e
com razão. Atualmente, vestir a
camisa não se mede pelo número
de horas que o profissional fica
na companhia, mas sim pelo seu
posicionamento perante ela. Você
defende o seu trabalho, acredita
no que faz, a sua atuação é im-
portante para a organização? É
preciso que cada um reflita sobre
essas questões. Se, no passado,
havia uma dedicação cega à vida
profissional, o que se tem hoje é
uma visão mais holística sobre a
inserção do indivíduo na socieda-
de, busca-se a conciliação das suas
diversas vidas.

M&M —Q que faz um funcionário
nãoestarengajado?

Oliveira - O gerenciamento
ineficiente costuma estar no cen-
tro do problema. Nas entrevistas
que fazemos, as pessoas dizem que
seu trabalho não é reconhecido,
que sua opinião não é levada em
consideração e que não têm noção
do seu progresso profissional.
Em 84% dos casos de demissão,
a pessoa deixa o seu chefe, e
não propriamente o emprego.
Um funcionário não se engaja
porque pode não ter talento para
determinada função. Se está no
lugar errado, isso demandará uma
quantidade extra de energia: ele
pode até desempenhar seu papel
com um nível de qualidade aceitá-
vel, mas vai se desgastar demais.
A conseqüência é a insatisfação.
Quem não está no cargo certo é
propenso ao desengajamento. O
gerente precisa ser capaz de colo-
car cada um no lugar mais correto
para que faça todos os dias o que
sabe fazer de melhor.

M&M — Como surgiu a idéia de
medir o engajamento da equipe?

Oliveira - - No início dos anos
90, a Gallup entrevistou grandes
empresas da lista da Fortune 500
(publicação que traz o ranking
das maiores corporações mun-
diais) para saber como elas
promoviam mudanças culturais
positivas. Cerca de 80% faziam

pesquisas internas que, em mé-
dia, tinham 150 questões e eram
aplicadas a cada um ou dois anos.
Foi uma surpresa descobrir que,
para 60% dessas empresas, a re-
lação com os funcionários piorou
depois das pesquisas. Isso porque
a companhia acabava gerando ex-
pectativas: as pessoas esperavam
que algo mudasse para melhor
depois de serem ouvidas, o que
não necessariamente acontecia.
Este foi o pontapé para a Gallup
desenvolver um estudo abran-
gente provando que empregados
engajados são mais produtivos.
Entrevistamos 1,2 milhão de fun-
cionários e 80 mil empregadores
em 23 países, inclusive no Brasil.
Aplicamos milhares de perguntas,
além de apurar indicadores finan-
ceiros e operacionais de cada um

clientes e segurança no trabalho.
Uma empresa com funcionários
engajados tem bom desempenho
em todos esses quesitos. Em geral,
uma unidade engajada está 50%
mais propensa a reter seus funcio-
nários (rotatividade 50% menor);
o desempenho com clientes é 56%
maior, em média, com relação
a uma unidade não engajada; o
índice de segurança é 63% maior.
Tudo isso causa impacto de 38%
na produtividade e de 27% em
lucratividade,

M&M — E quais são as 12 ques-
tões que indicam engajamento?

Oliveira — Aplicamos milhares
de perguntas, e apenas essas apon-
taram o que realmente importa
para o profissional: "Eu sei o que
esperam de mim no trabalho?";
"Tenho os materiais e equipamen-
tos necessários para. realizar o meu
trabalho corretamente?"; "No meu
trabalho, tenho a oportunidade de
fazer o que faço de melhor todos
os dias?"; "Nos últimos sete dias,
recebi reconhecimento ou elogios
por realizar um bom trabalho?";
"Meu supervisor ou alguém do
meu trabalho parece importar-se
comigo como pessoa?"; "Há al-
guém no meu trabalho que estimu-
la o meu desenvolvimento?"; "No

dos grupos pesquisados. O levan-
tamento deu origem ao livro First,
Break Ali the Rules (Primeiro,
Quebre Todas as Regras), lança-
do em 1999. A partir daí nosso
programa de engajamento passou
a contar com um banco de dados
atualizado a cada ano, e que hoje
soma 3,8 milhões de funcionários
de 320 empresas. As pesquisas
sobre engajamento já representam
25% do nosso faturamento.

M&M — Quais são as principais
constatações do primeiro estudo
sobre o assunto?

Oliveira -• Batizado de Gallup
Q12, identificou 12 questões que
medem o engajamento de em-
pregados e cujos resultados se
correlacionam diretamente com
cinco aspectos relevantes do ne-
gócio - - retenção, produtividade,
lucratividade, engajamento de

meu trabalho, as minhas opiniões
parecem contar?"; "A missão e o
objetivo da minha empresa me
fazem sentir que o meu trabalho
é importante?"; "Meus colegas
de trabalho estão comprome-
tidos a realizar um trabalho de
qualidade?"; "Tenho um melhor
amigo no meu trabalho?"; "Nos
últimos seis meses, alguém do
meu trabalho conversou comigo
sobre o meu progresso?"; e "No
último ano, tive a oportunidade
de aprender e crescer no meu
trabalho?". Quem concorda com
cada uma dessas afirmações, exa-
tamente da forma como foram
formuladas, pode ser considera-
do um profissional engajado.

M&M — Depois de descobrir
o nível de engajamento da sua
equipe, que medidas a empresa
pode tomar?

Oliveira -- É preciso gerenciar
os dois extremos: maximizar o
número de engajados e diminuir
o de ativamente desengajados

- que nunca chegará a zero - —,
além de procurar obter uma razão
saudável de engajados para ati-
vamente desengajados. No cerne
desse processo está a atuação da
gerência, capaz de diferenciar
um grupo de trabalho altamente
produtivo de outro medíocre. Os
bons gerentes possuem algumas
características em comum: são
muito pragmáticos, reconhecem
as suas limitações e em geral têm o
sentimento de querer desenvolver
a equipe - - muito mais do que a
si mesmos. Encontram caminhos
para driblar dificuldades de lidar
com gente do grupo ao identificar
alguém que possa servir de ponte.
O mais interessante é que os bons
gerentes entendem que as pessoas
não mudam muito ao longo de sua
trajetória, e não perdem tempo
lutando contra isso.

M&M —Como assim?
Oliveira — Eles dizem "não

tente incluir o que foi deixado de
fora, nem ignorar o que foi incluído
nas pessoas". E isso é muito difícil,
significa respeitar os outros como
são, extraindo deles o melhor.
Todo mundo é bom em alguma
coisa. O recado desses gerentes
é: tente conseguir com que os fun-
cionários atinjam os objetivos da
companhia usando o que têm de
melhor - - e não diga a eles como
fazer, eles mesmos vão encontrar
o caminho. Em outras palavras: é
preciso parar de se concentrar em
querer consertar os pontos fracos
e procurar desenvolver o lado for-
te. Para os bons gerentes, deve-se
apenas gerenciar os pontos fracos
das pessoas, e não tentar fazer
com que cada uma atinja a exce-
lência justamente nas respectivas
áreas de fraqueza.

M&M — As empresas costumam
promover à gerência os funcionários
de melhordesempenho. Essa prática
é acertada?

Oliveira -• Nem sempre os me-
lhores empregados têm os atributos
necessários para gerenciar equipes.
E aí a companhia perde um grande
funcionário e ganha um péssimo
gerente, que permanecerá com
seus grupos improdutivos ao longo
do tempo. Isso é muito comum.
Existem casos em que o gerente
não usa suas intuições para coman-
dar, mas apenas repassa a visão do
seu superior sobre a equipe. Para
resolver essa questão, defendemos
que as empresas sejam capazes de
mostrar um horizonte para qual-
quer funcionário, principalmente
os talentosos, a fim de que agre-
guem mais valor à companhia. É
preciso dar caminhos alternativos
de promoção: aumento de res-
ponsabilidade, de área geográfica,
possibilidade de participar de gru-
pos estratégicos de discussão, etc.
Oferecer a eles, enfim, chances de
aprender no trabalho.
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