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revela
que somente 21%
dos profissionais
brasileiros vestem a
camisa da empresa

O Brasil é considerado
um dos países mais
empreendedores do

mundo, mas como pode ter
tanto sucesso nessa área se os
colaboradores andam tão des-
contentes com o seu trabalho a
ponto de não se engajar na em-
presa?

Realizada pelo segundo ano
consecutivo, em 11 regiões
metropolitanas, pesquisa da
Gallup Organization sobre o En-
gajamento da Força de Trabalho
Brasileira, mostra que 79% dos
profissionais não estão enga-
jados ao seu trabalho. Mas,

por quê? Segundo o diretor da
Entheusiasmos Consultoria em
Talentos Humanos e conferen-
cista, especialista em Gestão
Estratégica de Pessoas, Eduardo
Carmello, esse número é refle-
xo da dificuldade das empresas
em criar estratégias de comu-
nicação e relacionamento efi-
cazes. "Profissionais não estão
engajados, pois não têm infor-
mações significativas e preci-
sas, além do que não possuem
feedback do que estão fazen-
do", completa Carmello.

A empresa Gallup desenvol-
veu após anos de estudos de

ENGAJAMENTO:
UM TIME NÃO

GANHA SEM SEUS
JOGADORES

pesquisadores, o conceito de
engajamento. A parcela de 21%
de profissionais "engajados" é
representada por aqueles que
trabalham com paixão e têm
sentimento e conexão com a
empresa. São produtivos, le-
ais, impulsionam a inovação e
movem a organização através
de críticas construtivas e níveis
consistentes de alto desempe-
nho. Ainda, revela que 18% da
força de trabalho brasileira é

MOTIVAÇÃO



considerada "ativamente de-
sengajada", são funcionários
que freqüentemente mostram
a sua atitude negativa com re-
lação ao trabalho e ao empre-
gador e são responsáveis por
destruir o valor criado por seus
colegas na organização. E qua-
se dois terços (61%) dos tra-
balhadores são considerados
"não engajados", ou seja, não
estão psicologicamente com-
prometidos com a empresa,
buscam apenas atingir os ob-
jetivos sem ousadia ou riscos,
e podem deixar a empresa caso
surja a oportunidade.

Origem do
Problema

Aí que vem o "x" da questão.
De onde vem o problema dessa
falta de engajamento?

Para o consultor da Gallup,
Sérgio Pais, quatro fatores
exercem forte influência sobre
o engajamento: consciência do
colaborador das expectativas
da empresa em relação a seu
trabalho, papel do gestor no
processo de entender, desen-
volver e motivar seus funcio-
nários, criação de um ambien-
te saudável entre as pessoas
com envolvimento de colegas
de trabalho, além de oportuni-
dades de crescimento e desen-
volvimento de carreira.

Será que sua empresa com-
partilha estas informações?
Você procura ser transparen-
te com os seus funcionários?
Carmelo ressalta que o pro-
blema está ligado a má gestão.
"A maioria dos trabalhadores
não sabem qual é a estratégia
de sua empresa. Pessoas não
se engajam porque não conse-

a SE OS SEUS
LÍDERES

NÃO FAZEM O QUE
O DISCURSO DO
ENGAJAMENTO
PROPÕE, OS
COLABORADORES
NÃO DARÃO O
TRABALHO DE
FAZÊ-LO TAMBÉM"
EDUARDO CARMELLO,
DIRETOR DA ENTHEUSIASMOS
CONSULTORIA EM TALENTOS
HUMANOS

guem ver o significado de seu
trabalho, porque o líder tra-
ta muito mais como máquina
que tem de cumprir um resul-
tado do que como profissional
que pode contribuir com a mu-
dança ou com a geração de va-
lor para a empresa".

Pais revela que a empresa
Gallup fez uma pesquisa e cons-
tou que 84% das pessoas que
pediram demissão o fizeram
por conta do gestor, por não ser
ético, ser injusto e não gostar de
trabalhar com as pessoas.

Dados curiosos
Segundo a pesquisa da em-

presa Gallup, a região Sul con-
centra os profissionais com
maior índice de engajamento
(26% contra 21% da média na-
cional), assim como o menor
índice de trabalhadores ativa-
mente desengajados (13% con-
tra 18% da média nacional).

O engajamento de trabalha-
dores de empresas públicas e
privadas também merece des-

taque. Enquanto o setor privado
apresenta 23% de profissionais
engajados e 17% ativamente
desengajados, no setor publico
os índices são de 18% de enga-
jados e de 20% de profissionais
ativamente desengajados.

Outro dado do levantamen-
to merece destaque: quanto
mais jovem o profissional, me-
nor seu engajamento. Na faixa
etária de 18 a 29 anos, 17% dos
trabalhadores são engajados;
na faixa de 30 e 49 anos, o índi-
ce é de 21%; e na faixa dos pro-
fissionais com mais de 50 anos
o índice salta para 28%.

A última pesquisa no Brasil
foi realizada em julho de 2006
com 1.012 trabalhadores, maio-
res de 18 anos, em 11 capitais
brasileiras (São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Curiti-
ba, Porto Alegre, Salvador, Re-
cife, Brasília, Fortaleza, Manaus
e Vitória). Segundo a empresa,
a margem de erro é de 3,1 pon-
tos percentuais para mais ou
para menos.

75



SEU NEGÓCIO J RECURSOS HUMANOS
PESQUISA

PRIMORDIAL
PARA GERAR
ENGAJAMENTO,
ESTE É O CHEFE"
SÉRGIO PAIS,
CONSULTOR DA GALLUP

o problema, abordar a ques-
tão de maneira clara e objetiva.
Todos os gestores foram instru-
ídos a abordar o assunto e se-
rem o mais sinceros, de forma
que falsas ilusões não fossem
criadas. "Se existe um fator pri-
mordial para gerar engajamen-
to, este é o chefe", explica Pais.

Carmelo ressalta que a pala-
vra-chave para resolução deste
problema é o Relacionamento
de Qualidade, baseado em in-
formações precisas e relevan-
tes. "O líder finge que orienta e
os empregados fingem que en-
tenderam", comenta.

As palestras motivacionais
servem como uma poderosa
ferramenta de comunicação.
Seu papel é criar um discur-
so relevante e impactante pa-
ra os empregados. "Somente a
palestra não resolve", responde
Carmello. É preciso uma capa-
citação focada no desenvolvi-
mento da liderança para criar
coerência estratégica. "A maio-
ria dos empregados não estão
engajados, pois pessoas inteli-

Mea-culpa

Para Carmello, uma solução
para resolver o problema de
falta de engajamento, é o em-
pregador (líder ou executivos)
saber o verdadeiro sentido da
palavra "engajar". O empregado
precisa sentir que está fazendo
algo de significativo, que con-
tribui para algo valoroso, que
tenha noção clara do impacto
positivo de como suas ações
promovem a geração de valor
para si mesmo e a empresa. E
por sua vez, o líder, tem de pro-
mover no empregado a crença
na sua alta capacidade de de-
sempenho e superação em ati-
vidades específicas ou de adap-
tação, segundo Carmelo.

Sérgio Pais conta que uma
empresa de química fina loca-
lizada no interior de São Paulo
estava há anos com um grande
problema, pois funcionários
criticavam as poucas oportu-
nidades de crescimento e não
havia alinhamento. A solução
foi justamente conversar sobre

Funcionário ou
Chefe: quem
é o culpado?

Para CARLOS BREDA, assessor da
diretoria de uma empresa de trans-
portes de cargas, a culpa maior é do
empregador, pois a falta de comu-
nicação entre a direção e os execu-
tores dos serviços podem ocasionar
um grande problema. Eles precisam
deixar claros os objetivos da em-
presa e o papel desempenhado por
cada um dos colaboradores. "Creio
que isto seja importante para que
todos se sintam parte do processo.
Incentivos como prêmios por suges-
tões, e reuniões periódicas de ava-
liação e treinamento também possi-
bilitam o engajamento", conclui.

JOÃO PAULO ZAPPAROLI
JÚNIOR, 23 anos, analista de ope-
rações de uma empresa multina-
cional, diz que a maior culpa é do
empregado no caso da sua em-
presa, pois onde trabalha todos os
seus gestores fazem um trabalho
de acompanhamento, ou seja, um
feedback voltado para desenvolvi-
mento profissional de cada um e
reuniões sobre metas de cada área
com explicações claras sobre suas
estratégias da empresa.

gentes olham para o discurso,
principalmente para as ações e
atitudes cotidianas de seus líde-
res. Se os seus líderes não fazem
o que o discurso do engajamen-
to propõe, os colaboradores
não darão o trabalho de fazê-lo
também", conclui.

Text Box
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