


os engajados representam 30% da
força de trabalho. Mas na França, por
outro lado, eles são apenas 6%. Fato-
res culturais, geográficos, históricos
e até demográficos explicam parte
dessas diferenças entre os países.

Já na comparação entre as em-
presas, o nível de engajamento dos
funcionários pode determinar a pró-

pria sobrevivência no mercado. As
mais sensíveis a esse fator são as que
dependem do uso intensivo de mão-
de-obra e as que lidam diretamente
com o consumidor final de seus pro-
dutos, como as empresas do setor de
serviços. E, dentro de cada empresa,
as áreas que dão suporte às outras
áreas e que não estão na linha de
frente (atendimento, vendas etc.) são
as mais propensas a ter profissionais
não-engajados, segundo a avaliação
de Maria de Fátima Ohl Braga, di-
retora da Ohl Braga Consultoria "O
próprio RH pode ter profissionais
desse tipo", conclui.

A consultoria Towers Perrin-ISR,
que a cada dois anos também pes-
quisa o assunto em diversos países,
encontrou uma forte correlação
entre o comprometimento dos
empregados e a lucratividade, a

produtividade, a rotatividade da
mão-de-obra e outros indicadores

de desempenho das empresas.
Entre os bancos, percebeu-
se que funcionários mais

comprometidos melhoravam
a qualidade do atendimento ao

cliente. Nas indústrias, a elevação
do nível de engajamento reduziu

a freqüência dos acidentes de tra-
balho. "Os funcionários engajados
são os que geram mais negócios",

observa Sérgio Pais.
Por outro lado, "um funcionário

não-engajado tem um alto custo para
a empresa", afirma William Kotas,
diretor-executivo regional da Towers
Perrin. A recíproca também é verda-
deira. "Manter-se numa organização
com a qual você não se identifica,
onde não sente orgulho de trabalhar
e que não o motiva a maximizar seu
potencial, é como sustentar um casa-
mento sem amor", compara Kotas.

"Muitas vezes, o profissional está
pronto para mudar, mas a empresa
não percebe", observa Maria de
Fátima, da Ohl Braga Consultoria.
"O que esse profissional precisa é de
treinamento", acrescenta. Em muitos
casos, porém, há outras providências
a serem tomadas. Maria de Fátima
destaca o papel dos gestores na iden-
tificação do que ela chama de "zona
de conforto" aquela situação em
que o funcionário resiste à mudan-
ça e à inovação, mesmo que esteja
satisfeito com o trabalho, ou até por
isso mesmo. "É preciso ter na equipe
alguns funcionários 'sadiamente'
insatisfeitos", recomenda João Lins,
sócio-consultor da Pricewaterhou-
seCoopers e professor da Fundação
Getulio Vargas, de São Paulo. "Os
satisfeitos podem ir embora logo que
surgir uma oferta de emprego."

Sérgio Pais, da Gallup, lembra que
o primeiro pensamento dos empresá-
rios e gestores é demitir o funcionário
desengajado. "Mas é necessário, em
primeiro lugar, saber o que causa o
desengajamento", adverte. "O líder
também precisa sair da zona de con-
forto e descobrir o que leva as pes-
soas a terem esse comportamento",
aconselha Maria de Fátima. "Não
adianta se preocupar apenas com
os resultados, mas também com os
processos, porque o resultado que é
bom num ano pode ser insignificante
no ano seguinte."

De acordo com os consultores da
área de RH, há uma lista de causas
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possíveis para o fenômeno (ver boxe
Dez razões para "dar de ombros").
Cabe às lideranças o delicado tra-
balho de identificação dessas cau-
sas. As pesquisas de avaliação de
desempenho podem ser um dos
instrumentos para isso. A análise
das entrevistas de desligamento
de funcionários também ajuda. Já
as pesquisas a respeito do nível de
comprometimento dos funcioná-
rios são ferramentas mais recentes,
sucessoras das pesquisas de clima
organizacional, que mediam apenas
a "satisfação" dos funcionários.

Muitas vezes, é a própria liderança
a causa do desengajamento. De fato,
as pesquisas da Towers Perrin-ISR
ao redor do mundo mostraram que
as empresas de alto desempenho se
sobressaem aos olhos de seus empre-
gados pela qualidade e pelo perfil de
suas lideranças e, em segundo lugar,
dos chefes imediatos. Já a Gallup

constatou num levantamento realiza-
do há alguns anos (do qual o Brasil
não participou) que 84% das pessoas
que se demitem o fazem por causa do
gestor, ou seja, da incompatibilidade
entre o funcionário e seu superior
imediato. A maior parte das pessoas

se demite não da em-
presa, mas do chefe",
resume Fernando Po-
lignano, consultor da
BSP Career.

Ele aponta, ainda,
a necessidade de con-
jugar os valores da
empresa com os dos
funcionários - e isso
também é papel das
lideranças. "Muitas
vezes, as organiza-
ções pedem que a
pessoa seja apenas
um número", afirma
Polignano. Existem
também, lembra ele,
as empresas que pos-
suem um discurso
esquizofrênico, por
meio do qual incen-
tivam os empregados
a serem criativos e

inovadores, ao mesmo tempo em
que alertam para os riscos de não
seguirem o manual.

João Lins, da PricewaterhouseCo-
opers (PwC), segue a mesma linha de
raciocínio e acrescenta que compete
às lideranças a grande responsabili-
dade de trazer mais sentido ao traba-
lho, por mais mecânicas e repetitivas
que sejam as tarefas. Atividades nas
quais o funcionário não tem muita
autonomia, não controla os processos
e não vê o resultado podem levar ao
desengajamento, mas um líder cria-
tivo sabe evitar que isso aconteça.
"As pessoas conseguem se encontrar
e trazer sentido aos mais diferentes
tipos de trabalho", afirma João Lins.
"É importante verificar, primeiro,
se as pessoas são adequadas ao tipo
de trabalho, e depois, se o próprio
trabalho pode ser mudado", ensina.
Em ambos os casos, a criatividade do
líder ou do gestor está em questão.

Isso envolve também o problema
da falta de comunicação entre as lide-
ranças e a linha de frente da empresa.
Segundo João Lins, essa é uma das
causas mais comuns do desengaja-
mento. O consultor cita o exemplo
do auxiliar de cozinha de um restau-





rante: pode-se descrever sua função
simplesmente como a de cortar os
vegetais para a salada, ou mostrar
que ele, na verdade, está ajudando
a proporcionar uma experiência
culinária ao cliente. "Muitas pessoas
não estão entendendo o significado
das suas ações para a estratégia do
negócio", afirma Lins.

Outro fator comum para o desen-
gajamento, principalmente entre os
empregados mais jovens, é a falta
de oportunidades para o desenvol-
vimento da carreira. Esse também
é um problema a ser enfrentado
pela criatividade dos gestores, dos
líderes e das próprias organiza-
ções, na opinião de Sérgio Pais, da
Gallup. "Nas últimas duas déca-
das", diz ele, "tem sido feito muito
nesse sentido, como o job rotation,

a multifuncionalidade, o envio do
funcionário para um período no ex-
terior etc." Com essas experiências,
as empresas propiciam o desenvolvi-
mento dos empregados sem mexer
na hierarquia, já que a estrutura
hierárquica nem sempre muda na
velocidade desejada por quem bus-
ca a ascensão profissional.

No entanto, mesmo as empresas
mais empenhadas em aumentar o en-
gajamento de seus funcionários e em
construir um ambiente de cooperação
e inovação devem se lembrar de que
não há uma receita pronta, devido à
quantidade de fatores que influen-
ciam o comprometimento da força
de trabalho. Por isso, o importante
é fazer uma avaliação constante e
estar sempre aberto ao diálogo, numa
lição que vale para empregadores e

empregados. Como observa William
Kotas, as bancas de jornais agora
estão recheadas de rankings dos
"melhores lugares para trabalhar",
mas os valores que estão em jogo
variam de pessoa para pessoa. "Uma
empresa pode ser perfeita para mim
e um péssimo ambiente para você",
avisa o diretor da Towers Perrin-ISR.
"Meu conselho é que você fale com
seu chefe caso sua falta de engaja-
mento se deva a fatores que ele pode
influenciar", afirma. Se não, o melhor
mesmo é procurar outro emprego.
"As pessoas rendem muito mais
quando estão apaixonadas pelo que
fazem - e vivem mais felizes fora do
trabalho", lembra Kotas. "Sempre
há um lugar onde vai aumentar seu
nível de engajamento e, com ele, seu
nível de sucesso e felicidade."

Text Box
Anúncio



Construir um ambiente de
trabalho colaborativo, inte-

grador, capaz de motivar os funcio-
nários e levá-los a se engajar como
se estivessem trabalhando para si
mesmos. Esse é o sonho de qualquer
empresário e de todos os líderes e
gestores, para não falar dos profis-
sionais de RH. Mas como chegar
a tal resultado? Como garantir que
ninguém deixe cair a peteca? Enfim,
como casar os valores, as metas e os
objetivos da empresa com os desejos
de cada empregado?

Em suas pesquisas, a The Gallup
Organization considera que o enga-
jamento dos funcionários é conquis-
tado por meio de quatro estágios ou
fatores principais. O primeiro são as
chamadas "necessidades básicas",
ou seja, a disponibilidade de equi-
pamentos, materiais e informações
para que o funcionário realize o seu
trabalho. O segundo fator é o suporte
gerencial, que envolve o desenvolvi-
mento das habilidades do funcioná-
rio, o reconhecimento por parte dos
gestores e o posicionamento adequa-
do a cada função (isto é, se o trabalho
a ser executado se encaixa no perfil
do funcionário). O terceiro estágio na
conquista do engajamento está ligado
à coesão da equipe e depende do
relacionamento entre o funcionário

e os demais integrantes do grupo,
bem como da qualidade do trabalho
que os colegas executam. Por fim, o
último estágio é o do crescimento,
que envolve dois aspectos: o feed-
back dado pelos gestores a respeito
do desempenho do funcionário e
as oportunidades de aprendizado e
desenvolvimento profissional ofe-
recidas pela empresa.

O consultor da Gallup Sérgio
Pais explica que o conjunto desses
quatro estágios deve ser visto como
uma pirâmide. Isso significa que não
adianta a empresa investir no último
estágio se não tiver assegurado nem
o atendimento das necessidades bá-
sicas. "É preciso ter uma base sólida,
atuando sobre o primeiro e o segundo
estágios, antes de se dedicar à coe-
são da equipe e às oportunidades
de crescimento", ensina Pais. Uma
advertência óbvia, mas importante:
a remuneração adequada, que esteja
pelo menos dentro da média do mer-
cado, é tão indispensável que não faz
parte nem das necessidades básicas
- é anterior a elas.

Para Maria de Fátima Ohl Braga, a
própria convivência e a troca de ex-
periências entre os gestores também
contribuem para transformar as rela-
ções de trabalho. "A pessoa aprende
a se avaliar, a se identificar com o

outro e a perceber suas diferenças
em relação aos demais."

Nesse sentido, ganha força a téc-
nica do diálogo, que, de acordo com
o psicoterapeuta Humberto Mariotti,
já é largamente usada nos EUA. "O
grande objetivo é propiciar o surgi-
mento de idéias novas, principalmen-
te quando se chega a um impasse",
complementa Mariotti, que é um dos
fundadores da recém-criada Escola
de Diálogo, em São Paulo.

Por meio de mudanças nos rela-
cionamentos é possível encontrar o
sentido da cooperação no ambiente
de trabalho, como lembra o coor-
denador do Projeto Cooperação,
de Santos (SP), Rodolpho Martins.
"É preciso levar as pessoas a jogar
com o outro e não contra o outro no
dia-a-dia", diz.

Essas lições já estão sendo coloca-
das em prática no dia-a-dia por em-
presas que descobriram a importância
de se criar um ambiente no qual o tra-
balho seja algo natural e envolvente,
em vez do simples cumprimento de
tarefas em troca do salário. "Ficamos
mais tempo no trabalho do que em
qualquer outra atividade", constata
o norte-americano Ronald Mincheff,
que preside o escritório brasileiro da
Edelman, maior agência independen-
te de relações públicas do mundo.



Há cerca de dois anos, a Edelman
criou para seus funcionários o progra-
ma Living in Color, que busca apro-
veitar as experiências da vida pessoal
para integrá-las ao desenvolvimento
profissional da equipe. Faz parte do
programa, por exemplo, o Dog's Day
- um dia em que os animais de esti-
mação podem passear pelo escritório
da empresa. Outra ação é A outra
face de..., pela qual os funcionários
têm a oportunidade de conhecer um
pouco mais dos colegas de trabalho.
No Ciclo de Palestras, especialistas
convidados abordam temas como:
comunicação digital; relações gover-
namentais; gerenciamento de crises
e gestão pessoal. Também foram
incluídas no programa ações de
responsabilidade social, excursões,
festas, além da criação de uma bi-

blioteca e de uma videoteca.
Mincheff diverte-se ao lembrar

que o programa foi criado quando a
Edelman percebeu que o desequilí-
brio entre o trabalho e a vida pessoal
estava sendo prejudicial ao desem-
penho e afetando o engajamento da
equipe. "Quando se tem no grupo
muitas moças de 24 a 35 anos que
permanecem solteiras, é sinal de
que algo está errado", brinca. "Está-
vamos com excesso de trabalho e o
ambiente estava carregado."

Os resultados do programa são
bem perceptíveis, garante o execu-
tivo. Desde que o Living in Color
foi criado, o número de horas em
treinamento dos funcionários dobrou
e as pesquisas internas apontaram
um aumento de quase 20% no nível
de satisfação com a empresa. Além

disso, graças ao Mico Ed, ou Não vá
para casa tão tarde, os funcionários
da Edelman já não ficam tanto tempo
além do expediente - sinal de que
aprenderam a gerenciar melhor o
tempo. Quando alguém ainda insiste
em fazer serão, é "brindado" com um
mico-leão de pelúcia.

Para Mincheff, um sinal claro das
mudanças trazidas pelo Living in
Color é que, antes, um vaso de flores
colocado na entrada da agência ficava
sempre murcho à tarde. "Agora isso
não acontece e o ambiente está todo
florido."
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