
MAIS QUE FAZER O BEM 

Empresas com profissionais 
engajados tem...

GEOGRAFIA DOS MOTIVADOS

Pesquisa revela o nível de 
engajamento pelo mundo 

37% menos faltas e atrasos no 
trabalho

25% menos rotatividade – em 
empresas com muito turnover de 
profissionais

25% menos encolhimento da equipe

48% menos incidentes de segurança

41% menos incidentes de qualidade 
(defeitos)

21% mais produtividade

22% mais lucratividade  

Em média, 66% dos trabalhadores se sentem 
engajados em todo o mundo

Na Europa, Ásia e Oceania, 63% dos 
profissionais estão engajados, ante 64% no 
Oriente Médio, 69% na América do Norte e 
73% na América do Sul 

Na América do Sul, 74% dos trabalhadores 
estão motivados a ir além de suas 
responsabilidades, contra apenas 66% da 
Europa e do Oriente Médio

No mundo, 40% da força de trabalho quer 
deixar a empresa em até três anos e, no Brasil, 
esse percentual é de apenas 18%

Mais de 44% da força de trabalho global 
pretende deixar seus empregos no prazo de 
cinco anos, enquanto 21% pretendem sair em 
menos de dois anos

Fonte: Gallup, pesquisa 
realizada em 2012 com 49.928 
empresários e 1,4 milhão de 
empregados de 192 empresas

Fonte: Hay Group Insight, pesquisa realizada em 
2012 em 1.610 organizações, de 46 países, 
representadas por quase 5 milhões de funcionários

Como efeito da crise econômica
de 2008, as empresas focaram
em limitar suas perdas para con-
seguir sobreviver no mercado e
os funcionários, em manter o
emprego. Passados quase cinco
anos do período mais crítico, as
companhias passam a prestar
atenção em outros aspectos de
seus negócios e, neste sentido,
o engajamento ganha uma im-
portância maior, se promovido
com criatividade.

Na unidade brasileira da Sch-
neider Eletric, empresa france-
sa que atua na gestão de ener-
gia, o trabalho voluntário acaba
sendo uma forma de motivar os
colaboradores. A companhia
lançou um programa que prevê
o acúmulo de pontos, medidos
em quilometragem e com resga-
te trimestral, para quem fizer
trabalho voluntário. Assim, é
possível participar de projetos
em outros 40 países em que a
empresa atua com o voluntaria-
do, além de ter desconto em ho-
ras de trabalho remuneradas.

“Temos projetos de pessoas e
de inovação e estamos tentan-
do envolver os funcionários ne-
les, o que estimula o desenvolvi-
mento do profissional”, afirma
Denise Lana, gerente de susten-
tabilidade da Schneider Elec-
tric. A subsidiária brasileira
conta com 393 voluntários ati-
vos e, com a iniciativa, preten-
de elevar o número de horas de-
dicadas ao voluntariado em to-
da a empresa em 20%.

“Qualquer talento é muito
bem-vindo”, destaca Denise,
que conta o caso de um trainee
que no ambiente de trabalho é
tímido, mas que é gerente de
um projeto do qual participam
seus diretores, os quais passa-
ram a ter outra visão do profis-
sional ao vê-lo atuar como pa-
lhaço no voluntariado.

Elton Moraes, consultor do
Hay Group, afirma que ações li-
gadas à responsabilidade social
fazem com que o gestor ou as
pessoas possam exercitar outras
competências, o que pode me-
lhorar o papel delas na organiza-
ção. “Essas ações requerem
energia pessoal e equilíbrio pro-
fissional, exercitam os valores
dos funcionários, que passam a

ter energia renovada para fazer
melhor o seu trabalho”, diz.

No entanto, o que é essencial
para garantir o engajamento
nas empresas, de acordo com
Moraes, são a clareza sobre o
papel do profissional para a es-
tratégia da companhia e a meri-
tocracia. No caso de cargos exe-
cutivos, o engajamento tem re-
lação com aquilo que é cons-
truído pelo diretor. “O que
mais faz esse profissional ficar
na organização é seu legado, ou
o quanto ele conseguiu fazer de
mudanças sustentáveis”, desta-
ca. A questão financeira, para
todos os profissionais, fica em
segundo plano.

Para o sócio da empresa de co-
municação estratégica WCG, Ga-
ry Grates, que já foi consultor
de companhias como Shell, Vi-
sa e Coca-Cola, o que os profis-
sionais procuram hoje em uma
empresa é a oportunidade de
prosperar e de aprender. “Líde-
res e comunicadores devem
conceber uma estratégia que en-
globe múltiplos pontos que im-
pactem em quanto um emprega-
do se engaja com a compa-
nhia”, pontua. O resultado é
sentido no bolso: pesquisa da
Gallup mostram que o tema po-
de aumentar em 22% a lucrativi-
dade do negócio. ■

Criatividade, desafios e até
voluntariado para engajar

Fotos: divulgação

TRÊSPERGUNTASA...

ESTILO DE VIDA

O que é preciso para
aumentar o engajamento
nas companhias?
São três fatores-chave para isso,

sendo eles: clareza e consistência

que resultem em confiança

na estratégia e na direção da

companhia; um contexto que

permita conhecimento; e uma

conversa que leve ao diálogo,

à discussão e ao debate.

A crise econômica mudou
a forma como as companhias
lidam com o assunto?
As empresas começaram a

reconhecer a natureza crítica

do engajamento recentemente.

Durante as crises, elas focam

em sobrevivência e mitigação

das perdas. Os funcionários,

por sua vez, estão preocupados

em manter seus empregos. Nós

estamos agora vendo um esforço

maior concentrado em aumentar

o engajamento nas companhias.

Quem deve promover
a motivação?
O diretor-executivo é um

dos principais direcionadores.

O papel deste profissional é

embutir o engajamento como

parte do modelo de gestão da

companhia e tornar isso como

uma prioridade para todos os

gestores. Os comunicadores,

por sua vez, são responsáveis

por assegurar que a organização

tem todas as ferramentas,

técnicas, medições e percepções

necessárias para tornar o

engajamento uma realidade. N.F.

Flávia Furlan e Natália Flach
financas@brasileconomico.com.br

Sócio da WCG, empresa de

comunicação estratégica

MOTIVAR

Motivação ganha espaço nas organizações. Não à toa, já que pode aumentar a lucratividade dos negócios

70%
do engajamento de um

profissional tem relação direta

com a liderança. “Muitas vezes o

funcionário não deixa a empresa,

deixa o chefe”, diz o consultor

do Hay Group, Elton Moraes.

“Há um esforço
maior para promover
o engajamento”

...GARY GRATES

Denise,da Schneider,querelevarem 20%horasdevoluntariado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2013, Finanças, p. 25.
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