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___

Quanto custa seu engajamento
para empresa?
Você sabe a diferença entre clima e cultura organizacional? E qual é o seu
papel na empresa? Quanto custa o seu “engajamento” ou o seu
“desengajamento” para empresa?

As pessoas tendem a buscar na empresa a motivação necessária para desenvolver seu
trabalho: bons salários, incentivos e benefícios em forma de avaliação de desempenho e
participação nos lucros...etc. Mas esquecem que elas mesmas podem criar um ambiente
propício para que todos esses frutos cresçam espontaneamente.
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Numa entrevista recente, Jack Welch, ex CEO da General Motors que, apesar de ser
engenheiro de formação, foi considerado um dos maiores administradores do mundo, disse que
o que tornou a General Motors o “celeiro” de bons profissionais e referência organizacional que
é até hoje, foi o prazer que ele sentia em ver as pessoas crescerem e prosperarem. Segundo,
Welch, as pessoas precisam de um propósito.

 

Há uma máxima que diz: “quem faz o ambiente somos nós”. É claro que a maioria das
empresas já possuem uma cultura organizacional quando chegamos, mas nem sempre um
propósito realmente consolidado.

 

Cultura organizacional são as crenças, os valores, a missão e a visão da empresa,
normalmente construídas pelo gestor. Não podemos mudar a Cultura Organizacional, a
menos que exista um planejamento prévio com o objetivo de um novo posicionamento da
empresa no mercado, um propósito. Mas podemos mudar o Clima Organizacional.

 

O Clima Organizacional é aquilo que a gente sente quando entra numa empresa pela
primeira vez e quando permanecemos nela. É o que transmitimos para fornecedores,
clientes e colegas de trabalho e é o que afeta nosso humor no trabalho. Podemos escolher nos
permitir ser afetado pelo clima do ambiente de trabalho ou colaborar para que seja, ou se torne,
ainda melhor.

 

O Clima Organizacional não impacta na Cultura Organizacional, mas a cultura
organizacional pode impactar no Clima Organizacional. E o Clima Organizacional pode
impactar positivamente nos resultados que podemos trazer para empresa e para nós mesmos.
Criar um bom clima organizacional faz parte do que podemos fazer pela empresa e em como
podemos colaborar positivamente o seu propósito.
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Imagine que você quer chegar todo dia em casa e receber o carinho do seu esposo(a), mas
você não quer ter “trabalho” para isso. Ou, pior, você sente ciúmes por ele(a) dar carinho
gratuito ao seu filho(a). Por ter ciúmes e achar que seu parceiro(a) tem obrigação de te dar
carinho, você cria mecanismos para atingi-lo, tentando mostrar que se você não tem aquele
carinho, outra pessoa também não pode ter.

 
Qual resultado você terá disso?

 
No lugar de estar colocando suas energias em coisas boas, está aumentando a energia
negativa que você mesmo está gerando, não trazendo benefícios para ninguém. Ao contrário,
está tirando algo de bom que alguém dá gratuitamente e melhora o clima de sua casa, e
compartilhando a sua frustração com alguém que estava numa ótima “vibe”, fazendo seu
sentimento negativo atingir terceiros.

 

O que é melhor: compartilhar coisas boas ou aumentar a energia negativa?

 

Assim como você é responsável pelo clima que você cria em sua casa, você também é
responsável pelo clima que você ajuda a criar no ambiente de trabalho, onde você passa a
maior parte do seu dia. Se as pessoas não sentem prazer em ir para o trabalho “te encontrar”
para compartilhar a rotina das atividades organizacionais, certamente não serão tão produtivas
como seriam se estivessem felizes.

 

O clima organizacional nasce junto com as pessoas que criam a empresa e vai se
expandindo ao longo dos anos à medida que novos colaboradores vão chegando, pois trata-
se de uma percepção sentida e automática e espontaneamente multiplicada. Se o clima é
bom, logo vai se espalhar dessa forma, se for ruim, se espalha ainda mais rapidamente e
interfere negativamente nos resultados da empresa. E isso não é mito. É uma verdade tão
“nua e crua” que representa uma cifra assustadora de desperdício de produtividade ao redor do
mundo que teve destaque em várias pesquisas nacionais e internacionais.

 

“Empregados engajados trabalham com paixão e sentem uma conexão profunda com
suas empresas. Eles são inovadores, e movem a empresa adiante”. Brian Heap,
representante no Brasil da Gallup em palestra sobre Gestão de Pessoas em Porto Alegre em
2015.
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Uma pesquisa da Gallup revelou que 87% dos trabalhadores no mundo todo não estão
engajados, ou estão ativamente desengajados. Ou seja, somente 13% dos trabalhados estão
engajados no seu trabalho.

 
O palestrante Brian afirmou que este desengajamento ativo é um dreno imenso nas
economias ao redor do mundo. Anualmente custa para as empresas: Nos Estados
Unidos – $450 - $550 bilhões e no Brasil – R$ 100 – R$ 120 bilhões.

 
 
Por outro lado, o engajamento impacta positivamente no desempenho/resultados das
organizações. Abaixo, dados obtidos na pesquisa da Gallup sobre o impacto do engajamento
nas empresas:

 
 
Aumento de: 22% na produtividade;21% na lucratividade, 10% na retenção de
clientes. Diminuição de: 37% no absenteísmo; 25% na rotatividade e 48% no acidente de
trabalho. http://www.grokkeronline.com/novosite/index.php/blog/item/120-o-impacto-do-
engajamento-nas-empresas

 

 
Em 2017 a mesma instituição realizou um estudo que constatou que US$ 300 bilhões por ano
custa um funcionário infeliz. O estudo “Índice de Bem-Estar” mostra ainda que as pessoas
estão cada vez mais descontentes com seus gerentes, colegas e ambiente de trabalho, além
de confirmar o senso comum de que um funcionário infeliz resulta em aumento de faltas ou em
presença no trabalho mas com a mente em outro lugar, levando a uma menor produtividade e
um trabalho de qualidade inferior e que impede a felicidade no trabalho.

 

A perda de produtividade não é a única consequência. Segundo a Society for Human
Resource Management (SHRM), o aumento na rotatividade de funcionários gera um
custo que alcança 100% a 300% do salário base dos funcionários desligados
recentemente.

 

Em contrapartida, segundo um estudo sobre felicidade dos funcionários conduzido pela
University of Warwick (Reino Unido), funcionários emocionalmente saudáveis e amparados são
mais produtivos e produzem 12% a mais do que a média dos trabalhadores, enquanto
funcionários descontentes são 10% menos produtivos. https://www.blog.adp.com.br/felicidade-
no-trabalho/

 
 
A University of Warwick conclui ainda que “No Google, por exemplo, o índice de satisfação
aumentou 37% após a empresa adotar algumas medidas no sentido de melhorar o clima
organizacional – e não necessariamente simples aumentos salariais ou concessão de bônus.
Até sessões rápidas de meditação podem ser úteis. Para Shawn Achor, pesquisador de
Harvard e autor de The Happiness Advantage (“A vantagem da felicidade”), nosso cérebro
funciona muito melhor quando nos sentimos felizes, e essa satisfação nos torna mais criativos e
melhores na solução de problemas, além de mais colaborativos, associando-nos a outros
colegas para atingir metas comuns. “Felicidade aumenta os lucros”, resume Achor”.
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/01/preserve-um-bom-ambiente-de-
trabalho.html

 

Para Chiavenato, o clima organizacional “representa o conjunto de sentimentos
predominantes numa determinada empresa e envolve a satisfação dos profissionais
tanto com os aspectos mais técnicos de suas carreiras e trabalho quanto aspectos
afetivos/emocionais, refletindo em suas relações com os colegas de trabalho, com os
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superiores e com os clientes de modo geral. É a tendência de percepção que os membros
de uma organização possuem a respeito de seu grau de satisfação em relação ao conjunto ou
a determinada característica desta organização”.

“A gente dá o que a gente tem.”

O que você tem para dar para as pessoas que estão ao seu redor e impactar positivamente na
sua produtividade?

 

Para Steve Jobs, “pessoas inspiradoras criam resultados através de outras pessoas”.
Para Jack Welch “você tem de amar o sucesso das pessoas”.

 

O sucesso alheio deve ser um “tsunami” que inunda os lugares por onde você passa.
Inspire mais pessoas a serem cada vez melhores do que realmente são e elas sempre se
lembrarão de você como alguém que ela quer por perto, que agrega e que ajuda a criar aquele
clima que faz bem não apenas para nos motivar como pessoas e profissionais, mas como uma
equipe que trabalha com o mesmo propósito e engajamento que aumentam a produtividade e,
consequentemente, a receita da empresa.

 

E você? Qual o seu propósito? Já inspirou alguém hoje? Ou você é mais um dos que
ficam esperando que a empresa faça tudo por você?

 

Lembre-se: quem faz a empresa são as pessoas que nela trabalham. Sem pessoas
(funcionários, fornecedores, parceiros e clientes) não existe empresa. Uma empresa pode até
tentar moldar as pessoas dentro da Cultura Organizacional (código de ética, etc), mas não pode
moldar sua postura pessoal e profissional.
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