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Inteligência 
emocional e o 

engajamento dos 
profissionais

O que torna um 
funcionário engajado? 
A resposta para 
essa pergunta 
pode ter diversas 
interpretações, 
variando de pessoa 
para pessoa

Poder contar com pro-
fissionais engajados é 
um grande diferencial 

para as empresas e o que 
todo líder ou gestor busca. 
Afinal, colaboradores enga-
jados são os que apresen-
tam melhores resultados, 
desempenho e satisfação, 
além, é claro, de inspirar 
e motivar outros colegas 
pelo simples entusiasmo 
que apresentam, seja diante 
de um novo desafio ou por 
querer dar sempre o melhor 
no dia a dia.

O estudo dos pesquisa-
dores Schrita Osborne e 
Mohamad Hammoud, da 
Walden University, mostrou 
que o custo de funcionários 
desengajados foi avaliado 
em US$ 350 bilhões para 
as empresas norte-ame-
ricanas em 2017. Já em 
uma pesquisa mundial da 
consultoria Gallup, publi-
cada em 2018, apenas 15% 
dos funcionários relataram 
estar engajados.

Considerando o número 
extremamente baixo de 
funcionários engajados e a 
grande quantidade de di-
nheiro que está sendo gasta 
com ações de engajamento, 
é urgente entender por que 
e como os funcionários po-
dem ficar engajados. Para 
motivar os colaboradores e 
melhorar seus resultados, 
muitas empresas lançam 
mão de soluções como 
a oferta de benefícios e 
premiações vinculadas a 
campanhas motivacionais, 
entre outras, mas, se por um 
lado, esse tipo de iniciativa 
dá resultados imediatos, por 
outro, não melhora o enga-
jamento dos funcionários no 
longo prazo.

Diante dessa constatação, 
o grande desafio é descobrir 
formas capazes de garantir 
que os colaboradores es-
tejam sempre engajados, 
aumentando inclusive a 
retenção. E você sabia que a 
inteligência emocional pode 
ter um papel importante nis-
so, uma vez que pode prever 
os níveis de engajamento 
dos funcionários?

Isso acontece porque a 
maneira como cada um de 
nós entende, controla e ge-
rencia nossas emoções e as 
dos outros pode influenciar 
nossos níveis de engajamen-
to. Especialistas da área de 
psicologia garantem que 
funcionários com maior 
inteligência emocional re-
latam níveis mais altos de 
engajamento, conforme 
mostrado em um artigo 
acadêmico do pesquisador 
Reece Akhtar, publicado 
em 2015.

Com o uso de ferra-
mentas de psicometria 
que preveem os níveis de 
inteligência emocional é 

possível identificar quais 
profissionais estão mais ou 
menos engajados e, a partir 
dos resultados, criar estra-
tégias para garantir que 
toda a equipe esteja sempre 
engajada. Para comprovar a 
eficiência dessa solução, a 
Thomas International pediu 
a 306 funcionários do Reino 
Unido que preenchessem 
o Questionário de Traços 
de Inteligência Emocional 
(TEIQue) e o questionário 
Thomas Engage. 

As análises mostraram 
que a inteligência emocional 
como um todo previu níveis 
de engajamento, revelan-
do que pontuações altas 
em Felicidade, Gestão da 
Emoção e Automotivação  
comprovam positivamente 
os níveis de engajamento. 
Já pontuações altas em 
Controle Emocional pre-
disseram negativamente o 
engajamento, o que significa 
que aqueles que obtiveram 
pontuação baixa nesse item 
são mais propensos a serem 
engajados.

Então por que as interven-
ções de engajamento, como 
distribuir benefícios, não 
funcionam? Parte da res-
posta é que os próprios fun-
cionários são naturalmente 
mais ou menos dispostos a 
se sentir engajados no traba-
lho e as organizações devem 
abordar cada funcionário de 
acordo com sua inteligência 
emocional para mantê-los 
engajados. A maneira como 
entendemos, controlamos e 
gerenciamos pessoalmente 
nossas emoções e as dos 
outros desempenha um pa-
pel significativo em nossos 
níveis de engajamento.

Para cada traço de inte-
ligência emocional iden-
tificado é possível criar 
estratégias para motivar de 
diferentes formas seus cola-
boradores. Por exemplo, as 
organizações também de-
vem entender como manter 
engajados aqueles com alta 
automotivação e aqueles 
com baixa automotivação. 
A saber, pessoas com alta 
automotivação serão natu-
ralmente mais engajadas, 
trazendo melhores resulta-
dos quando desafiadas. 

Já aqueles com baixa au-
tomotivação valorizam mais 
recompensas como almoços 
gratuitos, massagens e 
ingressos de cinema. Cada 
perfil determina o tipo de 
iniciativa que o gestor deve-
rá implementar para obter 
o máximo do profissional.

Todas as pessoas são dife-
rentes e, por isso, cada uma 
tem maneiras diferentes 
de se envolver no trabalho. 
Portanto, é fundamental 
que as organizações saibam 
o que mantém cada pessoa 
engajada. 

Se os líderes conhecem 
a inteligência emocional 
de suas equipes, podem 
tomar decisões mais sábias 
sobre como gerenciá-las e 
mantê-las dispostas e com 
alto engamento no dia a dia.
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Segundo pesquisas da Gallup, empresa global de análise 
e consultoria, apenas 21% dos funcionários no mundo 
estão engajados com as companhias em que trabalham, 
o que causa uma perda de 7,8 trilhões de dólares por ano 
em produtividade. Para mudar esse cenário, é preciso 
identificar problemas internos e agilizar processos, para 
facilitar o desenvolvimento burocrático e estratégico das 
empresas. 

Nesse sentido, as consultorias de RH elaboram análises 
de desempenho e feedbacks efetivos como ações-chave 
para aumentar o engajamento e a produtividade das equi-
pes. E, além de conceder treinamentos de capacitação 
e auxiliar na construção de times de alta performance, 
as consultorias atuam de acordo com as necessidades 
específicas de cada instituição. 

O Smartleader, sistema de gestão de pessoas, traz as 
quatro características que as empresas devem observar 
quando buscam por uma consultoria.
 1) Especialização - Existem três grandes frentes 

quando o assunto envolve consultoria de RH: de-
senvolvimento organizacional; recrutamento; de-
senvolvimento pessoal e profissional. É importante 
procurar uma plataforma especializada na área que 
a empresa busca melhorar. Existem consultorias 
focadas em processos seletivos, desenvolvimento 
organizacional, treinamento e capacitação, portanto, 
escolher uma consultoria especializada nos objetivos 
da empresa, é essencial.

 2) Constante evolução - A consultoria de RH precisa 
estar de acordo com a evolução do mercado, e a 
forma como ela atua deve mudar ao longo do tempo, 
se adequando, por exemplo, ao trabalho híbrido e 
às jornadas de trabalho mais curtas.

  Anos atrás, fazer avaliações anuais era moda, e 
considerávamos suficiente. Atualmente, apenas 
esse tipo de feedback não é mais válido, porque 
o mercado mudou, as pesquisas de satisfação ao 
final do ano se tornaram uma necessidade, não um 
luxo. Então, é fundamental que a consultoria de RH 
acompanhe essa mudança.

 3) Redução de custos vs. aumento dos lucros - 
Uma consultoria pode até ajudar a reduzir os custos 
das empresas, fazendo um corte baseado no head 
counting (quantidade de pessoas necessárias para 
exercer uma atividade), por exemplo. Mas essa é 
uma ação de curto prazo e que pode causar burn-
outs, insatisfação geral e jornadas de trabalho mais 
longas.

De acordo com a pesquisa 
da Ebit/Nielsen, 30% das 
compras efetuadas ano pas-
sado voltaram para as lojas 
e o mesmo levantamento 
apontou que 47% das pes-
soas já deixaram de fazer 
compras online por terem 
tido problemas anteriores 
com a troca de produtos.

Pensando nesse aspecto 
importante da experiência 
de compra, Mauricio Cwaj-
genbaum, CEO e Co-Founder 
da Genius Returns, platafor-
ma de automação e gestão de 
logística dos e-commerces, 
traz três dicas importantes 
para melhorar a logística 
reversa e transformar a ex-
periência do cliente. Confira:
 1) Invista em tecno-

logia - Trocas e de-
voluções fazem parte 
do negócio. Diversos 
motivos podem levar 
ao descontentamento 
do cliente, desde a 
qualidade do produto 
até conflitos sobre 
sua descrição. Por 
isso, é necessário 
pensar à frente e 
ter soluções previa-
mente estabelecidas 
para oferecer esse 
atendimento com ce-
leridade e eficiência.

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-
10) registrou deflação (queda de pre-
ços) de 0,69% em agosto deste ano. No 
mês anterior, a inflação medida pelo 
indicador foi de 0,60%. Em agosto do 
ano passado, a alta de preços havia 
sido de 1,18%.

Os dados foram divulgados ontem 
(17) pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). O IGP-10 acumula taxa de 

inflação de 8,43% no ano. Em 12 me-
ses, a taxa acumulada chega a 8,82%, 
abaixo dos 32,84% acumulados em 
agosto de 2021.

Tanto os preços do atacado quanto 
os do varejo tiveram deflação em agos-
to. O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA), que mede o atacado, 
teve deflação de 0,65% no mês, ante 
inflação de 0,57% em julho. O Índice 

de Preços ao Consumidor (IPC), que 
mede o varejo, passou de uma inflação 
de 0,42% em julho para deflação de 
1,56% em agosto. O Índice Nacional 
de Custo da Construção (INCC) 
também teve queda na taxa de julho 
para agosto, mas ainda continuou 
registrando inflação. A taxa caiu de 
1,26% em julho para 0,74% em agosto 
(ABr).

Como fidelizar o cliente com a 
experiência de ‘ponta a ponta’
As compras da internet não param de crescer, a projeção para 2022 é que elas cresçam 9% em relação 
a 2021, chegando a 385 milhões de pedidos, segundo dados da Neotrust. Porém, muitos pedidos são 
trocados ou devolvidos pelos consumidores

e trazendo até mesmo 
fidelização e maiores 
taxas de recompra.

 3) Empodere o seu 
cliente - Uma boa 
política de troca e 
devolução é impres-
cindível para o bom 
relacionamento com 
o consumidor. É ne-
cessário ainda que o 
cliente saiba que essa 
política existe e que ele 
pode confiar nas con-
dições estabelecidas 
- e essas informações 
devem ser acessíveis 
a ele.

  Conhecer as condições 
de troca e devolução e 
perceber que elas são 
simples e facilitadas 
muitas vezes empode-
ra o cliente e o encoraja 
a realizar uma compra 
com menos objeções. 
Ao reduzir burocracias 
e automatizar proces-
sos, é possível também 
dar mais autonomia 
ao consumidor. Ele 
consegue resolver seu 
problema com ações 
simples, o que aumenta 
sua satisfação. - Fonte 
e outras informações: 
(www.geniusreturns.
com.br).

  A logística reversa não 
pode e não deve ser 
motivo de desgaste 
para o cliente, mas sim 
a melhor alternativa 
para resolver o seu 
problema. Trocar ou 
devolver um produ-
to deve ser tão fácil 
quanto comprá-lo. O 
mercado dispõe de 
soluções tecnológicas 
que facilitam essa ope-
ração, automatizando 
diversos processos que 
antes eram manuais.

 2) Planeje e otimize 
sua logística - Pro-
cessos longos não são 
viáveis para um e-

commerce, já que os 
consumidores online 
exigem imediatismo 
e agilidade. Por isso, 
além de investir em 
uma boa ferramenta 
de automação e gestão 
de logística reversa, é 
importante treinar as 
equipes envolvidas e 
planejar esses proces-
sos para alcançar mais 
dinamismo. 

  Processos bem defini-
dos e estruturados são 
capazes de reverter 
uma situação nega-
tiva com um cliente, 
transformando-a em 
uma boa experiência 

Trocas e devoluções fazem parte do negócio. É necessário pensar 
à frente e ter soluções para oferecer esse atendimento com 

celeridade e eficiência.
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Quatro dicas para escolher uma boa 
consultoria de RH

  Só olhar produtividade não é algo positivo. É 
necessário olhar a capacitação, o engajamento 
e o clima. Melhorando o engajamento dos fun-
cionários com a empresa por meio de feedbacks 
efetivos e contínuos, e fazendo um acompanha-
mento próximo do líder com o restante da equipe, 
é possível, naturalmente, alcançar um time com 
accountability. 

 4) Santo de casa não faz milagre! - As consulto-
rias também ajudam a equipe a expor problemas 
organizacionais sem comprometer os funcionários. 
Muitas vezes, quem está em cargos de maior po-
der dentro da empresa não é capaz de observar 
problemas institucionais, no entanto, a análise de 
uma equipe externa pode ajudar os funcionários a 
relatar situações mais complexas.

Contratar uma consultoria de RH é poder apontar os 
erros da empresa sem medo de sofrer represálias. O RH 
não consegue abordar assuntos delicados que precisam 
de mudança, mas a consultoria pode apontar coisas que 
estão acontecendo na dinâmica organizacional que um 
funcionário não teria coragem de fazer, e que o gestor 
não daria ouvidos. 

As consultorias podem exercer um papel crucial na 
tomada de decisões, pois por meio de dados e tabelas, é 
possível fazer escolhas mais seguras e rápidas. - Fonte 
e outras informações, acesse: (https://www.smartleader.
com.br/).

O mercado mudou, as pesquisas de satisfação ao final do ano se 
tornaram uma necessidade, não um luxo.
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IGP-10 teve queda de preços de 0,69% em agosto


