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Há muitas razões pelas quais um funcionário pode
estar desengajado e não atender às suas
expectativas. Pode ser um problema pessoal,
pode ser que esteja sofrendo da síndrome de
burnout, ou algum outro motivo particular. Em
qualquer caso, como gerente, você precisa estar
ciente de como isso pode afetar a equipe. Ao
abordar o assunto, você deve ser gentil e trabalhar
em conjunto para determinar o que está
acontecendo e como você pode ser capaz de o
motivar novamente para o trabalho. Seja
paciente, mas se as soluções a que você chegou
não funcionarem, talvez seja hora de considerar se
a posição ainda é compatível com o funcionário.

É frustrante quando um membro de
sua
equipe
está
dissociado
mentamente do time. Em alguns
casos, essa pessoa faz apenas o
mínimo necessário. Em outros casos,
não cumpre prazos importantes, ou
deixam a desejar em projetos críticos.
Como você pode determinar o que
está acontecendo? O que você pode
fazer para resolver o problema
quando se trata de uma queda
temporária? E quando se trata de um
problema de longo prazo? E qual é a
melhor maneira de garantir que a
falta de motivação desta pessoa não
influencie ou incomode os outros
membros de sua equipe?

O que dizem os
especialistas
De acordo com Alice Boyes, uma antiga psicóloga clínica e autora de The
Healthy Mind Toolkit, entre outros livros, há uma infinidade de fatores que
podem levar um funcionário a se desengajar. Pode ser que ele se sinta
frustrado, pode ser que seu trabalho tenha mudado, e ele se questione a
própria capacidade. Pode ser uma questão pessoal - talvez esteja
passando por um divórcio ou acabou de ter um filho e não esteja
dormindo - e isso está afetando seu desempenho. Também é possível que
a pessoa nem sequer saiba como está agindo. "Independentemente do
motivo, é seu trabalho encontrar uma forma de apoiá-lo'', diz Allison
Rimm, consultora, treinadora e autora de Joy of Strategy: Um Plano de
Negócios para a Vida. Seus objetivos, diz ela, são descobrir: "O que está
no fundo desta falta de compromisso? E o que podemos fazer a respeito
disso? "Aqui estão algumas dicas.
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REÚNA PROVAS
Para começar, diz Boyes, você precisa obter
esclarecimentos sobre como precisamente
este funcionário está deixando a desejar no
trabalho. Pergunte-se: "Quais são os
requisitos do trabalho que esta pessoa não
está cumprindo? De que maneiras específicas
esta pessoa está impactando negativamente
a organização? " É também importante
considerar como você chegou a esta
conclusão, diz Rimm. "Você observou
diretamente que o desempenho deles está
fora do comum? Você está ouvindo isso de
outras
pessoas?
Os
clientes
estão
reclamando? " Reflita, também, na linha do
tempo. "Este é um problema recente? Ou
você tem visto um deslize constante no
desempenho desta pessoa? ”

As respostas a estas perguntas o ajudarão
a determinar como abordar o assunto com
seu funcionário. "Você precisa de dados",
acrescenta Rimm. "Não confronte ninguém
sobre seu comportamento, a menos que
você tenha boas provas de como ele está
afetando os outros". "Pense também no
que pode estar desencadeando a falta de
envolvimento de seu funcionário. (Pode
haver questões pessoais subjacentes que
você não conhece, é claro, mas também
pode
haver
alguns
desafios
organizacionais dos quais você está
plenamente consciente). Considere a
cultura de trabalho de sua empresa e
reflita sobre qualquer dinâmica de equipe
difícil que possa estar afetando este
indivíduo.

Saiba mais sobre os recursos.
Antes de abordar o assunto com seu funcionário, Boyes recomenda que
você tenha conhecimento sobre quais são os recursos que sua
organização dispõe para lidar com situações como estas. "Devem haver
alguns processos e mecanismos em vigor", diz ela. "Não deve caber a um
gerente individual lidar com este ad hoc". "Conheça os sistemas de
apoio disponíveis, incluindo planos de assistência aos funcionários e
redes de saúde, programas de RH e cursos de treinamento". Armar-se
com informações para que você esteja preparado para pensar em
soluções com seu funcionário.

Seja
compassivo.
Quando chegar a hora de ter uma conversa franca
e honesta com seu funcionário, seja gentil.
"Apareça com genuína preocupação e interesse
pela outra pessoa como ser humano", diz Rimm.
Faça perguntas. "Você não está lá para culpá-lo
ou censurá-lo; você está lá para entender o que
está acontecendo", diz ela. "Deixe claro que você
tem um desejo legítimo e sincero de apoiá-los
através do que quer que seja que os aflige".
"Escute e tenha empatia". Estabeleça confiança
demonstrando que você tem os melhores
interesses do seu funcionário como prioridade.

Ofereça apoio individualizado.
Uma vez que você tenha uma melhor compreensão da real questão do
problema, você precisa trabalhar em conjunto com a pessoa para chegar a
uma solução, diz Rimm. Pergunte a ela como você pode ajudá-la. As soluções
serão diferentes, dependendo do que está por trás do distanciamento de seu
funcionário. Por exemplo:
Se a causa for o estresse pessoal, oferecer flexibilidade. Quando um
funcionário está "reduzindo produtividade para lidar com uma questão
pessoal", você precisa ser delicado e discreto, diz Boyes. Se um funcionário
está, digamos, tendo problemas conjugais ou precisa cuidar de um pai
doente, ofereça apoio e simpatia. Seja gentil. Pergunte-lhe o que seria mais
útil - trabalho remoto? horas condensadas? responsabilidades reduzidas? - e
depois elaborar um plano para que isso aconteça por um período fixo. Você
também precisa descobrir uma maneira de dizer ao resto da equipe que
"honra a privacidade e a confidencialidade da pessoa", diz Rimm. Pergunte a
seu funcionário: "Você estaria disposto a compartilhar estas informações de
forma limitada? Se deixarmos a equipe saber que você está passando por
alguma pressão pessoal, eles lhe darão alguma folga. Trabalhem juntos para
elaborar uma mensagem que "trate do assunto de forma apropriada".

DESENVOLVA
HABILIDADES.
Se o desinteresse for devido à falta de
habilidades,
oferecer
treinamento.
"Como as cargas de trabalho mudam e os
funcionários vão e vêm, pode ser
desmoralizante até mesmo para pessoas
que são normalmente trabalhadoras e
motivadas", diz Rimm. "Eles têm
dificuldades e sentem que só fracassam
e, por isso, se desinteressam". "Pergunte
a seu funcionário como as mudanças no
ambiente de trabalho têm afetado sua
capacidade de fazer seu trabalho. "Pode
ser que suas habilidades, interesses e
aptidões não estejam mais alinhadas com
suas responsabilidades", diz ela. Neste
caso, você poderia oferecer apoio sob a
forma de cursos de educação continuada
ou treinamento individual. Você também
poderia
pensar
em
"redistribuir
responsabilidades para de acordo com os
pontos fortes das pessoas". ”

Desperte a motivação.
Se o funcionário estiver entediado, seja
criativo. Descubra quais são seus
objetivos, diz Boyes. "Descubra porque ele
não está se sentindo realizado. Pergunte,
como pode ajudá-lo a atender suas
expectativas? "Então, você precisa ser
engenhoso em encontrar uma solução
para reacender o interesse desse
funcionário. "Talvez ele precise de um
desenvolvimento contínuo de habilidades
ou de um novo projeto para se
comprometer inteiramente", diz ela. Pense
em maneiras de desafiar seu funcionário e
expandir seus horizontes profissionais.

Avalie as expectativas
de entrega.
Se o funcionário estiver sofrendo com síndrome de burnout,
considere se as expectativas de entrega no trabalho são
razoáveis. Muitas vezes as reais expectativas de entrega no
trabalho são bem diferentes das que foram combinadas
oficialmente para a posição. Se a pessoa está tecnicamente
cumprindo os requisitos básicos, mas costumava fazer além
do esperado, pode ser que ela esteja sofrendo com burnout,
trabalhando de uma forma insustentável no longo prazo.
Talvez você precise repensar as expectativas de entrega ou
encontrar uma maneira melhor de reconhecer as
contribuições do funcionário. "Talvez ele precise de ser
promovido ou de algum mecanismo para garantir que
esteja recebendo crédito pelo que está fazendo". ”

Seja
compreensível.
Se o funcionário estiver desengajado por estar
chateado com algo relacionado ao trabalho, seja
compreensível. É comum que os funcionários
estejam temporariamente desengajados por causa
de alguma dinâmica interpessoal difícil entre a
equipe. Mas da mesma maneira que você deve levar
a sério a insatisfação de seus funcionários, você
também deve deixar claro o impacto que esse
desengajamento está causando. Rimm sugere dizer:
"Eu entendo você". Mas deixe-me dizer-lhe o que
isto tem causado. Sua equipe sente que você se
afastou e não está contribuindo. Está tendo um
efeito sobre o ânimo e a produtividade". A essência
de sua mensagem é: "Eu me preocupo com você,
mas também me preocupo com todos os outros
membros desta equipe, e seu comportamento está
tendo um impacto negativo. ”

Ofereça
apoio
Se a pessoa não tiver a menor ideia do
comportamento que está tendo, siga com
cuidado. A pessoa pode não perceber que está
agindo de maneira diferente, observa Boyes.
Isto pode ser complicado. Por um lado, devido
aos "limites da autoconsciência", o
funcionário pode simplesmente ficar alheio.
Chamar a atenção para a mudança em seu
comportamento pode ser uma chamada de
atenção. Por outro lado, acrescenta Boyes, sua
falta de reconhecimento poderia sinalizar uma
questão pessoal mais profunda e complexa,
como a depressão. Como não há muitos
cenários onde é apropriado para um gerente
se meter na vida pessoal de um funcionário,
você não tem muitas opções. Dê um ouvido de
apoio e ofereça-se para ajudar seu funcionário
a encontrar a assistência necessária.

Seja aberto
com sua
equipe
ATÉ CERTO PONTO.

Além de falar com o funcionário em
questão, você precisa se dirigir à equipe.
"Reconheça o elefante na sala", diz Rimm.
E ainda assim, não deixe ninguém de
lado. Seja respeitoso e profissional. Boyes
recomenda "descobrir o que é mais
negativamente impactante - tempo
perdido, prazos perdidos ou atitudes malhumoradas" - e depois tratar dessas
coisas de forma ampla dentro de sua
equipe. Estabeleça expectativas. Explique
o que se espera de entrega. Mas o que
quer que você faça, não estigmatize. "Não
se trata de uma só pessoa; trata-se da
equipe.

Motivar um funcionário que está
desinteressado não vai acontecer da noite
para o dia, diz Boyes. E infelizmente, pode
simplesmente não acontecer. "Só porque
você conversou com seu funcionário que
está descomprometido, não há garantia
de que ele se comprometerá", diz ela. Se
as possíveis soluções que você
implementou parecem não funcionar,
pode ser um sinal de que a posição não é
a mais adequada para aquele funcionário.
A gentileza é necessária. Explique as
prioridades da organização e seja direto
sobre suas preocupações quanto ao
desempenho dessa pessoa.

Seja
paciente
ATÉ CERTO PONTO.

Princípios a
serem
lembrados

Pense
em
como
este
funcionário está ficando
abaixo das expectativas,
perguntando-se a si mesmo:
Quais são as exigências do
trabalho que esta pessoa não
está cumprindo?

Tenha empatia. Fale com seu
funcionário com genuína
preocupação e interesse.
Deixe claro que você tem um
desejo sincero de apoiá-lo.

O QUE FAZER
Conheça os sistemas de suporte disponíveis, incluindo
planos de assistência aos funcionários e redes de saúde,
que podem ajudar a engajar novamente seu funcionário.

Princípios a
serem
lembrados
O QUE NÃO
FAZER

Não
considerar
se
os
requisitos do trabalho são
razoáveis. Pode ser que seu
funcionário esteja sofrendo de
burnout por trabalhar de uma
maneira insustentável.

Confrontar seu funcionário
sobre seu comportamento
sem provas sólidas de que ele
está tendo um impacto
negativo.

Ser tolerante em excesso com uma situação ruim.
Quando um funcionário está desengajado, pode
significar que a função não é adequada para ele. Pode ser
a hora de encerrar o seu ciclo com a empresa.

O QUE FAZER QUANDO SEU
FUNCIONÁRIO ESTÁ DESINTERESSADO

Obrigado pela leitura!
APROVEITE PARA CONFERIR NOSSOS DEMAIS CONTEÚDOS SOBRE GESTÃO

