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I. Introdução 

A literatura especializada tem apontado cada vez mais evidências empíricas e científicas relacionando o 

engajamento de equipes com melhores resultados – como, por exemplo, produtividade, lucro, menor 

rotatividade, etc – em suas respectivas funções, além de melhor desempenho organizacional como um todo 

(Truss et al, 2013; Bailey et al. 2017 apud Camões, Gomes, 2021). Em paralelo, também tem sido discutido o 

lado inverso da moeda: em que baixos níveis de engajamento levam a um menor comprometimento e 

produtividades das equipes, resultando em uma desconexão com o propósito da organização e em um 

ambiente pouco inovador (OCDE, 2016 apud Nonaka, 2022). 

 

Ainda que, desde inícios da década de 1990 até os dias atuais, as produções acadêmicas e experimentos 

práticos tenham crescido significativamente (vide Figura 1), ainda se faz necessário dar alguns passos para 

trás para explorar um recorte específico – de fato, pouco explorado: a relação entre melhores índices de 

engajamento, de equipes ou organizacional (Saks, 2006), no setor público e melhores políticas públicas para 

a sociedade, ou, em outras palavras, maior valor público percebido sendo gerado à sociedade. Aqui, 

buscaremos discorrer sobre como novas metodologias e casos de sucesso no Brasil, dentro do pilar de 

engajamento, podem servir de inspiração para outras pastas ao redor da América Latina e do Caribe. 

 

II. Breve revisão conceitual sobre engajamento de equipes 

Antes de adentrarmos em experiências empíricas sendo conduzidas no Brasil – que podem apontar 

possíveis alternativas a esta questão –, faz-se necessário um breve nivelamento conceitual sobre como 

concebemos o que é engajamento.  

 

Notamos, de todo modo, que este trabalho não visa, de forma alguma, propor uma nova definição de 

engajamento por duas razões. Primeiro, pois entendemos que a literatura atual já traz reflexões necessárias 

e abarca os principais elementos que consideramos fundamentais à compreensão do que é engajamento 

no trabalho. Diferentes autores, inclusive, notam que não há um consenso claro sobre uma única definição 

de engajamento de equipes (Shuck 2011; Assis, 2019 apud Nonaka, 2022). Segundo, devido à natureza deste 

artigo e considerando a audiência do XXVII Congresso Internacional do Centro Latino Americano para o 

Desenvolvimento (CLAD) sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública, entendemos por bem que 

podemos enriquecer o debate acerca do engajamento trazendo reflexões e experiências práticas que 

possam fomentar novas práticas de gestão estratégica de pessoas no setor público latino-americano. 

 

Isto posto, passemos a uma breve revisão conceitual. Em seu artigo ‘Four Emerging Perspectives of Employee 

Engagement: An Integrative Literature Review’ (2011), Michael Bradley Shuck sistematiza quatro principais 

abordagens para o engajamento no trabalho a partir da revisão de mais de duzentas produções acadêmicas.  

Sendo a primeira referência de destaque a trabalhar o conceito de engajamento no trabalho (Shuck, 2011; 

Truss et al, 2013), a abordagem de William Kahn (1990) – em inglês, Need-Satisfying Approach – entende 

este conceito como “the simultaneous employment and expression of a person’s ‘preferred self’ in task behaviors 

that promote connections to work and to others, personal presence, and active full role performances” (apud 

Shuck 2011, 308, grifos nossos).  
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Nesta perspectiva, engajamento é um estado interno, que pode se manifestar a partir do envolvimento 

físico, da consciência cognitiva e de conexões emocionais (Truss et al, 2013), e que sofre influência de fatores 

psicológicos externos, como:  

1. propósito – em outras palavras, os colaboradores se sentem conectados com um significado maior em 

suas atividades e são reconhecidos por isso;  

2. segurança – ou seja, sentir-se seguro de que expressar seu ‘eu’ preferido, como o autor define o conceito, 

não afetará a carreira, imagem ou status do colaborador; e  

3. disponibilidade: aqui entendidos como ter acesso a recursos físicos, emocionais e psicológicos para a 

realização do seu trabalho. (Shuck, 2011; Kahn, 1990).  

 

Uma segunda corrente conceitual, conhecida como Abordagem de Antítese ao Burnout, proposta por 

Christina Maslach, Wilmar Schaufeli e Michael Leiter (2001), relaciona o engajamento como uma antítese 

positiva da síndrome de burnout, concebendo o primeiro como “a persistent positive affective state 

characterized by high levels of activation and pleasure” (p. 417). Ainda que esta perspectiva seja coerente ao 

considerarmos o contexto em que a psicologia então se inseria – isto é, de buscar maneiras para superar 

desafios emocionais como uma estratégia de otimização da força de trabalho (Shuck, 2011) –, é possível 

observar uma crítica inerente: a ausência da manifestação da síndrome de burnout em colaboradores não 

os torna, necessariamente, engajados com o trabalho (Bailey et al., 2017 apud Camões, Gomes, 2021).  

 

De todo modo, essa perspectiva dicotômica entre engajamento e burnout permitiu três avanços 

significativos no que diz respeito à mensuração dos níveis do primeiro. Primeiramente, Wilmar Schaufeli, 

Marisa Salanova, Vicente González-Roma & Arnold Bakker refinam suas concepções de engajamento como 

“positive, fulfilling, work-related state of mind characterized by vigor, dedication, and absorption” (2002, apud 

Shuck, 2011) e testam empiricamente sua relação com burnout a partir de um formulário conhecido como 

Maslach Burnout Inventory General Survey (MBI-GS) conduzido com mais de novecentos estudantes 

universitários na Espanha. Este experimento evidenciou empiricamente a correlação inversa entre 

engajamento e burnout proposta por Maslach, Schaufeli e Leiter, além de permitir instrumentalizar um 

método prático de mensuração.  

 

Em seguida, e a partir de pesquisas conduzidas sobre o modelo do MBI-GS, Schaufeli, Bakker, and Salanova 

(2006) desenvolveram uma nova metodologia de mensuração de engajamento no trabalho: o Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES) – que se tornou amplamente utilizado mundo afora, inclusive por países membro 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (Shuck, 2011; Nonaka, 2022; 

Bailey et al., 2017 apud Camões; Gomes, 2021). 

 

Em paralelo, James Harter, Frank Schmidt e Theodore Hayes (2002) também avançam no desenvolvimento 

de instrumentais de aferição de engajamento ao acrescentar a variável de satisfação em sua Abordagem 

Satisfação-Engajamento e elaborar o Gallup Work Audit (Camões, Gomes, 2021) – também conhecido como 

Gallup's Q12 Employee Engagement Survey – utilizando do inventário empírico da Gallup que contém 

informações de mais de sete mil e novecentas unidades de negócio (Shuck, 2011). Nesta seara, os autores 

concebem o engajamento no trabalho como sendo “individual’s involvement and satisfaction with as well as 

enthusiasm for work” (Harter et al, 2002: 417).  

 

Já Alan Saks (2006) tenta articular concepções anteriores em sua Abordagem Multidimensional sobre o 

engajamento, na qual o entende como “a distinct and unique construct consisting of cognitive, emotional, and 

behavioral components associated with individual role performance” (p. 602). Importante notar duas 

importantes contribuições apresentadas pelo autor.  
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Primeiro, Saks distingue entre engajamento organizacional e engajamento dos colaboradores e propõe que 

fatores antecedentes, como clima organizacional, características da posição e a percepção de equidade 

influenciam o desenvolvimento do engajamento. Em segundo lugar, o autor é abrangente quanto ao 

conceito de engajamento, abarcando perspectivas de seus predecessores ao entender que o engajamento 

dos colaboradores é constituído por elementos cognitivos, emocionais e comportamentais, e, assim, 

estruturar o modelo cognitivo-emocional-comportamental (Shuck, 2011). Para este trabalho, abordamos o 

engajamento de uma maneira mais ampla e positivamente relacionada ao desempenho de indivíduos, 

equipes e organizações, como sistematiza Michael Bradley Shuck e Karen Wollard (2010): “an individual 

employee’s cognitive, emotional, and behavioral state directed toward desired organizational outcomes” (p. 103). 

 

III. Engajamento e desempenho 

Como vimos, diversas concepções acadêmicas e conceituais acerca do engajamento partem da premissa de 

que práticas de gestão estratégica de pessoas que fomentem o engajamento de colaboradores e equipes 

são fortes preditores de melhores resultados e desempenho organizacionais (Bailey, Madden, Alfes, 

Fletcher, 2017; Borst, Kruyen, Lako, de Vries, 2019; Christian et al., 2011 apud Camões, Gomes, 2021). Além 

disso, uma cultura que promova o engajamento também é amplamente considerada um fator estratégico 

de geração de vantagem competitiva às organizações (Schwartz, 2011 apud Shuck, 2011; Gallup, 2019). 

 

Em um estudo empírico profuso – envolvendo mais de 1,8 milhão de colaboradores, em mais de 82 mil 

equipes, 230 organizações e espalhados por 49 setores e 73 países – a empresa norte-americana de 

pesquisa e marketing Gallup Inc. evidenciou uma importante relação entre desempenho e engajamento: 

When Gallup analysed the differences in performance between engaged and actively disengaged business/work 

units, those scoring in the top quartile on employee engagement significantly outperformed those in the bottom 

quartile on these crucial performance outcomes (2010: 5) 

 

Além de concluir que mais de 85% de toda a força de trabalho estudada globalmente não se encontra 

engajada – ou até mesmo ativamente desengajada –, este estudo revelou números fundamentais ao 

comparar os colaboradores mais engajados com os menos engajados, conforme mostra a Figura 2. Para o 

presente trabalho, um dos principais dados aponta uma melhora de 17% na produtividade entre grupos 

que estão engajados frente aos que não estão (Gallup, 2019). 

 

Mais recentemente, a Gallup conduziu outro estudo com mais de 112 mil unidades de negócios ao redor de 

96 países (2022). Ainda que os resultados tenham sido similares – apenas 21% dos colaboradores 

globalmente se sentem engajados e 33% desfrutam plenamente de um estado geral de bem-estar –, os 

pesquisadores estimaram que baixos níveis de engajamento custam 7,8 trilhões de dólares (ou 

aproximadamente R$48,1 trilhões) à economia global. Colocando em perspectiva, esse valor corresponde a 

11% do PIB global (Gallup, 2022) ou a quase cinco vezes o PIB brasileiro de 2021. 

 

Portanto, se por um lado existe uma relação entre altos níveis de engajamento de equipes e melhores 

resultados organizacionais, e, por outro, um baixo engajamento da força de trabalho global custa à 

economia mundial mais de um décimo de tudo o que todos os países são capazes de produzir, então como 

podemos promover o engajamento de pessoas no setor público, e mais ainda, quais ressalvas devem ser 

feitas ao se ‘replicar’ uma abordagem centrada no ambiente privado para o setor público? 

 

IV. Especificidades do setor público e o papel central das lideranças 

Ainda que diversas evidências empíricas tragam a importância do engajamento de equipes como indutor de 

melhor desempenho organizacional, ressaltamos a importância de balizar e adaptar ferramentais, 

metodologias e abordagens – inicialmente desenvolvidas dentro e para o setor público – às realidades e aos 

desafios inerentes ao setor público.  
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Federico Castillo Blanco (2003 apud Camões, 2017) elenca diversas especificidades do serviço público, como: 

estabilidade funcional e consequente inflexibilidade quanto ao desligamento de pessoal; discricionariedade 

dos servidores públicos fortemente impactada, e restrita, por normas legais; procedimentos fortemente 

rígidos; influências política como empecilho à mensuração objetivo do desempenho dos servidores; etc.  

 

De maneira semelhante, Francisco Longo (2007 apud Camões, 2017) observa outros desafios inerentes à 

gestão de pessoas no setor público, tais como: prioridades ambíguas e de caráter mutável devido à 

brevidade dos ciclos políticos; resistência a processos de avaliação; restrições tangíveis (como 

regulamentações legais) e intangíveis (de natureza cultural); entre outras.  

 

Somado a isso, Marizaura Reis de Souza Camões, Coordenadora-Geral de Pesquisa da Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP), observa que a gestão estratégica do corpo funcional do Estado não tem sido 

prioritária na agenda e plano de governo de dirigentes públicos – o que, em parte, pode justificar por que a 

gestão do desempenho humano foi um dos aspectos que menos se desenvolveu nos últimos 10 anos, 

estando atrás de países como Chile e Costa Rica, como aponta o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID 2014 apud Camões, 2017). Tais especificidades, tão marcadamente distintas das do setor privado, 

limitam e dificultam a replicação imediata de novos ferramentais, tornando imperativo ajustes pontuais ou 

estruturais para adaptá-las a uma outra realidade (ibidem). 

 

O papel das lideranças públicas também deve ser levado em consideração ao se pensar em transformações 

culturais, como as preconizadas pelas diversas metodologias de engajamento de equipes. Em seu relatório 

“The Innovation Imperative in the Public Sector: Setting an Agenda for Action”, de 2015, a OCDE reconhece a 

importância de oportunidades de carreira e bem-estar no local de trabalho como fatores-chave para a 

geração de um ambiente voltado à inovação e à melhoria do desempenho, destacando a necessidade de 

capacitação do corpo funcional do Estado e a conexão dos servidores com um propósito superior, intrínseco 

ao serviço público e gerador de valor público à sociedade (OCDE, 2015 apud Camões, 2017). 

 

Vamos apresentar mais adiante a importância de envolver as lideranças no processo de transformação 

cultural do setor público a partir do engajamento de equipes. Daniel Gerson, chefe da equipe de Emprego e 

Gestão Pública da OCDE, endossa a contribuição das lideranças públicas como indutores centrais da eficácia 

e melhoria das principais funções do governo. No relatório “Leadership for a high performing civil service: 

Towards senior civil service systems in OECD countries”, de 2020, Gerson também compara as práticas de 

engajamento desenvolvidas e implementadas por cinco países membros da OCDE (a saber, Austrália, 

Canadá, Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos) e conclui que: “Despite the differences in measuring employee 

engagement, studies conducted at the national level and based on employee surveys indicate that senior leadership 

is a key driver of employee engagement in the public service.” (2020: 11). É justamente esta capacidade que 

líderes eficazes demonstram ao proporcionar as condições necessárias para engajar suas equipes que 

possibilita, em grande medida, melhores índices de desempenho, produtividade e, em última instância, 

serviços públicos de melhor qualidade para a sociedade (Gerson, 2020 apud Nonaka, 2022). 

 

No entanto, seja no setor público ou privado, para se atingir o impacto esperado é essencial que as 

lideranças tomem consciência que engajar suas equipes também compõe suas responsabilidades – e não 

delegar essa incumbência ao setor de Recursos Humanos (RH). Não surpreendentemente, mais de 70% da 

variação no nível de engajamento das equipes é determinada, única e exclusivamente, pelas atitudes da 

liderança imediata, sendo esse o principal fator no engajamento dos colaboradores, e em última análise, do 

seu desempenho. Assim, como preconiza as recomendações da Gallup (2019), “se as lideranças tivessem 

que priorizar apenas uma ação, deveria ser posicionar o engajamento das suas equipes como sua 

responsabilidade primária e central” (p. 20, tradução nossa). 
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Se temas cruciais ao bom funcionamento da gestão estratégica de pessoas – como bem-estar, 

fortalecimento das lideranças públicas, cultura de aprendizagem, desenvolvimento contínuo dos 

profissionais, e engajamento – são pouco analisados sob a perspectiva do setor público, principalmente no 

contexto brasileiro (Camões, 2017), como podemos pensar uma metodologia que considere as 

características particulares do serviço público ao passo que possibilite ações concretas de engajamento de 

equipes e, consequentemente, melhores políticas públicas?  

 

V. Pensando alternativas metodológicas para o engajamento de equipes no setor público 

Assim como vimos, a literatura disponível acerca do engajamento no trabalho tem avançado nas últimas 

décadas. Considerando a vasta produção científicas – que, infelizmente, oferece poucas possibilidades 

viáveis de escalar as intervenções apresentadas –, bem como a complexa realidade dos gestores públicos, 

Thais Gargantini, Joseph Sherlock, Michael Daly e Danielle Israel (2021), da consultoria israelense de 

economia comportamental Kayma, desenvolveram um Modelo de Engajamento concebido para fornecer 

informações gerenciais aos gestores públicos a respeito do engajamento de suas equipes.  

 

A criação deste modelo – que contou com uma ampla parceria com entidades da sociedade civil e academia, 

como Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize, República.org, Conselho Nacional de 

Secretários de Administração (CONSAD) e a Universidade de Duke, nos Estados Unidos – baseou-se em uma 

formidável análise empírica. No total, foram 16.654 respostas de servidores públicos dos estados de 

Tocantins, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, Ceará, Amapá, Alagoas e Acre, bem como 

servidores do município de Guarulhos.  

 

Ao coletar e sistematizar as respostas deste formulário de diagnóstico de engajamento (realizado entre 

outubro de 2020 e março de 2021, e que se baseou na Escala da OCDE para Engajamento no Trabalho no 

Setor Público), os autores elaboraram uma metodologia própria de diagnóstico e implementação prática 

deste Modelo – conhecido como Guia Prático de Engajamento de Equipes (Gargantini et al, 2021) –, 

propondo que dez fatores são preditores, de semelhante relevância, do engajamento de equipes no setor 

público: 

1. Clareza Estratégica: refere-se à capacidade de enxergar o futuro da organização e priorizar suas ações 

de acordo com a estratégia proposta pela alta liderança. 

2. Erros Honestos ou Erros como Aprendizado: refere-se à capacidade de se sentir estimulado a tentar 

algo diferente para atingir resultados melhores e inovadores em prol da organização. 

3. Autonomia: isto é, ser estimulado a assumir responsabilidades sobre atividades de sua competência 

como uma fase de seu desenvolvimento profissional. 

4. Equidade: sentir-se igual a todos da organização e interpretar que todos têm acesso às mesmas 

oportunidades. 

5. Capacidade de Execução: sentir-se amparado para conseguir executar o que é esperado de si, pelos 

seus líderes. 

6. Confiança e Transparência: refere-se a acreditar que a organização é clara em suas decisões e opta por 

participar de oportunidades corretas e justas. 

7. Clareza das Expectativas: em outras palavras, ter ciência de que tudo o que é esperado de si também 

é claramente detalhado, tangível e mensurável, para poder ser avaliado de maneira justa. 

8. Ambiente Acolhedor: diz respeito a enxergar que a organização investe para que as pessoas se sintam 

bem e saudáveis para trabalhar com felicidade e prosperidade. 

9. Segurança Psicológica: sentir-se confortável para expor seus pontos de vista e participar de debates 

sem medo de ser punido, e suportado por seus líderes para poder se expressar.  

10. Valorização: refere-se a sentir que seu trabalho é de grande valor para seu departamento e para as 

finalidades propostas pela empresa e que junto ao seu esforço sempre há uma forma de reconhecimento. 
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As análises realizadas constataram que a contribuição de cada fator nos níveis de engajamento é 

similarmente distribuída, conforme mostra a Figura 3. Embora alguns fatores tenham maior correlação e 

importância, eles são altamente correlacionados entre si, interdependentes e possuem uma contribuição 

quase que equivalente nos níveis de engajamento. Por esse motivo, as intervenções em seguida combinam 

dois ou mais fatores para aumentar a probabilidade de sucesso no aumento dos níveis de engajamento no 

trabalho. 

 

Além disso, análises mais detalhadas trouxeram importantes contribuições empíricas aos níveis de 

engajamento de servidores públicos ao redor do Brasil, como destacamos abaixo: 

 

Erros Honestos: Erros Honestos (ou Erros como Aprendizagem) foi, sem dúvida, o maior preditor dos níveis 

de engajamento. Em todas as análises realizadas, este fator apareceu como o modelo com maior precisão, 

como maior peso na regressão e maior correlação com engajamento. Vale notar que estabilidade funcional, 

característica do serviço público, não aumenta a percepção de erros honestos: os servidores de carreira 

foram os que menos se viram em posições onde podem arriscar e errar – ainda que isso não acarretasse 

em exoneração. 

● 26.9% não sentem que estão aprendendo e crescendo no trabalho 

● 33.8% não se sentem seguros em arriscar 

 

Feedback 

● 75%concordam que precisam de mais e melhores feedbacks 

● 61.7% gostariam de ter mais transparência da liderança 

 

Confiança e Transparência: Ao analisar recortes de gênero, raça, cargo, nível de liderança, idade e tempo 

na função, a média geral neste fator foi baixo, ficando em 2,31 em uma escala de 0 a 5. Além disso, não 

foram encontradas diferenças significativas entre os níveis de liderança. No entanto, todos os níveis 

analisados apresentaram médias baixas de percepção de confiança e transparência dos líderes:  

● 66.5% acreditam que faltam processos de gestão das atividades diárias 

● 16.4% acreditam ter má gestão e priorização 

● 36% reportaram não confiar totalmente nos líderes e nos colegas 

 

Clareza de Expectativa: Os níveis de Clareza Estratégica foram baixos, de maneira geral, com uma média 

de 3,39, na mesma escala, e um desvio padrão de 0,79. Surpreendentemente, servidores em posição de 

Secretários demonstraram o menor nível de percepção de propósito no trabalho e de quanto está presente 

em suas atividades diárias. Profissionais da educação, por outro lado, obtiveram a maior média nestes dois 

quesitos. A hipótese considerada durante as análises foi de que cargos com alta natureza política podem 

impactar na percepção de quanto as atividades do dia a dia contribuem para a sociedade como um todo.  

● 18.4% não sentem que seus talentos são valorizados 

● 56% sentem alto propósito no seu trabalho 

 

Com essa inteligência empírica em mãos, foram desenvolvidas também intervenções de engajamento a 

partir da conexão entre dois ou mais fatores com a finalidade de elevar a chance de sucesso nos esforços 

para aumentar, consequentemente, os níveis de engajamento das equipes. A relação com uma breve 

descrição sobre cada uma das intervenções e suas relações com os fatores de engajamento está disponível 

na Tabela 1.  

 

Em suma, portanto, a implementação de projetos de engajamento a partir da metodologia do Guia Prático 

pode também ser entendido como a implementação sistemática, intencional e customizada das 

intervenções que forem mais aderentes ao contexto do órgão público em questão. 
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VI. Desafios, oportunidades e aprendizados na implementação de projetos piloto de engajamento 

A despeito da robustez da metodologia empregada, a implementação de uma nova política é o processo 

mais desafiador, principalmente ao se tratar de uma proposta de mudança cultural a partir do 

fortalecimento do papel das lideranças como agentes estratégicos de engajamento de servidores públicos.  

No Brasil, uma parceria entre o Instituto Gesto e a Vamos – organização da sociedade civil composta pela 

Fundação Lemann, Instituto Humanize e Instituto Republica.org – tem pilotado três projetos de engajamento 

com Secretarias Estaduais parceiras no sudeste e nordeste do país. Dois destes projetos seguem a 

metodologia proposta pelo Guia Prático de Engajamento de Equipes.  

 

Metodologicamente, o Guia propõe uma abordagem cíclica para a implementação das ferramentas de 

engajamento. Inicia-se com uma ampla pesquisa diagnóstica com os servidores públicos da instituição para 

se avaliar o grau de maturidade de cada fator, a partir de uma escala de 0 (baixa maturidade) a 5 (alta 

maturidade). Em seguida, os fatores com maior e menor nota são selecionados, juntamente com um terceiro 

fator que opera como um elo entre os dois primeiros. Após esse processo, os responsáveis pelo projeto de 

engajamento na organização selecionam quais intervenções serão trabalhadas, dentro dos fatores 

selecionados, e iniciam a implementação dos mesmos. Aqui, vale notar que o próprio Guia Prático já elenca 

diversas possibilidades de intervenção, como mencionado acima, conectando fatores relacionados para 

endereçar diversos desafios de engajamento de equipes. Por fim, faz-se necessário avaliar o impacto gerado 

pelas intervenções a partir de indicadores selecionados, gerando reflexões de pontos de melhoria para os 

ciclos subsequentes, bem como consolidando os resultados obtidos durante a implementação do projeto 

(Gargantini et al, 2021).  

 

Nesta seara – e conforme elaborado por Camila Nonaka (2022), especialista em Gestão Pública e gestora de 

projetos que esteve à frente da coordenação destes pilotos –, as duas experiências que seguiram a 

metodologia do Guia Prático trouxeram pontos de similaridades e desafios: 

1. Apesar de regionalismos, diferenças de cultura e de natureza das atividades de ambas as Secretarias, 

notou-se que o fator de ’Clareza Estratégica’ obteve uma maior nota, sendo acompanhado por ‘Equidade’ e 

‘Valorização’. ‘Capacidade da Execução’, no entanto, foi o fator de engajamento com menor nota.  

2. Em ambos os projetos, optou-se por implementar apenas uma intervenção por vez, levando em 

consideração, por um lado, o fato de ser um projeto piloto e, por outro, a necessidade de que os profissionais 

que estivessem tendo contato com uma nova metodologia de trabalho pudessem se apropriar das 

ferramentas e processos do Guia. 

3. As lideranças principais de ambas as Secretarias tiveram um papel fundamental para o sucesso dos 

projetos. Em uma das pastas, especificamente, a participação ativa da liderança da Secretaria foi essencial 

para demonstrar o patrocínio político investido no projeto. 

 

VII. Projeto de Engajamento na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ): um caso de sucesso 

Olhando mais detalhadamente um destes projetos, como podemos refletir sobre as aprendizagens da 

criação de uma cultura de engajamento dentro do setor público brasileiro? No Ceará, a Secretaria da 

Fazenda do Estado (SEFAZ) tem sido uma das instituições públicas parceiras na implementação do projeto-

piloto de engajamento de equipes no setor público, baseado na metodologia do Guia Prático, e que conta 

com uma ampla parceria entre Instituto Gesto, Kayma, Vamos e ÍRIS | Laboratório de Inovação e Dados do 

Governo do Ceará. 

 

Pensado dentro de um novo paradigma de gestão de pessoas no setor público, este projeto na SEFAZ foi 

direcionado às lideranças da organização a partir de uma hipótese que tem sido amplamente discutida junto 

a outras organizações da sociedade civil voltadas à gestão estratégica de lideranças públicas: líderes 

fortalecidos desenvolvem e estimulam suas equipes, além de gerar grande impacto positivo no engajamento 

dos colaboradores do órgão.  
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O diagnóstico de engajamento foi a primeira etapa da trajetória de implementação do projeto – como indica 

a metodologia do Guia Prático, exposto anteriormente neste trabalho. Contando com uma adesão de 

aproximadamente 83% e um universo estudado de 149 cargos (Nonaka, 2022), foi possível elaborar o guia 

de maturidade de engajamento da Secretaria, conforme observado nas Figura 4 e 5.  

 

A partir dos resultados obtidos com o Mapa de Engajamento da SEFAZ, notamos que os fatores que 

obtiveram com maior pontuação – isto é, ‘Clareza Estratégica’ e ‘Equidade’ – foram trabalhados a partir da 

lógica de reconhecer e institucionalizar os pontos fortes da organização, ao passo em que os fatores de 

pontuação mais baixa, como ‘Erros como Aprendizado’/’Erros Honestos’ e ‘Capacidade de Execução’, foram 

foco de intervenções específicas com a finalidade de aumentar progressivamente os níveis de engajamento 

nestes pontos.  

 

Seguindo este racional, a intervenção trabalhada foi a de ‘Partilha’ – uma adaptação de ‘Dar Feedback’, 

contido no Guia Prático e que conecta os fatores de ‘Clareza da Expectativa’, ‘Clareza Estratégica’, 

‘Valorização’ e ‘Confiança e Transparência’. Objetivou-se estimular os servidores da SEFAZ a tentarem 

aprender algo novo e, com isso, compartilharem o aprendizado com suas equipes. Ainda que 

fundamentalmente simples, as ações desta intervenção se demonstraram bastante efetivas em motivar 

outras pessoas a partir do compartilhamento de uma conquista ou aprendizado, tornando o ambiente do 

órgão público progressivamente mais aberto ao feedback, testes e erros como aprendizados.  

 

A fim de demonstrar a relevância do projeto à audiência interna, empregou-se abordagens qualitativas de 

sensibilização e pesquisa de percepção. Neste processo, foram coletados depoimentos altamente positivos 

como:  

● "Fiquei com mais segurança para fazer minhas tarefas";  

● "O engajamento da equipe nos trabalhos fortalece vínculos e motiva novos aprendizados. Nossa equipe 

é muito boa, mas temos muito o que aprender uns com os outros. Considero a integração em grupo 

positiva";  

● "Algumas pessoas na equipe têm uma certa dificuldade de assimilar coisas novas. Mas com treinamentos 

e processos bem estabelecidos isso pode ser resolvido. Minha percepção é que o grupo está mais engajado, 

referente aos projetos que estão sendo executados. Compartilhar sentimentos, ideias e aprendizados 

fortalece a equipe".  

 

No aspecto quantitativo da implementação da intervenção Partilha, foi descoberto que 26.3% dos 

respondentes participaram apenas uma vez de alguma iniciativa similar; 22, 8% participou em 3 

oportunidades; e 19,3% com participação de 5 ou mais vezes. Os participantes envolvidos na intervenção 

também avaliaram questões objetivas a partir de uma escala de 1 a 5, sendo cinco a nota máxima, conforme 

elencado abaixo:  

 

Capacidade de compreender a importância do 

ponto destacado com um aprendizado significativo 

pelo grupo. 

56% deram nota 5; 30% pontuaram nota 4; e 14% 

se dividiram entre as notas 3, 2 e 1.  

 

Entendimento de que compartilhar destaques e 

aprendizados tem impacto no engajamento do 

grupo.  

58% deram nota 5; 24% pontuaram nota 4; e 18% 

se dividiram entre as notas 3, 2 e 1.  

 

Compreensão de que quanto mais o grupo tentar 

coisas novas, maior a chance de aprendizados 

significativos aparecerem.  

60% deram nota 5; 21% pontuaram nota 4; e 19% 

se dividiram entre as notas 3, 2 e 1.  

 

Clareza de que "errar faz parte do processo", desde 

que aprendamos algo novo com os erros. 

56% deram nota 5; 32% pontuaram nota 4; e 12% 

se dividiram entre as notas 3, 2 e 1.  
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Sentir-se confortável ao compartilhar algo novo, 

mesmo que tenha errado para chegar até o 

resultado do que aprendeu.  

61% deram nota 5; 26% pontuaram nota 4; e 12% 

se dividiram entre as notas 3, 2 e 1.  

 

 

Notamos que, para que o engajamento seja algo presente e em constante evolução entre as equipes, é 

necessário ser trabalhado, revisado e adaptado continuamente. A perenidade do processo é fundamental 

para que os servidores se mantenham engajados e em permanente desenvolvimento. O processo de 

continuidade também foi algo abordado neste projeto piloto junto à SEFAZ, e entre os principais desafios 

estão: aspectos relacionados à cultura organizacional, bem como à logística e às operações das atividades 

do projeto; adesão e comprometimento de todos os participantes; periodicidade dos encontros; e 

resistência a mudanças.  

 

É indispensável ressaltar, também, que a implementação deste projeto piloto junto à Secretaria da Fazenda 

do Estado do Ceará tem sido repleta de aprendizagens. Já tendo tradição de conduzir pesquisas junto à sua 

equipe, a SEFAZ avaliou a ferramenta de diagnóstico de engajamento como simples, acessível e fácil de usar, 

e notou, inclusive, a incorporação de termos próprios ao projeto no vocabulário dos servidores impactados 

pela intervenção de ‘Partilha’ – o que reforça os resultados qualitativos e quantitativos do projeto no sentido 

de fomentar um ambiente mais inovador e psicologicamente seguro.  

 

Acreditamos que o Ceará ocupa uma posição de destaque no cenário brasileiro de gestão estratégica de 

lideranças. Em paralelo à implementação bem-sucedida da metodologia do Guia Prático na SEFAZ, outras 

duas características apontam a cenários cada vez mais promissores ao Estado neste sentido.  

 

Por um lado, o ÍRIS | Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará tem exercido um papel 

altamente estratégico na articulação e apoio técnico a projetos inovadores de gestão estratégica de líderes 

públicos, sendo o piloto de engajamento um exemplo concreto.  

 

Por outro, o Estado tem reafirmado seu comprometimento com a perenidade destas iniciativas realizadas 

em parceria com o terceiro setor ao criar uma Secretaria Executiva de Políticas Estratégicas para Liderança 

– que terá um papel central no ganho de escala dos projetos e na expansão de iniciativas inovadores a outras 

secretarias e órgãos públicos do Estado, incluindo as de engajamento. 

 

VIII. Engajamento de lideranças e equipes no setor público como preditor de desenvolvimento 

socioeconômico para a América Latina e Caribe? 

Como vimos, há uma crescente onda de evidências que relacionam práticas de engajamento de equipes 

com melhores resultados concretos, principalmente no que diz respeito ao contexto do setor privado. No 

serviço público, no entanto, ainda que haja uma grande lacuna a ser preenchida neste mesmo sentido de 

gerar evidências, é possível estabelecer uma hipótese, com considerável grau de moderação, de que os 

servidores públicos são essenciais nos esforços de elaboração, implementação e avaliação de políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento nacional, à redução da desigualdade socioeconômica e à integração 

regional latino-americana.  

 

No fim do dia, são servidores públicos – senão agentes alocados a partir de investimentos públicos – que 

estão nas escolas, hospitais e outros postos de prestação de serviço público provendo à sociedade o valor 

público que lhes é esperado. Promover a valorização, desenvolvimento e engajamento deste corpo funcional 

altamente qualificado é essencial para a entrega de melhores políticas públicas e, em última instância, para 

o desenvolvimento dos países da América Latina e Caribe.  
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Em seu recente levantamento ‘State of the Global Workplace 2022 Report: The Voice of World’s Employees ’, a 

Gallup (2022) constatou que, em 2021, a região possui índice de 23% de engajamento de equipes – queda 

de 2% em relação ao ano anterior.  

 

Como relata a Figura 6, a América latina é apenas a quarta região global com melhores resultados neste 

indicador, atrás da Austrália e Nova Zelândia; Canadá e Estados Unidos; e Europa. Já as maiores economias 

regionais (Brasil, México e Argentina) ocupam as 6ª, 12ª e 16ª posições entre 18 países analisados na região.  

 

Portanto, à medida em que nos deparamos com um altíssimo potencial de melhoria nos índices de 

engajamento de equipes ao redor da América Latina e Caribe, de um lado; e uma hipótese a ser validada de 

que o fortalecimento das lideranças públicas e suas equipes pode ser um preditor de desenvolvimento 

socioeconômico regional, surgem diversas possibilidades de encaminhamentos: 

1. Possibilitar trocas de experiências entre organizações públicas ao redor da América Latina e Caribe a fim 

de compartilhar boas práticas e casos de sucesso no desenvolvimento de arranjos institucionais e 

regulamentações legais que abarquem políticas e práticas de gestão estratégica de lideranças públicas e 

suas equipes; 

2. Investir em linhas de pesquisa acadêmicas-científicas – sempre que possível em colaboração com 

universidades latino-americanas e com escolas de governo dos respectivos países – com vistas a fomentar 

evidências empíricas a respeito da relação entre intervenções de engajamento e melhores índices de 

avaliação de políticas públicas; 

3. Fomentar projetos piloto de engajamento de equipes em diferentes países, organizações públicas e 

contextos com o intuito de identificar e aprimorar modelos aderentes às diversas realidades 

socioeconômicas da região; 

4. Priorizar a gestão estratégica de lideranças públicas dentro de planos de governo com o objetivo de 

tornar perene o foco na atração, seleção, gestão do desempenho e do desenvolvimento, e engajamento do 

corpo funcional público. 
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Quadros, tabelas e gráficos 

 

Tabela 1: Conexão entre intervenções e fatores de engajamento de acordo com o Guia Prático de 

Engajamento de Equipes 

 

Intervenção Fatores Conectados  Descrição 

Encorajar Risco 
Valorização e  

Erros Honestos 

Valorização da intenção e do processo do trabalho - 

independente do resultado - como fator chave para 

incentivar uma cultura aberta a riscos, inovar e erros 

honestos.  

Dar Feedback 

Clareza da Expectativa; Clareza 

Estratégica; Valorização; e  

Confiança e Transparência 

Fornecer informações sobre determinadas dimensões 

relacionadas ao trabalho e seus resultados como forma 

de (i) avaliar o resultado e efeito de atividades e (ii) 

possibilitar melhorias. 

Dar Autonomia 

de Verdade 

Autonomia e  

Erros Honestos 

Aumentar a Autonomia aos servidores para que 

assumam riscos com segurança de forma a minimizar a 

ansiedade no trabalho. 

Planejar e 

Executar 

Clareza da Expectativa e 

Capacidade de Execução 

Fomentar a capacidade de execução de gestores 

públicos. 

Investir na 

Liderança 

Clareza da Expectativa; 

Capacidade de Execução; 

Clareza Estratégica; e Confiança 

e Transparência 

Capacitar os gestores públicos para que possam engajar 

suas equipes e exercer seu papel de liderança com 

excelência. 

Valorizar e 

Conectar 

Clareza Estratégica e 

Valorização 

Valorizar o servidor, conectando suas atividades diárias 

e contribuições com o propósito da organização, como 

estratégia de alavancagem nos níveis de engajamento. 

Acompanhar 

Metas 

Clareza Estratégica e 

Capacidade de Execução 

Estabelecer e acompanhar compromissos sociais para 

manter as pessoas no caminho de seus objetivos. 

Clarear 
Clareza da Expectativa e 

Segurança Psicológica 

Possibilitar comunicações claras e efetivas como forma 

para reduzir fricções desnecessárias na relação entre 

colaborador e organização. 

Acolher e 

Assegurar 

Segurança Psicológica e 

Ambiente Acolhedor 

Demonstrar aos servidores públicos que suas lideranças 

e a organização, como um todo, se importa com eles. 

Mobilidade 
Segurança Psicológica e 

Autonomia 

Facilitar a possibilidade de troca de posição, área, 

departamento e função de servidores públicos, a partir 

de solicitações diretas destes, como mecanismo para 

reverter possíveis casos de baixo engajamento nas 

equipes. 

Justiça na 

Distribuição de 

Tarefas 

Segurança Psicológica; 

Equidade; e  

Confiança e Transparência 

Proporcionar equidade na distribuição de tarefas. 

 

Fonte: elaboração dos autores a partir de Gargantini et al (2021) 
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Figura 1: Quantidade de estudos publicados na base Web of Science, entre 1980 e 2019, sobre 

engajamento no trabalho (work engagement) 

 

 
 

Fonte: Camões, Gomes (2021) 

 

Figura 2: Diferenças de desempenho entre equipes engajadas e desengajadas, quando comparados 

os resultados em engajamento dos quartis superiores e inferiores  

 

 
 

Fonte: Gallup (2019) 
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Figura 3: Contribuição de cada fator nos níveis de engajamento das equipes no setor público 

 

 
 

Fonte: Gargantini et al (2021) 

 

Figura 4: Mapa de Engajamento da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE) 

 
 

Fonte: Nonaka (2022) 
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Figura 5: Nota dos Fatores de Engajamento a partir da pesquisa de diagnóstico conduzido na 

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE) 

 

 
Fonte: Nonaka (2022) 

 

Figura 6: Índice global de Engajamento no Trabalho, com recortes regionais, de gênero e de idade. 

 

 
Fonte: Gallup (2022) 

 


