
Previsão no foco das

ATENÇÕES
Planejamento da força de
trabalho pode abrir perspectivas
para o sucesso dos negócios

Quando Dan Hilbert, inovador
em recrutamento e formação de

equipes, chegou à Valero Energy quatro
anos atrás, não havia qualquer planejamen-
to da força de trabalho sendo feito. Nin-
guém conhecia que impactos o turnover e
as aposentadorias teriam na força de tra-
balho ou nos negócios.

Hilbert, líder global de aquisição
de talentos para a distribuidora
e refinaria de combustíveis
com 23 mil funcionários, des-
cobriu. Depois de analisar in-
formações demográficas e índi-
ces de turnover de cinco anos
das operações da refinaria, ele
projetou a rotatividade para os
próximos cinco anos. O quadro
não era nada animador. "Estáva-
mos projetando gaps de quatro a
seis vezes maiores do que qual-
quer índice de preenchimento
anual que havíamos tido até en-
tão para diversos cargos em nossas re-
finarias", conta. "Isso nos alertou que o ne-
gócio estava sob risco. O planejamento da for-
ça de trabalho tornou-se uma preocupação do
conselho da empresa", lembra.



A situação alçou Hilbert à lideran-
ça do planejamento estratégico da
força de trabalho, uma prática que
ajuda as empresas a avaliarem e pre-
verem os gaps de número de funcio-
nários e de habilidades, a fim de de-
terminar que ações darão suporte aos
objetivos do negócio.

Jamie Hale, líder em práticas rela-
cionadas à força de trabalho, da
consultoria Watson Wyatt Worldwide,
descreve o planejamento desse item
como o mais estratégico trabalho que
o RH pode fazer. "É realmente um
guarda-chuva sobre todos os serviços
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entregues pelo RH", destaca Hale.
Feito corretamente, o planejamen-

to da força de trabalho confere ao RH
o almejado papel de parceiro estra-
tégico dos negócios. "É o lugar à
mesa", diz Chris Hagler, diretor glo-
bal de serviços estratégicos da
Resources Global Professional.

Empresas de todos os tamanhos
podem se beneficiar ao darem um
passo atrás das pressões do dia-a-
dia da formação de equipes e olha-
rem para o quadro maior da gestão
de talentos e para o seu alinhamen-
to com os planos de negócios, di-
zem os consultores. O processo de
planejamento não precisa ser muito
complicado ou dispendioso, mas
requer foco permanente e uma abor-
dagem sistemática.

Demanda por inteligência
nos negócios

O planejamento da força de tra-
balho não é algo novo. Por anos, vá-
rias empresas juntaram informações
sobre oferta e demanda de trabalho
para determinar quantos empregos e
quais habilidades seriam necessárias
lá na frente. Geralmente, o processo
resultava num grande relatório em-
poeirado na estante.

Mas os negócios, hoje em dia, são
bem diferentes, menos previsíveis e
impactados pela globalização, com
mudanças na demografia e em ou-
tros fatores que tornam a manuten-
ção de uma força de trabalho com-
petitiva mais difícil. Ter as pessoas
certas com as habilidades certas
atualmente - e no futuro - é fator crí-
tico para os negócios, especialmente
em setores com escassez de trabalha-
dores capacitados, como health care,
energia e tecnologia.

Um relatório de agosto de 2006
da Conference Board, intitulado Pla-
nejamento Estratégico da Força de



Trabalho: Previsões de Necessida-
des do Capital Humano para Exe-'
cutar a Estratégia de Negócios,
observa: "[J] capacidade de tradu-
zir a estratégia de negócios em
ações relacionadas ao capital
humano possibilita que execu-
tivos sêniores considerem alterna-
tivas com base em previsões con-
fiáveis. Em muitas organizações,
isso produz um novo tipo de inteli-
gência nos negócios."

Os insights e o conhecimento ad-
quiridos a partir do planeja-
mento da força de trabalho
podem contribuir para as or-
ganizações decidirem, por
exemplo, onde alocar novas
fábricas e escritórios, como
investir os recursos em treinamen-
to, e se será preciso terceirizar al-
gum serviço para atender às neces-
sidades de negócios. Eles também
proporcionam ao RH uma com-
preensão mais profunda das dinâmi-
cas da força de trabalho, de modo que
o talento possa ser gerido proativa-
mente, a fim de assegurar que as
metas de negócios sejam atingidas.

Tal planejamento pode produzir
resultados importantes. Considere
o impacto em algumas companhias
que fazem o planejamento da força
de trabalho:

• A Corning Inc, empresa de
tecnologia que emprega 26 mil pes-
soas em todo o mundo, contratou
engenheiros no exterior para pro-
jetar e construir partes de uma fá-
brica de bilhões de dólares em
Taiwan, em vez de usar engenhei-
ros norte-americanos que haviam
executado esse tipo de trabalho no
próprio país, o que teria mais cus-
to. A análise levou a empresa a con-
cluir que o offshoring valeria mais
a pena para o projeto.

• A companhia de seguros CNA
Financial Corp, com cerca de 10 mil

funcionários, descobriu que cami-
nhava para uma escassez de analis-
tas de risco, umaposição-chave, em
dois anos, caso a taxa de turnover
se mantivesse.

• Após 18 meses de planejamen-
to da força de trabalho, o RH da
Valero obteve os recursos para mon-
tar seu banco de talentos para os três
anos seguintes.

Maior aceitação

Apesar das vantagens que propor-
ciona, muitos profissionais de RH
ainda não começaram a fazer o pla-
nejamento estratégico da força de tra-
balho. "É algo que ainda está nos
seus estágios iniciais. As pessoas não
estão trabalhando nisso, mesmo nas
grandes empresas", diz Hale.

Um estudo recente da Society for
Human Resource Management

confirma a opinião de Hale:
embora o envelhecimento de
funcionários e a escassez de

trabalhadores capacitados se-
jam as principais preocupa-

ções demográficas, apenas
33% dos profissionais de

RH têm mapeado a composição
demográfica de suas organizações, e
somente 31 % têm definido as taxas
futuras de aposentadoria, segundo a
pesquisa Workplace Forecast, reali-
zada em 2006 com 1.232 profissio-
nais da área.

Os motivos para o planejamento da
força de trabalho ser tão raro variam.
Alguns temem que iniciativas assim
consumam muito tempo, sejam mui-
to fora de suas zonas de conforto, ou
obriguem a lidar com uma carga mui-
to grande de informação, diz Jeremy
M. Eskenazi, da consultoria em ges-
tão de talentos Riviera Advisors.

O desafio de coletar e analisar in-
formações-chave sobre a força de tra-
balho é, de fato, considerável. E,
além dos números gerados interna-
mente, é possível que os profissio-
nais de RH precisem reunir informa-
ções externas, como estatísticas de
trabalho estaduais e nacionais do se-
tor, informações sobre imigração e
relatórios sobre o desenvolvimento
da economia local.

Contar com esses números pode
ajudar a lidar com questões desafia-



doras, como: haverá formandos sufi-
cientes para preencher as vagas para
novos profissionais em uma empre-
sa? Existem trabalhadores capacitados
suficientes em uma determinada ci-
dade para a abertura de uma fábrica?

Para tornar esse desafio mais com-
plicado está o fato de - em função
de cada empregador ter necessidades
diferentes - não existir nenhum
software para planejamento da força
de trabalho. Mas especialistas afir-
mam que os profissionais de RH po-
dem achar soluções para as informa-
ções geradas internamente por meio
de ferramentas, que vão de simples
planilhas a sistemas customizados,
dependendo do tamanho e da com-
plexidade do projeto.

Essas ferramentas não têm de cus-
tar uma fortuna, e, de qualquer for-

ma, "é imprudente e irresponsável
não investir dinheiro se você está em
um setor que vem sendo castigado
pela escassez de talentos que põe o
seu negócio em risco", diz Hilbert.

Por fim, números sem contexto e
análise de nada servem, dizem os es-
pecialistas - e contexto pode ser mui-
to bem trabalhado por profissionais de
RH que entendam de negócios e que
possam analisar a informação adequa-
damente. Por isso, "o mais importan-
te software é aquele instalado entre
as suas orelhas", diz Matthew C.
Brush, diretor de planejamento de
capital humano da Corning.

Montagem do plano

Não há necessidade de tentar fa-
zer algo que vá além de suas possi-

bilidades. É mais fácil - e provavel-
mente mais proveitoso - se o plane-
jamento da força de trabalho for fei-
to em "pequenas fatias" em vez de
uma grande empreitada, afirma Mike
Bokina, do PricewaterhouseCoopers'
Saratoga Institute.

"Escolha umas poucas áreas críti-
cas, monte um processo e depois o es-
tenda pela organização", aconselha
Hale. "Comece onde você tenha os
cargos mais críticos, aqueles que via-
bilizam a estratégia, geram receita e o
diferenciam no mercado, ou pode ser
nas áreas em que você estiver tendo
problemas para recrutar", acrescenta.

Na Valero, Hilbert começou por
definir de 300 a 500 posições de "alto
impacto" e de três mil a quarto mil
cargos "críticos", incluindo enge-
nheiros e soldadores empregados nas



18 refinarias da empresa. "Estamos
associando essas posições específi-
cas diretamente a receitas quantifi-
cáveis, objetivos de negócios e ope-
rações", relata Hilbert.

Hilbert tem, desde então, expan-
dido o planejamento para cada seg-
mento, com exceção de vendas. Ele
também se reúne regularmente com
o CEO e outros altos executivos da
Valero para mantê-los informados
dos últimos números da força de
trabalho e quanto aos sinais do que
possam ser futuras necessidades em
termos de estafe.

Para conduzir o plane-
jamento do capital hu-
mano na Corning, os

cargos foram segmentados em qua-
tro categorias - estratégicas, essen-
ciais, desejáveis e não-essenciais -
conta Brush. "A segmentação te obri-
ga a olhar para o capital humano como
se você fosse um estoquista de ativos
físicos ou um portfólio [financeiro]",
como um ponto de partida para uma
estratégia de negócios, ele diz.

"Nós não olhamos para todas as
funções", acrescenta Brush. "Olha-
mos de cinco a sete funções em cada

negócio que mais afetarão a execu-
ção da estratégia, e de cinco a sete
funções que serão mais afetadas pela
execução da estratégia", detalha. En-
genheiros e gerentes de fábrica, por
exemplo, são considerados críticos
para as vantagens competitivas e re-
ceitas da Corning no longo prazo.

"Você precisa desconstruir a estra-
tégia de negócios para compreender
as implicações da gestão de talentos",
diz Brush. Já que muitos profissionais
de RH não sabem como fazer isso,
algum treinamento pode ser necessá-
rio. Ele conta que gasta cerca de um
terço de seu tempo treinando o estafe
de RH na área de planejamento de ca-
pital humano. O treinamento se dá de

várias formas, in-
cluindo treinamen-

Os melhores planejadores misturam
informações atuais e históricas do
sistema de dados de recursos huma-
nos - contingentes, índices de
turnover, aposentadorias, entre ou-
tras - com informações sobre ges-
tão de performance, que podem
apontar tendências, como uma pro-
vável escassez de determinadas
competências em certas localidades.

"Isso permite que eles esmiucem as
informações e descubram relações que
desconheciam", diz Mary B. Young,
sócia sênior de pesquisa da Conference
Board. Essa abordagem também inte-
gra o que, em princípio, pareceria um
monte de números isolados.

Especialistas recomendam que
você se certifique de que a base de
informação está correta, depois

tos em grupo em conceitos gerais so-
bre planejamento de capital humano,
e treinamento e aconselhamento es-
pecíficos para os líderes de RH de uma
unidade de negócios.

Fazer previsões

A tecnologia de RH e os funcio-
nários da organização geram a in-
formação utilizada no planejamen-
to estratégico da força de trabalho.

coloque o foco em descobrir ten-
dências; mas não se deixe envol-
ver tanto pela geração de números
exatos a ponto de perder de vista
o quadro maior. As grandes com-
panhias olham para "famílias de
cargos", não para cada cargo. "Se
você for fazer um modelo de pre-
visão, precisa fazer um recorte [de
pelo menos 30, mas de preferên-
cia, de 50 a 100] de modo que a
sua informação tenha validade es-



tatística", aponta Hale.
Emprestada das áreas de finan-

ças e de gerenciamento de riscos,
essa vasta análise de dados permi-
te aos profissionais de RH desen-
volverem suas habilidades em de-
senhar eficazes estratégias de talen-
tos, afirma Jacqueline Richardson,
vice-presidente regional de RH da
CNA Financial Corp. "A capacida-
de de combinar o uso da informa-
ção e as competências essenciais
que os profissionais de RH têm
como 'pessoas de pessoas' é real-
mente fundamental para os concei-
tos de planejamento da força de tra-
balho", ela diz.

Os números da CNA mostraram
que 85% dos engenheiros de se-
gurança e de controle de riscos,
que inspecionam caldeiras e ou-

tros equipamentos em constru-
ções, estavam prestes a se aposen-
tar. Suas habilidades específicas
eram algo que a empresa queria
manter porque "segurar esses fun-
cionários significa segurar os ne-
gócios", ela explica.

Ao trabalhar com os gestores
dos engenheiros, ela descobriu que
os engenheiros queriam expandir
seus conhecimentos e habilidades
ao mesmo tempo em que manti-
vessem a expertise que os diferen-
ciava. A CNA ofereceu a eles trei-
namentos em outras áreas. Agora,
85% do grupo são treinados em
quatro disciplinas-chave de con-
trole de riscos, e o turnover está
abaixo de 10%. "Isso se tornou
uma de nossas vantagens compe-
titivas", diz Jacqueline.

Encontro com líderes

Entrevistas feitas com líderes das
unidades de negócios são tão impor-
tantes para o processo de planejamen-
to da força de trabalho quanto a in-
formação gerada nos computadores.
Nesses encontros, o RH aprende com
os gestores sobre estratégia de negó-
cios e suas implicações nos talentos.
E os gestores, no final das contas, se-
rão beneficiados pelo plano.

Essas entrevistas não ajudam so-
mente o RH, mas também "auxiliam
os líderes de negócios a pensar a rela-
ção da força de trabalho com as estra-
tégias de negócios", diz o relatório de
agosto de 2006 da Conference Board.

Na preparação para essas entrevis-
tas, o estafe de RH deve elaborar uma



lista de perguntas para os líderes das
unidades de negócios. Os encontros de-
vem ser face a face, anuais e abranger
temas como operações, direcionamen-
to dos negócios e quadro de funcioná-
rios. Essas interações devem ajudar os
profissionais de RH a avaliar os con-
tingentes e as competências atuais e es-
perados, e também a encontrar a ma-
neira de alinhar a estratégia da unida-
de com as necessidades de sua futura
força de trabalho (veja o quadro Per-
guntas para os gestores de negócios).

Ainda assim, ninguém pode pre-
ver o futuro com certeza absoluta.
Hilbert conta que suas suposições
iniciais sobre o turnover e aposenta-
dorias voluntárias estavam equivo-
cadas. Com isso, os gaps reais de
competências na Valero eram maio-
res do que ele esperava.

O que vem depois?

Então, você finalmente tem um
plano para a força de trabalho. E
agora? O plano é geralmente com-
partilhado com os líderes sêniores
que irão incorporá-lo ao planeja-
mento e às decisões de negócios, diz
Bokina. "O processo mais eficaz é
compartilhar com a pessoa que co-
manda a unidade de negócio para
quem você fez o planejamento. Eles
vão querer saber: 'Estou bem
posicionado para atingir os meus ob-
jetivos estratégicos de negócios?'"

O segredo está em apresentar nú-
meros precisos e explicar como eles
podem afetar a gestão de talentos.
Coloque o foco nas questões da for-
ça de trabalho que possam ajudar a
empresa ou a unidade de negócios a
atingir suas metas estratégicas.

Para muitas organizações, o plane-
jamento da força de trabalho é um
esforço contínuo. Para ser útil, um
plano precisa ser "um documento
vivo, não apenas para circular no de-

Perguntas para os gestores de negócios

O planejamento requer que os líderes de RH entrevistem periodica-

mente os líderes de negócios para avaliar as futuras necessidades da força

de trabalho. Algumas questões que podem ser formuladas são:

• Quais são as nossas metas e objetivos de negócios para os próximos

dois anos?

• Quais são os três maiores pontos fortes da nossa organização?

• Quais são os pontos fortes dos nossos concorrentes? Como estamos em

comparação a eles?

• Quais são as três prioridades que precisamos cumprir para alcançar nos-

sos objetivos no próximo período de seis a 12 meses?

• Quais são as três ou cinco capacidades essenciais que precisamos ter

para vencer em nossos mercados?

• Quais são os conhecimentos, as competências e as habilidades necessá-

rios para cumprir a estratégia?

• Quais são as barreiras a serem superadas para realizar a estratégia? Quais

são os gaps cruciais que merecem atenção?

• Que tipo de competências será exigido? E as que não são mais necessárias?

• Que competências devemos ter internamente, quais as que devemos

adquirir, quais as que devemos alugar?

• Que ações são necessárias para alinhar os recursos com as prioridades?

• Quais os problemas com força de trabalho mais críticos que temos atual-

mente?

• Que reconhecimentos/recompensas são necessários para estimular e sus-

tentar os comportamentos desejados?

• Como saberemos se estamos executando de modo eficaz nosso plano

para a força de trabalho e nos mantendo no rumo certo?
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parlamento de RH", diz Eskenazi.
Uma vez começado, um plano da for-
ça de trabalho pode ser atualizado a
cada ano ou expandido para outras
áreas. E, assim como as necessidades
de negócios mudam, o plano também.

O mais importante para RH é que
o planejamento estratégico da força
de trabalho seja um meio para se che-
gar a um fim - a gestão de talentos
que pode envolver mudanças em re-
crutamento, outsourcing, treinamen-
to e outras áreas. Bem conduzido, ele
pode dar aos gestores de RH as com-
petências e a reputação necessárias
para que se tornem atores-chave com
real influência no planejamento dos

negócios e nas tomadas de decisão.
Jacqueline, da CNA, afirma: "Ser

capaz de olhar a informação, não
apenas em termos do que aconteceu,
mas como alguém apto a fazer um
prognóstico sobre o que possa acon-
tecer no futuro, torna-se algo impor-
tante nos círculos de RH e de negó-
cios. É o que os estrategistas de ne-
gócios fazem o tempo todo, então,
que seja assim para RH. Isso chama
a atenção dos nossos líderes e nos
confere mais credibilidade." «-
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