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O modo como as empresas enxergam sua força de trabalho éuma maneira pela qual elas se 
diferenciam. Embora reconheçam a importância das pessoas... 
    
O modo como as empresas enxergam sua força de trabalho éuma maneira pela qual elas se 
diferenciam. Emborareconheçam a importânciadaspessoas,muitas empresascostumam ignorar 
oufalhar na compreensão de como os comportamentose as abordagens corporativas sobre temas 
relativos a sua força de trabalho podemenfraquecerseusplanos e minar suas iniciativas 
estratégicas.  
 
Análise  
 
O modo como as empresas vêem sua força de trabalho é uma maneira pela qual elas se 
diferenciam. É também, para uma grande porcentagem de empresas, um auxílio para que 
alcancem seus objetivos estratégicos. Embora as empresas geralmentere conheçam a importância 
das pessoas, elas costumam ignorar ou falhar na compreensão do modo como os 
comportamentos e as abordagens corporativas sobre temas relativos a sua força de trabalho 
podem enfraquecer seus planos e minar suas iniciativas estratégicas. Somente quando uma 
iniciativa estratégica enfrenta dificuldades ou falha é que algumas empresas percebem que a 
personalidade de sua força de trabalho enfraqueceu seu objetivo estratégico.  
 
O Gartner tem um conjunto de pesquisas que explora o chamado Perfil de Personalidade da 
Empresa, ou EPP. São usados breves estudos de caso para mostrar como as questões relativas à 
força de trabalho podem incrementar ou impedir o sucesso, e apresentamos exemplos de 
declarações que mostram tipos de personalidade na dimensão da força de trabalho.  
 
A dimensão da força de trabalho, definida como as práticas e os programas usados para estimular 
o desempenho, a produtividade e o valor junto às pessoas, pode ser caracterizada por atributos 
básicos de personalidade. Em uma empresa que se classifica como agressiva quanto à dimensão 
da força de trabalho, suas práticas tendem a ser voltadas para o crescimento futuro e a atração 
de pessoal qualificado para alimentar o crescimento.  
 
Em uma empresa que se classifica como conservadora quanto à dimensão de sua força de 
trabalho, suas práticas tendem a enfatizar a aversão a riscos, a redução de custos e a 
manutenção da estabilidade. Notavelmente, as linhas definidoras do perfil cultural da empresa — 
por exemplo, adaptabilidade, estilo de liderança ou tolerância ao risco — podem fortalecer os 
enfraquecer ainda mais a análise da dimensão da força de trabalho.  
 
Questão característica  
 
Nós temos as pessoas que precisamos para acionar o futuro crescimento da empresa?  
 
Nós temos as pessoas certas para nossos projetos?  
 
Isso atende às exigências da política sem elevar os custos?  
 
Como a dimensão da força de trabalho revela opções ou problemas? Aplicamos a metodologia de 
avaliação de EPP a quatro casos nos quais a dimensão da força de trabalho fortalece ou 
enfraquece uma iniciativa estratégica. Cada um dos casos, embora seja breve, mostra uma 
situação real com um resultado real. Muitos clientes deverão encontrar aspectos de 
comportamentos de suas próprias empresas e podem usar os casos para demonstrar como a 
avaliação da dimensão da força de trabalho poderá incrementar ou enfraquecer as iniciativas 
estratégicas.  



Caso 1 - Empresa global de logística  
 
O CIO de uma empresa de logística responde às sugestões de negócios para que a área de TI 
eleve a perspicácia de sua empresa. Ele lança um bem-sucedido programa de qualificação que 
coloca os gerentes de nível médio e os membros do setor de TI de alto potencial num programa 
de desenvolvimento elaborado para elevar a consciência e facilitar as coisas no ambiente 
corporativo. Os resultados do programa de qualificação incrementam a credibilidade 
organizacional da TI, aumentam a visibilidadede profissionais de TI de alto potencial e ajudam a 
equipe sênior do CIO a moldar a próxima geração de líderes de TI corporativo.  
 
Análise de EPP: sérios investimentos num programa profissional de qualificação é indicativo de 
uma empresa com uma agressiva personalidade quanto à dimensão da força de trabalho. A 
personalidade casa com uma classificação geral da empresa como de personalidade agressiva e 
oferece apoio ao objetivo estratégico do CIO de aumentar a credibilidade organizacional da TI.  
Caso 2 — Empresa de processamento de produtos químicos  
 
A diretoria de uma empresa de processamento de produtos químicos teme que a tecnologia 
conservadora da empresa leve a uma perda de sua força competitiva. A empresa contratou um 
CIO com um estilo agressivo de liderança e deu a ele carta branca em termos de recursos 
financeiros. Sua missão era "levar ao limite as mudanças tecnológicas".  
 
O CIO adotou uma série de novas tecnologias, mas deu com a cara na parede. Ele foi incapaz de 
contratar os melhores talentos necessários para capitalizar os agressivos investimentos em 
tecnologia e ninguém na empresa está qualificado para administrar as mudanças organizacionais 
e comportamentais que a abordagem agressiva necessita. Após dois anos, o CIO não está mais na 
empresa.  
 
Análise de EPP: a missão do CIO parece muito com uma obra milagrosa. O perfil geral de 
personalidade da empresa — amplamente conservadora, especialmente quanto às práticas de sua 
força de trabalho, sua adaptabilidade e capacidade de adoção de tecnologia — está em 
descompasso com a nova abordagem agressiva para com a tecnologia. Além do mais, na ausência 
de mudanças mais profundas em todas as outras dimensões, com aquelas mudanças sendo 
dirigidas pelo CEO e sua equipe executiva, qualquer transformação cultural guiada pela tecnologia 
estará fadada ao fracasso.  
 
Caso 3 — Empresa de consultoria em TI  
 
Uma grande empresa de consultoria em TI é regionalmente autônoma para tomar decisões e gerir 
seus negócios, o que indica um perfil de personalidade moderado. O crescimento das receitas da 
empresa, no entanto, depende de sua capacidade de empregar pessoas talentosas em todo o 
mundo e integrá-las num amplo projeto global. A empresa em barca, então, num ambicioso 
programa, liderado por poderosos líderes e embaixadores da mudança, para identificar e 
coordenar em âmbito global os recursos disponíveis para o projeto. A empresa de consultoria 
alimenta mais de50% de suas equipes com talentos globais e acelera tanto a montagem das 
equipes do projeto quanto a elaboração dos projetos.  
Análise de EPP: a abordagem de coordenação global para a gestão de recursos é inicialmente 
inconsistente com a personalidade moderada da governança regionalmente autônoma. 
Entretanto, as classificações de empresa mais agressiva para liderança e para força de trabalho 
contra balançam tal inconsistência.  
Caso 4 — Agência federal  
 
Em resposta à crescente insatisfação pública, uma agência federal opta por mudar a orientação e 
reconciliar inúmeras regras e processos por meio de um amplo aplicativo de planejamento de 
recursos corporativos (ERP). Em apenas um trimestre, a agência tem de enfrentar inúmeros 
problemas.  



 
Primeiro, o pessoal de TI não compreende a aplicação comercial do processo, e a agência falhou 
em dedicar recursos no orçamento do projeto para educação e treinamento. Segundo, as políticas 
para força de trabalho da agência apegam-se a planos de carreira e compensações ultrapassados, 
que não oferecem espaço de manobra para que se pague bônus baseados na capacidade 
individual ou no desempenho durante o projeto.  
 
Terceiro, a agência, ao apegar-se à sua personalidade conservadora, não usa nenhum recurso 
externo de informação para ver se suas decisões poderão introduzir algum risco relativo à força 
de trabalho. Em 9 meses, a agência abandona o projeto de ERP, tendo perdido vários milhões de 
dólares com o mau planejamento.  
 
Análise de EPP: a ultraconservadora personalidade da força de trabalho —especialmente no que 
tange a compensações, educação e contratações — ajuda a derrotar a abordagem 
comparativamente agressiva para com a tecnologia da agência. O comportamento conservador 
referente a financiamento, adaptabilidade, tolerância a risco e uso de informações tornam a 
agência pouco equipada para obter ganhos com os investimentos em ERP.  
Resumindo  
 
Embora muitas empresas falem sobre táticas associadas ao uso de sua força de trabalho, elas 
subestimam o impacto das mudanças baseadas em pessoal ao professarem ou se adaptarem a 
novas iniciativas. Use a análise da força de trabalho para mostrar os pontos fortes, lidar com 
pontos fracos e identificar potenciais conflitos.  
 
A falha em reconhecer, reconciliar e desenvolver práticas para força de trabalho que possam 
apoiar e sustentar iniciativas estratégicas pode afetar a credibilidade e minar qualquer 
possibilidade de sucesso.  
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