
O impacto das

na tecnologia

í

você não leu
errado o título
acima, nem foi
erro de tradução,
pois escrevi esse
artigo em portu-
guês mesmo.
Muito temos

falado do impacto que a
tecnologia tem nas pessoas,
funcionários ou colaboradores
de nossas organizações. Mas e
o contrário? Você, executivo de
Recursos Humanos, que de uma
forma ou de outra já teve pelo
menos uma experiência com o
uso da tecnologia na gestão de
pessoas, com certeza já
percebeu que não é por um
problema de falta de tecnologia
disponível que os projetos de
tecnologia em RH falham ou
têm objetivos parcialmente
alcançados.



Poderíamos aqui discutir a
questão de recursos, que RH
nunca é pr ior idade nos
investimentos de tecnologia, e
uma série de outras "desculpas"
para não termos sido capazes de
cumprir a tarefa que nossos
colegas de finanças, suprimentos
e controladoria já fizeram com a
implementação de pacotes e
sistemas de gestão integrada,
praticamente transformando
essas áreas completamente na
última década.

Sem dúvida, há um fator de
recursos. Mas acho que, na
realidade, não estamos fazendo
nosso "dever de casa" na
criação de "casos de negócio"
que comuniquem claramente os
objetivos de negócio que
visamos atingir com a
implementação da tecnologia.
Perguntadas sobre os objetivos
do processo de mensuração no
treinamento de suas corpo-
rações, 250 grandes empresas
globais que compõe o Learning
Consotium Group responderam
que os três principais objetivos
são "dar feedback ao instrutor",
"melhorar o desenho do
treinamento" e "avaliar o
aprendizado do aluno". Quase
70% dos entrevistados disseram
que nunca, ou raramente, usam
esse sistema para determinar
impactos ou justificar os custos

ao negocio.
Você pode se perguntar: mas o que essa questão

tem a ver com a tecnologia? Tudo, meu caro gestor
de RH. Tudo. Pois isso reflete a lente que estamos
usando para avaliar e desenvolver nossos "casos de
negócio" de RH. Nos preocupamos demais com o
nosso próprio universo de RH e esquecemos de
perguntar para o negócio que objetivos deveriam ser
atingidos.

Na última pesquisa sobre Gestão do Capital
Humano que a área de consultoria da IBM realizou
com mais de 300 organizações globais, os próprios
CHROs (Chief Human Resources Off icer)
reconheceram que não exploram todo o potencial da
tecnologia na gestão de pessoas, principalmente no
que tange às métricas na gestão do "negócio" RH.
Essa questão, pelo visto, ainda tira o sono desses
executivos, pois dentro dos principais temas a serem
explorados na pesquisa que está sendo realizada neste
ano, a pedido das próprias organizações, o tema
"Habilidade de utilizar dados-chave de RH para
tomar informações consistentes na gestão da força
de trabalho" será um dos principais.

A boa notícia aqui é que, como grupo,
reconhecemos o problema —primeira etapa para
atacá-lo. Mas é preciso que o foco no negócio
realmente deixe de ser um jargão e passe a ser a base
da operação de RH, pois já existe uma grande
disponibilidade de sistemas de gestão integrada,
portais corporativos de auto-serviço, plataformas de
e-learning e outras tecnologias de mobilidade da
força de trabalho que permitem trazer a gestão de
pessoas para um novo patamar, muito mais eficiente
em termos de alcance dos objetivos de negócio. Como
dizia um grande amigo em uma conversa com outro gestor
de RH: "a tecnologia está pronta, e você?"
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Text Box
Fonte: T&D: inteligência corporativa, ano 15, n. 149, p. 48-49, 2007.




