
INVESTIMENTOS QUE
TRAZEM RESULTADOS
Tanto na área operacional quanto na estratégica não existe mais nenhuma
discussão: o uso de tecnologia para suportá-los é absolutamente necessário

N
ão é raro, agora, um
funcionário lotado,
por exemplo, na filial
carioca da Accenture,
gigante multinacional
do ramo de consul-

toria, receber, de repente, uma mensa-
gem eletrônica de alguém na Alemanha,
convocando-o para uma reunião no dia
seguinte em Pasadena, na Califórnia
(EUA). O impressionante é o que acon-
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tece antes da mensagem ser enviada.
O ponto de partida foi a assinatura de um

contrato novo no Paquistão, no outro lado do
mundo. O sócio alemão da Accenture encar-
regado de liderar o projeto logo em seguida
entrou com as especificações do projeto na
rede mundial da empresa, que acionou um
programa de computador hospedado em
Tampa, no Golfo do México, para que vá-
rias providências fossem tomadas.

A primeira foi identificar o perfil da

equipe que devia ser mobilizada para re-
alizar o projeto nos prazos estabelecidos.
A lista foi, em seguida, enviada para o de-
partamento central de recursos humanos da
empresa para formar uma equipe.

Outro programa de computador foi dis-
parado na seqüência para pesquisar em
todas as filiais da Accenture, no mundo
inteiro, mais de 100, a possibilidade de o
problema ser resolvido internamente. O
programa primeiro tem de identificar se



há na empresa profissionais com o
perfil requerido. Mas não é tudo.

O computador tem também de
pesquisar o envolvimento de
cada profissional com outros

mais, em outros menos.
A proposta de um scorecard de RH

é, a partir de métricas estabelecidas caso
a caso, acompanhar permanentemente
as ações que são feitas para chegar às
metas estabelecidas, identificando onde
existem falhas que podem comprometê-
las e corrigi-las.

Ao longo do tempo, o que se tem é
uma tabela mostrando, numa imagem
figurativa, quem está cumprindo a sua
parte para ganhar o jogo - ou os vilões
do time, quando acontece exatamente o
oposto. Tudo geralmente de forma aberta
para motivar ainda mais quem foi mui-
to bem e forçar quem falhou a reagir de
maneira positiva.

RETENÇÃO DE TALENTOS
Mas a porta de entrada das empresas

brasileiras no uso de tecnologia para su-
portar atividades de recursos humanos,
categorizadas como estratégicas, ainda
são mesmo os softwares para a gestão de
competências. Uma de suas propostas é
identificar os funcionários que realmente
afetam o negócio da empresa para ajudar
o RH a criar condições para retê-los.

Outras vantagens do uso de um aplica-
tivo para gestão de competências difíceis
até de quantificar financeiramente incluem
a identificação de funcionário para ocupar
cargos estratégicos, o estabelecimento de
políticas de treinamento consistentes e,
ainda, a orientação dos processos de ad-
missão de novos colaboradores.

Aplicativos como os usados pela Ac-
centure, os RH Scorecards e também os
softwares para gestão de competência
constituem a nova fronteira muito rica
de uso de tecnologia a ser explorada na
área de recursos humanos - diferente-
mente do mercado de produtos que exe-
cutam tarefas rotineiras como a folha de
pagamento, que é considerado maduro

CORPORAÇÃO | ESPECIAL TECNOLOGIA M» 3 11

projetos, se possui visto de pas-
saporte para o país em que a reu-

nião foi programada, se está com
a saúde em dia etc. O estado civil tam-
bém é considerado dentro do pressuposto
de que casados têm problemas em estar
ausente. O mesmo procedimento é feito,
depois, no cadastro a outros profissionais
sem vínculos empregatícios para preen-
cher as vagas que não puderam ser ocu-
padas por profissionais da Accenture.

Uma vez escolhido o profissional, hou-
ve, também por meios eletrônicos, pesquisa
de vôos em que ainda havia disponibilida-
de para atender o cronograma de viagem.

Outras providências incluíram reserva
em hotéis, contratação de meios de
transporte e até crédito para cobrir

despesas pessoais. O tempo para tudo
ser feito é menos de algumas horas.

A experiência da Accenture enqua-
dra-se nos casos avançados do uso de
tecnologia para suportar atividades de
recursos humanos categorizadas como
estratégicas. Mas, infelizmente, ainda
constitui mais exceção do que regra na
maioria das empresas, principalmente
em países em desenvolvimento, como é
o caso específico do Brasil.

RH SCORECARD
No entanto, há, também, situações

intermediárias de uso de tecnologia em
atividades estratégicas de RH em que o
quadro é bem melhor. Os chamados RH
scorecards já estão em uso em muitas
organizações no mercado brasileiro. A
idéia é que toda a empresa tem metas
para serem cumpridas e elas dependem
de seus funcionários, em alguns casos
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no sentido de terem poucas oportunidades
novas para serem exploradas.

Mas tanto na área operacional quanto na
estratégica não existe mais nenhuma dis-
cussão de que o uso de tecnologia para su-
portá-los é absolutamente necessário. Em
primeiro lugar, o volume de dados que pre-
cisa ser manipulado é muito grande. Além
disso, há a necessidade de se fazer muitos
cálculos, selecionar informações em gran-
des bancos de dados, em emitir relatórios
consolidados e assim por diante.

ECONOMIA DE ESCALA
Mais importante ainda é que o uso de

tecnologia é uma alternativa quase que
imbatível em custo por causa da econo-
mia de escala. O pressuposto é que des-
pesas pesadas existentes numa empresa
de tecnologia, como treinar mão-de-obra,
licenciar ferramentas de software, dar su-

complementares. A primeira é incorporar,
nas linhas de produtos tradicionais, novas
funcionalidades que agregam valor ao ne-
gócio dos clientes. A segunda é abrir novas
frentes de atuação, como é o caso, atual-
mente, de atividades categorizadas como
estratégicas na área de recursos humanos.
As oportunidades, nessas situações, são ili-
mitadas. Depende exclusivamente da capa-
cidade de inovação do fornecedor e do uso
criativos de novas tecnologias em processo
de rápida maturação.

Nessa área, os holofotes estão atualmen-
te apontados para a internet por um moti-
vo fácil de identificar. Sua rápida aceitação
está influenciando, para melhor, o dia-a-dia
tanto das empresas quanto dos indivíduos.

Atualmente, a maioria das empresas
brasileiras, em grande parte por imposi-
ção das grandes instituições financeiras,
já a utilizam, por exemplo, para fazer

ternet. Por meio dos chamados portais, os
funcionários de muitas empresas já podem,
sem sair do local de trabalho ou mesmo
de onde moram, obter informações sobre
férias, pagamentos de salários, benefícios,
entre outras.

Outra possibilidade é a adoção de horá-
rios flexíveis de trabalho para evitar perda
de tempo em engarrafamentos ou mesmo
resolver problemas pessoais como levar os
filhos à escola. Sem falar na possibilidade
de, nas horas disponíveis, fazer um curso
de especialização a distância.

O fenômeno da internet agora se junta
a uma outra onda, talvez ainda mais for-
te, que é a da mobilidade. A idéia é que
de qualquer lugar - do escritório, de um
logradouro público ou até mesmo de den-
tro de casa - as pessoas possam, a partir
de um dispositivo móvel qualquer, fazer
transações financeiras, compras, acesso

Atualmente, as empresas, de uma mançira geral, querem respostas rápidas para as suas
necessidades em termos de tecnologia. E o conceito de arquitetuta orientada a serviços

porte a aplicativos, são distribuídos entre
muitos clientes.

O lado perverso no processo é a chama-
da disrupção tecnológica. Acontece quando
o cliente percebe que o produto ou serviço
pelo qual está pagando deixou de agregar
valor ao seu negócio. Em função disso can-
cela o contrato e vai ao mercado atrás de
alternativas, o que eqüivale a cortar o oxi-
gênio do antigo fornecedor de tecnologia.

Por esse motivo, a chamada disrupção
tecnológica virou um fantasma presente
o tempo todo numa empresa desse ramo.
Não importa que seja fornecedor de sis-
temas (servidores, PCs, impressoras etc),
de software (sistema operacional, ferra-
mentas, aplicativos) ou mesmo de servi-
ços (consultoria, integração, projetos sob
encomenda).

Mas, felizmente, o setor tem consegui-
do conviver com o problema por meio de
ações em duas áreas importantes bastante

grande parte das transações financeiras
do dia-a-dia como pagar fornecedores,
fazer aplicações financeiras, consultas a
saldos bancários.

Outra atividade econômica igualmente
surgida no rastro da internet que vem tam-
bém ganhando músculos a passos largos no
mercado brasileiro é o comércio eletrônico.
As vitrines da atividade ainda são grandes
portais criados com este objetivo como o
Submarino, o Mercado Livre, a America-
nas.com entre outros

Mas o comércio eletrônico já se disse-
minou também entre as empresas em qua-
se todos os ramos da economia brasileira
como varejo tradicional, a indústria de ele-
trodomésticos, computadores, bens de con-
sumo. É que, de um lado, complementa as
demais formas de comercialização. De ou-
tro, tem custos relativos muito baixos.

A área de RH também tem sido forte-
mente impactada pela popularização da in-

a noticiário e assim por diante.
As iniciativas objetivas, por motivos

tecnológicos, envolveram, numa primeira
etapa, computadores de uso pessoal, em
particular notebooks, difíceis de ficar o
tempo todo junto às pessoas até por razões
de segurança. Mas agora chegaram tam-
bém aos aparelhos telefônicos celulares,
mais fáceis de transportar, e hoje também
muito mais difundidos.

IMITAÇÕES BARATAS
Quando começou a ser utilizada no

mercado brasileiro, há pouco mais de 15
anos, era um produto para as elites. O pre-
ço cobrado por acesso era superior a 5 mil
dólares, o que transformava o celular em
símbolo de prestígio para quem o utilizava.
Muitas pessoas, inclusive, compravam imi-
tações baratas desses celulares apenas para
exibi-los em público, como sendo um dos
poucos que tinham esse tipo de privilégio.
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Mas, a partir da privatização das te-
lecomunicações brasileiras, em julho
de 1998, o quadro começou a mudar
radicalmente. A forte concorrência que
surgiu em seguida derrubou os preços
de tudo e permitiu a ampliação do mer-
cado para consumidores de baixa renda
por meio dos serviços pré-pagos. Deu no
que deu.

Atualmente, o número de acessos na
telefonia móvel celular brasileira é supe-
rior a 100 milhões, com um índice pene-
tração de quase de 60% por indivíduos e
superior a 95% por domicílio. O que sig-
nifica que o aparelho celular é o meio de
comunicação com maior capilaridade no
mercado de consumo. Daí a importância
de transformá-lo no principal dispositivo
para se disponibilizar serviços eletrôni-
cos a distância.

A nova onda que começa agora a se
formar é a do IPTV, cuja proposta, como
o próprio nome sugere, é permitir o aces-
so a filmes com alta resolução tanto pela
internet convencional quanto por redes
sem fio. O pré-requisito para que isso
aconteça é a substituição gradual da in-
fra-estrutura de telecomunicações con-
vencional por redes de nova geração.

Na telefonia fixa, o assunto se confun-
de com o novo conceito IMS (Internet
Multimídia Subsystems) que se encontra
no radar de todas as grandes operadoras
brasileiras de telefonia fixa convencional.
Na Internet, com o web.2.0. Na telefonia
móvel celular, com as chamadas redes de
terceira geração (3G), complementadas
por sistemas Wi-Fi e Wi-Max.

O novo cenário tem implicações for-
tes nos mercado de software e de servi-
ços. Tanto fornecedores quanto usuários
de tecnologia são fortemente afetados.
De um lado, haverá a necessidade de me-
xer fortemente nos aplicativos que hoje
existem e, em alguns casos, até mesmo
substitui-los por outros projetos comple-
tamente novos.

Para suportar mercados novos pro-
missores que devem surgir em função do
avanço das novas tecnologias (mobilida-

de, IPTV, redes convergentes) será ne-
cessário também utilizar novas gerações
de aplicativos. Em alguns casos, produ-
tos de mercado. Em outros, projetos de-
senvolvidos internamente com o apoio
de provedores de serviços.

O crescente envolvimento da tecno-
logia com os negócios tendem ainda a
ter vários desdobramentos colaterais ex-
tremamente críticos. Ambientes de tec-
nologia seguros de alta disponibilidade
serão cada vez mais exigidos tanto dos
fornecedores de produtos (hardware e
software) quanto dos prestadores de
serviços.(consultoria, integração, supor-
te técnico).

NOVOS APLICATIVOS
Outra tendência forte no mercado é

que as empresas, de uma maneira geral,
querem respostas rápidas para as suas
necessidades em termos de tecnologia.
É o conceito de arquitetura orientada a
serviços, também conhecido como SOA
(Service Oriented Architecture), que
hoje desperta muito interesse no merca-
do de tecnologia. Sua proposta é incor-
porar novos aplicativos num ambiente
de tecnologia de forma muito rápida e a
custos baixos.

Multinacionais com grande poder
de fogo como Microsoft, IBM, Oracle,
CA, EMC, entre outras, estão se prepa-
rando para conviver com essa nova rea-
lidade por meio de políticas agressivas.
A iniciativa é extremamente atraente.
Permite preencher de forma rápida bu-
racos que existem nas linhas de produ-
tos da empresa com o que há de melhor
no mercado.

Mas o anúncio de sucessivas com-
pras de empresas pelas grandes multina-
cionais não inibiu o aparecimento de um
número ainda maior de novas empresas
criadas para explorar nichos de merca-
do. Em alguns casos, inclusive, até para
atuar em buracos novos abertos pela
adoção nas novas tecnologias nos redu-
tos tradicionais dos grandes fornecedores
de software. •
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