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O uso da tecnologia da informação na administração dos recursos humanos é, cada vez mais, 
um requisito indispensável para empresas que buscam competir em uma economia 
globalizada. Esses departamentos estão descobrindo, cada vez mais, que a tecnologia é a 
aliada perfeita para otimizar a gestão e os custos de serviço por empregado. Entre outras 
coisas, permite que essas áreas se concentrem mais em outros papéis de valor agregado, 
como o de consultor, por exemplo, apontando soluções pioneiras aos clientes ou parceiro- 
adaptando a estratégia e programas de recursos humanos às necessidades do negócio.   
 
Na América Latina, já vemos empresas implementando sistemas de informação para 
administração de pessoal, nos quais os empregados, além de receber informação de maneira 
rápida e homogênea, podem atualizar seus dados pessoais, solicitar férias, imprimir recibo de 
salário, acessar benefícios e inscrever-se em cursos, entre outras vantagens.   
 
Com estes sistemas, a relação de dependência direta dos empregados com recursos humanos 
é cada vez menor, o que permite à área se concentrar em outras funções mais estratégicas 
para cumprir os objetivos do negócio tais como gestão de mudanças, aquisição, retenção e 
desenvolvimento de talentos, gestão do desempenho da organização ou gestão do clima 
trabalhista.   
 
Dessa forma, o uso de sistemas para a gestão de recursos humanos permite aos chefes e 
supervisores realizar avaliações e planejar táticas operacionais com base em dados mais claros 
e acessíveis. Ao mesmo tempo, dá mais autonomia aos empregados, que se tornam 
responsáveis pelo uso e benefício que obtêm dos sistemas.   
 
Nas avaliações de desempenho, por exemplo, os sistemas de gestão de recursos humanos 
contam com ferramentas que possibilitam a avaliação do empregado não só por seu supervisor 
direto, mas também por seus parceiros de trabalho e, em alguns casos, até por fontes 
externas, como fornecedores ou clientes.   
 
Outro benefício que a tecnologia aplicada à administração de recursos humanos oferece é a 
redução dos custos das tarefas administrativa. O investimento nestes sistemas é relevante 
quando são instalados pela primeira vez, mas seus custos de manutenção costumam ser muito 
baixos e, em médio e longo prazos, têm impacto muito positivo sobre os resultados finais, 
remunerando amplamente o investimento. Além disso, a adoção da tecnologia abre portas 
para iniciativas mais importantes, como os programas de capacitação.   
 
Uma das áreas em que o uso da tecnologia da informação pode ter um impacto direto é a de 
capacitação profissional. As empresas obtêm enormes benefícios ao utilizar treinamentos 
virtuais tais como eliminação ou redução de custos relacionados a viagens, transporte e perdas 
de horas de trabalho do pessoal.   
 
Uma das características básicas do e-learning é seu enfoque centrado no usuário. Diferente da 
formação tradicional, onde o instrutor e o conteúdo são os elementos centrais, esses 
programas colocam o usuário no centro do processo de aprendizagem, transformando-o em 
motor e protagonista de sua própria experiência educativa.   
 
Os cursos on-line, que o empregado pode acessar no escritório ou em sua casa, oferecem 
também benefícios secundários muito importantes, sobretudo em relação à produtividade. Isto 
é especialmente significativo, por exemplo, quando a empresa procura impulsionar uma 
mudança estratégica e utiliza as soluções de e-learning como suporte.   
 
Neste cenário, já se pode afirmar que a utilização de aplicações de TI nas áreas de recursos 
humanos, transforma o papel desses departamentos, migrando-os de escritórios de 
reclamações permanentes para verdadeiras bases de melhora no rendimento profissional, 
fomento da criatividade, desenvolvimento, retenção e satisfação dos empregados, o que se 



traduz em níveis mais altos de produtividade e na valorização do maior ativo das empresas 
modernas-seus empregados.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 abr. 2008, Eu & Carreira, p. D6 
 
 


