
euHReka agiliza sistema de RH 
 
A Arinso Brasil, consultoria especializada recentemente adquirida pelo Grupo Northgate - um 
dos maiores fornecedores mundiais de software e serviços para o mercado de RH - finalizou a 
primeira implementação no País de sua plataforma euHReka, já utilizada internacionalmente 
por inúmeras corporações. No Brasil, o primeiro projeto foi desenvolvido na Baxter, empresa 
do setor farmacêutico, e garantiu maior flexibilidade, escalabilidade e redução de custos. 
 
A euHReka disponibiliza uma nova abordagem introduzida pela Arinso em contraponto às 
implementações tradicionais de sistemas de RH e possibilita o acesso de um grande número de 
empresas de médio porte à tecnologia para o gerenciamento de recursos humanos.  
 
Integração 
A plataforma inclui o software mySAP HCM, que contêm soluções tanto para o 
desenvolvimento como para aspectos transacionais de RH, integrando ainda um conjunto 
amplo de recursos e serviços (para folha de pagamento, gestão de tempos, benefícios, etc), 
customizáveis para diferentes países e ramos da indústria. 
 
Além disto, possui capacidades de auto-atendimento, configurando assim uma plataforma para 
serviços de BPO (Business Process Outsourcing - terceirização de um processo de negócio de 
uma organização, que normalmente não faz parte de seu core business).  
 
Ao optarem pela euHReka, as empresas reduzem em um terço o tempo de implementação de 
um software de folha de pagamento, conseguindo também reduzir os custos despendidos com 
o projeto.  
 
"A euHReka parte de um novo modelo de serviços de entrega em recursos humanos. Oitenta 
por cento da plataforma já está pronta para ser utilizada e os outros 20% devem ser 
customizados de acordo com a necessidade de cada cliente, o que reduz drasticamente o 
tempo de uma implementação. É especialmente atraente para companhias que precisam de 
um parceiro de soluções de RH com experiência comprovada e que necessitam incrementar o 
nível de seus serviços. Por ser uma solução robusta, completa e de baixo custo, a euHReka 
presta-se também para projetos de terceirização do RH e Folha de Pagamento", diz Alexandre 
Ormigo, diretor de operações da Arinso. 
 
Ainda segundo Ormigo, "a plataforma global, multi-cliente, multi-país, multi-línguas e pré-
customizada é uma alternativa aos projetos tradicionais de implementação de sistemas de RH, 
diminuindo custos e acelerando processos".  
 
Os componentes Web de auto-serviço da euHReka delegam poder aos gestores e 
colaboradores para a execução de determinadas tarefas, como o lançamento de horas extras e 
faltas, o que libera os departamentos de RH para manterem o foco em atividades que 
realmente tragam valor.  
 
processos 
Processos administrativos comuns e padrões, como por exemplo, gestão da folha de 
pagamento e de tempo, estão pré-configurados e fazem parte do escopo de funcionalidades da 
solução.  
 
Também estão pré-definidos os denominados processos de valor agregado como, por exemplo, 
desenvolvimento de colaboradores, gerenciamento de perfomance, processo educacional, 
treinamento e administração de programas de recrutamento.  
 
Já os processos realizados de uma forma específica em cada corporação, como remuneração e 
benefícios dos colaboradores, são customizados no momento da implementação de acordo com 
as necessidades do cliente. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11, 12 e 13 abr. 2008. Tecnologia, p. B-
10. 


