
uem está no mercado de trabalho há muitos anos

percebe as drásticas mudanças que ocorrem na gestão

de processos dentro de uma empresa. Quem consegue hoje

imaginar um profissional sem um endereço eletrônico? E

fato também que o mundo, as exigências do mercado de tra-

balho, os perfis profissionais, tudo passou por uma transfor-

mação e com isso novos modelos tecnológicos foram criados

e adequados a essa realidade.

. Os profissionais da área de RH também não são mais os

mesmos, suas atividades e preocupações são outras, e os ins-

trumentos que utilizam cada vez mais tecnologia são essen-

ciais para a viabilização mais ágil e precisa dos processos.

No meio de tantas transformações, o que o mundo da tec-

nologia reserva para o RH? Com uma gama constante de no-

vos produtos e criações é difícil perceber esse futuro, mas uma

coisa é certa: a tecnologia estará com um acesso mais fácil e

barato.

Segundo o diretor-geral da ASM, Luiz Henrique Olivei-

ra, em seu artigo "Software como Serviço (Software-as-a-Ser-

vice) - Uma Visão Abrangente do Custo Total da Proprie-

dade dos Softwares Aplicativos", o modelo de software como

serviço é a tendência tecnológica para várias áreas que neces-

sitam de software em seus processos, inclusive o RH. "A re-

volução que trouxe o conceito de Software como Serviço
(SaaS) permite que as empresas possam utilizar os seus soft-

wares aplicativos, que permitem ao usuário fazer uma ou

mais tarefas específicas e terceirizem a operação da infra-

estrutura através de um fornecedor de SaaS. Na maioria dos

casos, o fornecedor de SaaS pode realizar essa operação com

muito mais eficiência em termos de custo, fornecendo uma

economia geral de custos para a empresa", explica ele.

Um RH, por exemplo, pode trabalhar com o SaaS em

softwares de perfil pessoal, folha de pagamento, entre outras

ferramentas essenciais para o seu trabalho. As diferenças

entre esse novo modelo e os softwares tradicionais são a
forma como ele é disponibilizado, gerando assim seus efeitos



a curto e longo período. As principais di-

ferenças podem ser observadas na tabela

da página 35.

Algumas das barreiras que podem ser

encontradas quando se tem a intenção de

implantar o SaaS é em relação à equipe de
TI, que por controlar o fornecimento com-

pleto dos aplicativos nos softwares tra-

dicionais tende a não favorecer o software
como serviço, que a faz perder esse con-

trole. "Eles só permitem o compartilhamento desse controle

com outros departamentos se esses grupos comprovarem que

podem realizar suas tarefas de uma forma mais eficiente por

meio da execução do referido aplicativo", comenta Oliveira.

Outro entrave reside no fato de os RHs acharem que suas

informações estarão expostas nesse novo software, problema

este que não acontecia com os anteriores, em que a empresa

detinha todo o processo de confidencialização dos dados e se

sentia teoricamente segura. "Essa barreira foi superada. As

organizações hoje têm bastante confiança no prestador de

serviço, principalmente as lideranças mais jovens", diz o di-
retor da Soft Trade, Arthur Asnis.

"O software como serviço opera sob paradigma diferen-

te. Com a solução sob demanda, nós pagamos somente pelo

que usamos do sistema e temos a vantagem de obter atua-

lizações e melhorias com o mínimo esforço. E, de fato, uma

parceria estratégica em que o nosso fornecedor tem real inte-

resse em nosso sucesso", diz o CIO da Chiquita Brands, que

adotou o Saas para seu sistema de RH em 70 países. A em-

presa possui 24 mil funcionários.

Para Asnis, o software como serviço se tornou uma ten-
dência, já que a velocidade de informação é cada vez maior e

as empresas possuem menos pessoas para cuidar de mais ta-

refas. A descentralização do RH também influenciou mu-

danças na área tecnológica, sendo que as empresas têm menos

força para cuidar de questões operacionais da área de recursos

humanos. "Acho que é uma tendência transcender a ativi-
dade de só fazer software. Deixamos de ser uma empresa de

desenvolvimento de software simplesmente para ser um
apoiador na solução", explica o diretor, que continua: "Além

de pessoas que desenvolvem software, nós temos também

profissionais que conhecem do negócio".

Esse aspecto de enxergar o software

como prestação de serviços faz parte da
atividade da Hicon, que além de oferecer

os softwares para que a empresa desenvol-

va seus processos em RH, oferece também

o serviço de consultoria na área. "O ganho

é a medição de grandes populações em

pouquíssimo espaço de tempo; além disso,

nosso site de perfil pessoal, por exemplo,

permite que você trabalhe em 21 idiomas

diferentes. Então, eu aplico esse teste na China, em chinês, e
oriento o chefe brasileiro em português", comenta a diretora

comercial Ligia Leme. De acordo com ela, a tendência é o de-

senvolvimento de instrumentos científicos de pesquisa e

avaliação criados por brasileiros.

Segundo a analista de recursos humanos do Grupo Solví,

Mariley Bontempo, o processo tecnológico na área de RH
traz uma melhoria na comunicação, além da possibilidade de

minimizar os custos, já que devido à posição geográfica de

seus funcionários os gastos com deslocamento seriam
enormes. "A tendência é que todos os processos acabem

sendo agregados em um sistema integrado e a partir dos re-

sultados linear todas as informações, gerando assim um apri-
moramento das ações de RH", comenta a analista.

Oliveira menciona em seu artigo uma citação no livro

"Living on the Fault Line", de Geoffrey Moore, que afirma:
"não existe tarefa de contexto que não possa se tornar a tarefa

central de alguém ou algum departamento". Segundo o dire-

tor, a mensagem implícita na definição de Moore é que as

empresas podem se tornar muito mais eficientes e eficazes se

elas mantiverem o foco da implementação do software inter-

no apenas nas tarefas centrais e terceirizarem suas tarefas de
software de contexto (qualquer outra atividade na empresa

que não seja central, é de contexto) para os fornecedores que

são especializados nessa área. "Quando a empresa aceita essa

quebra de paradigma, ela pode se tornar campeã de produ-

tividade entre as empresas ágeis do século XXI", conclui.
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