
s investimentos em tec-
nologia para recursos hu-
manos nas empresas bra-
sileiras ainda estão longe
de fazer sombra aos rea-
lizados em outras áreas de

maior visibilidade como as de fabricação, ven-
das, serviços a clientes e suporte à tomada de
decisões. Mas é uma situação que tem chances
de mudar de forma muito acelerada.
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O consenso cada vez maior no mercado
é que tudo que se faz hoje depende de pes-
soas. Independentemente de ser um banco
comercial, unia fábrica de automóveis, um
órgão público ou o que quer que seja. Daí a
importância das tarefas de contratá-las, trei-
ná-las, desenvolvê-las, avaliá-las e, também,
reciclá-las permanentemente,

A tecnologia evidentemente tem um pa-
pel cada vez mais importante nessa intrin-

cada cadeia de valores. Não passa mais pela
cabeça de ninguém, por exemplo, a hipótese
de a folha de pagamento de uma grande em-
presa ser feita manualmente. Ou a internet
não ser usada em processos de contratatação
de mão-de-obra de uso intensivo.

No campo de treinamento, de outro lado,
a adoção do ensino a distância (e-learning) já
constituiu uma verdadeira revolução. Sem ne-
nhum custo adicional, as pessoas podem esco-



lher a hora em que querem assistir às aulas,

repassar matérias quantas vezes quiser, fazer

provas simuladas e assim por diante.

Outras práticas relacionadas a recur-

sos humanos também estão sendo revo-

lucionadas pelo uso de tecnologia. É cada

vez mais comum vê-la sendo usada em

planejamentos de carreiras, medição ou

avaliação de desempenho, rastreamento

de funcionários com potencial de assu-

mir cargos de gerência, identificação de

competências para desenvolver atividades

especificas, entre outras ações,

O argumento que mais sensibiliza as

empresas a realizar investimentos em tec-

nologia na área de recursos humanos ain-

da é a redução de custos. Mas há outros

benefícios talvez bem mais importantes,

destacando-se a adoção de melhores prá-

ticas e o alinhamento das pessoas aos ob-

jetivos estratégicos da companhia.

A situação tem tudo a ver com a for-

ma como as atuais tecnologias para a área

de recursos humanos são criadas. Quem,

atualmente, especifica as funcionalidades

que um sistema de folha de pagamento

deve ter, por exemplo, não é a área técni-

ca, mas sim peritos em tributação, advo-

gados e outros especialistas que conhecem

o assunto em profundidade. A eles cabe,
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também, a tarefa de fazer urna análise ante-

cipada de mudanças que podem ocorrer na

legislação tributária. Por exemplo: projetos

que ainda estão em tramitação no Congres-

so Nacional. A idéia é que as empresas não

sejam surpreendidas por leis novas que pos-

sam afetá-las fortemente.

Tais conhecimentos é que abastecem as

outras áreas envolvidas no desenvolvimen-

to de determinada tecnologia. Uma é a fá-

brica de software responsável pela criação

dos aplicativos; a outra é a de serviços, que

se identifica com consultoria e cuja propos-

ta é desenvolver melhores práticas. A últi-

ma é a de produção,
O problema é que o uso de tecnologia

numa organização depende de uma série de

pré-requisitos que não são criados de dia

para a noite. Um deles, por exemplo, é alte-

rar hábitos internos fortemente arraigados.

Um outro é absorver conhecimentos, o que

produção de software é, hoje, uma ativida-

de econômica extremamente complexa. O

básico para atuar no setor é evidentemente

uma linha de produtos que traga retorno

palpável para quem os utiliza. Mas a so-

brevivência de uma empresa no mercado

de software depende também de outros re-

quisitos não menos importantes.

A conquista de clientes nesse mercado,

por exemplo, é atualmente um trabalho ár-

duo. Envolve investimentos na contratação

de mão-de-obra especializada, gastos em

campanhas promocionais caras, desenvol-

vimento de canais de distribuição. Tudo

isso antes de haver qualquer tipo de recei-

ta quando se trata de um produto novo que

consumiu anos de trabalho.

Outro fantasma que ronda permanente-

mente uma empresa de software é o estigma

Totvs, Sênior Sistemas, LG Informática.

As portas para a entrada de uma nova

empresa no mercado de software continuam

abertas. Em segmentos maduros como o de

sistema operacional, gerenciadores de banco

de dados, linguagens de programação, apli-

cativos para gestão empresarial, quem está

fora quase que certamente perdeu o bonde

da história. Mas tem oportunidades concre-

tas em áreas novas, ainda inexploradas que

são muitas no setor de tecnologia.

Atualmente, os investimentos em tecno-

logia na área de recursos humanos seguem

três vertentes bem definidas. A mais tradi-

cional é a compra de produtos claramente

identificados com a área que cuida do ca-

pital humano de uma organização que são

customizados pelo próprio fornecedor ou

por algum provedor de serviços indepen-

dente. Um caso típico é o do aplicativo que

controla pagamento de salários, benefícios,

A obsolescência de um produto de tecnologia ocorre quando os clientes não mais
percebem valor nas melhorias incluídas pelo vendedor em seus produtos de software

também leva tempo. Além disso, investi-

mentos em tecnologia nem sempre trazem

retorno imediato.

Outro assunto relacionado à tecnologia

que pode trazer surpresas desagradáveis se

não for bem equacionado é a escolha de for-

necedores. Na área de software, por exem-

plo, existe o risco de se comprometer com

uma empresa que. de repente, deixa de exis-

tir por algum motivo, comprometendo to-

dos os investimentos que foram feitos pelos

clientes pela seguinte razão: a compra de um

software, ao contrário do que muita gente

imagina, não é como a aquisição de um ele-

trodoméstico cujo funcionamento se limita

a ligar o aparelho numa tomada elétrica; no

caso de um software, há a necessidade de

personalizações, treinamento, atualizações

periódicas do produto e também suporte no

dia-a-dia de sua utilização.

O problema é que o risco de, repentina-

mente, não haver nada disso é muito alto. A

de obsolescência. A história dessa indústria

está cheia de exemplos de organizações apa-

rentemente imbatíveis que, de repente, fo-

ram alijadas do mercado por algum concor-

rente que percebeu com antecedência uma

alternativa tecnológica melhor.

A obsolescência de um produto dessa na-

tureza ocorre quando os clientes não mais

percebem valor nas melhorias incluídas pelo

vendedor nos seus produtos de software. Em

função disso, não estão mais dispostos a pa-

gar nem por atualizações nem por suporte

técnico, o que eqüivale a cortar o oxigênio

do dono do produto.

A única maneira de se precaver contra

esse tipo de surpresa é investir permanen-

temente em inovação. As empresas mais

tradicionais na indústria de software têm

urna visão muito clara do problema - não

só grandes multinacionais como Microsoft,

Oracle, IBM, SAP, Meta4 entre outras, mas

empresas nacionais bem estruturadas como

recolhimento de impostos. Outro, o sistema

(hardware e software) que faz o controle de

entrada e saída de funcionários numa empre-

sa (ponto eletrônico).

O segundo bloco, diferentemente do

primeiro, que seria um prêi-à-porter numa

analogia com a indústria de vestuário, inclui

projetos feitos sob medida. Para executá-los,

há necessidade de produtos {hardware e sof-

tware) e, principalmente, serviços profissio-

nais (consultoria, projetos, implementação e

treinamento de contratados de terceiros).

O terceiro bloco compreende as situa-

ções em que tudo é adquirido como ser-

viços em diferentes formatos. O mais

tradicional é o ASP (Application Service

Provider), em que os serviços prestados a

partir de um aplicativo hospedado nas ins-

talações do fornecedor são usados remo-

tamente. Os clientes não precisam investir

nada, apenas pagam um valor mensal fixo

pelos serviços contratados.
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