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epois da folha de pagamen-

to, a área relacionada a re-

cursos humanos que mais

atrai investimentos atual-

mente no mercado brasi-

leiro é a de portais. Os motivos são muito

bem identificados: uma vez implementa-

dos, os custos para manter em funciona-

mento esse tipo de projeto são muito baixos.

A infra-estrutura de tecnologia usada é

a que já existe numa empresa para suportar

outras atividade como as de finanças, conta-

bilidades, serviços a clientes. O suporte a um

portal de RH no dia-a-dia também é feito pe-

las equipes que suportam outros aplicativos

uma vez que não inclui exigências pesadas.

Os dados disponibilizados por um por-

tal dessa natureza, por outro lado, são

subprodutos de outros aplicativos, como

é o caso da própria folha de pagamen-

to. Em outras palavras, a empresa não

precisa ter funcionários especificamen-

te alocados para incluir, atualizar ou cor-

rigir inconsistências num portal de RH.

O mais importante, porém, é que esse

tipo de portal facilita muito a vida de todo

mundo. Do lado da empresa, há uma redu-

ção significativa de custos na medida em

que o uso de documentos cai dramatica-

mente. Outras tarefas burocráticas que

também tomavam tempo do RH, como

envio de relatórios com informações va-

riadas para órgãos públicos, também pode

ser automatizadas num projeto de portal.

Do lado dos funcionários, há também

melhorias significativas. Informações de

rotina como as de pagamento de salário

discriminando o que era devido e o que

foi descontado são enviadas por e-mail.

De qualquer computador, independen-

temente dele estar na empresa, em casa,

ou numa lanhouse, o funcionário pode,

pelo uso de senha, acessar o portal para

obter segundas vias de documentos, des-

cobrir hospitais que podem ser usados

para fazer consultas, exames médicos.

A opção natural de uma organização na

escolha de um aplicativo categorizado como

portal de RH é a empresa que lhe forneceu o

aplicativo de gestão (ERP). O fato de os dois

produtos usarem a mesma plataforma facili-

ta os trabalhos de integração - o que é extre-

mamente importante nesse tipo de projeto.

O modelo de negócios dominante no seg-

mento de portais de RH no mercado bra-

sileiro ainda é o de licença de uso acom-

panhado de um contrato de suporte técnico

de rotina. Nele, o cliente também arca com

os custos dos serviços - consultoria, cus-

tomização, treinamento - que também são

expressivos. A média é um para um. Mas

há casos em que os gastos com serviços

ultrapassam por larga margem os de li-

cença de uso e suporte técnico de rotina.

Alguns fornecedores de aplicativos tan-

to os que fornecem ERP quanto os que só

têm recursos humanos puros agora ofere-

cem também o modelo de serviços (SaaS).

Nele o cliente não precisa fazer nenhum

investimento, apenas paga pelo que usa

depois que o projeto entra em operação.

Quem entra com tudo - aplicativo, in-

fra-estrutura de tecnologia, serviços - é

o fornecedor, que evidentemente tem

algumas compensações. Em primei-

ro lugar, o custo de tudo, incluindo

o de capital, é incorporado no valor

pago mensalmente pelo cliente. Além

disso, ele passa a contar com uma recei-

ta recorrente garantida que pode durar a vida

toda se não houver acidentes de percurso.
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