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telefones celulares. "Se me 
perguntar como me sinto, diria 
que não vivo sem eles. Foi a 
maneira mais eficaz que 
consegui de estar conectada com 
tudo e com todos, ao mesmo 
tempo. Quando chego em casa, à 
noite, não há necessidade de 
perguntar à família como foi o 
dia de cada um, pois não só já 
sei, como participei", diz. 
Na discussão sobre as possíveis 
interferências da tecnologia em 
nossas vidas, vale, nesse 
momento, a pergunta: essa 
possibilidade de conexão não 
seria uma forma também de 
atrapalhar os limites entre vida 
pessoal e profissional? Rose 
gosta de responder a essa 
questão com outra: '"Você é 
contra a lei da gravidade?' Ela 
existe e não há mais forma de 
viver sem ela. Assim como não 
há como ir contra essa lei, não 
há mais muita distinção entre 
vida profissional e pessoal. Tudo 
é vida. Se você souber usar os 
benefícios da tecnologia para 
estar presente na família, 
enquanto trabalha também, não 
é maravilhoso?", questiona. 

Onde está o tédio? 
Ao incorporar a tecnologia nos 
meios de produção, o ser 
humano foi, consequentemente, 
mudando sua forma de se 
relacionar com o trabalho. Do 
início da mecanização das 
indústrias até o acelerado 
processo de automação e 
robotização a que assistimos 
desde o final do século 20, o 
mundo corporativo vem 
conhecendo modelos e teorias 
que vão do taylorismo e fordismo 
até o toyotismo, numa incessante 
busca de entender e explicar a 
nova forma de produzir. 

Conceitos à parte, a tecnologia 
traz sempre consigo o vírus 
capaz de gerar nos homens (ao 
menos em alguns) o medo pelo 
novo, sem contar os paradoxos 
que conhecemos. Um deles é 
permitir que nos relacionemos 
mais com os amigos por meio 
das redes sociais, segundo alguns 
- ou que tenhamos menos 
relacionamentos pessoais, 
segundo outros. 
Na verdade, o tempo que 
passamos navegando por essas 
redes nos faz esquecer de apertar 
uma tecla muito importante, 
como bem lembrou, em 
entrevista ao jornal O Globo, em 
setembro, a antropológa 
Genevieve Bell. Ela, que também 
é diretora de interação e 
experiência nos Intel Labs, conta 
que raramente nos damos conta 

de que temos de clicar na tecla 
"desliga" do mundo virtual - ou 
tecnológico. Segundo ela, esse 
"resetar" ajudaria o nosso cérebro 
a se recompor, pois nos faria 
ingressar num tempo de "tédio". 
0 grande problema é conseguir 
apertar esse botão. Enquanto 
isso, justificamos nossa devoção 
à tecnologia ou explicamos sua 
importância em nossas vidas 
pelos benefícios que ela nos traz, 
como sermos mais produtivos no 
trabalho, ganhando tempo para 
fazer outras coisas na vida. Será? 
Pode ser que sim, pode ser que 
não. Em alguns casos, passou-se 
a trabalhar mais, como mostrou 
uma pesquisa divulgada em 2009 
pelo jornal Telegraph. 0 estudo 
revelou que boa parte dos mais 
de 600 trabalhadores ouvidos 
estavam se tornando workaholics 
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graças à tecnologia. Isso mesmo: 
devido à facilidade de receber e 
mandar mensagens, mesmo 
quando estão em casa, estimava-
se, naquela altura, que o tempo 
de trabalho semanal estava 
sendo estendido a 
aproximadamente 55 horas. Qual 
a razão disso? Uma explicação, 
segundo os coordenadores do 
estudo, era o fato de a crise 
econômica (iniciada em 2008) ter 
obrigado a todos se tornarem 
mais produtivos - e a evolução 
tecnológica facilitou esse 
aumento de trabalho. 

Grilhões tecnológicos 
A tecnologia pode escravizar ou 
libertar, depende da maneira 
como você a utiliza. Para o 
vice-presidente de Talentos 
Humanos do Grupo Algar, de 

Uberlândia (MG), Cícero Penha, 
ela representa liberdade de ação. 
"Impossível trabalhar sem 
aparelhos como smartphone com 
a necessidade atual de velocidade 
na tomada de decisões num 
grupo como o que eu trabalho. 
Considero isso uma forma adulta 
de ver a tecnologia, que é 
diferente daqueles que reclamam 
da dependência, mas não 
conseguem dosar o uso de 
acordo com a conveniência." Ele 
conta que o grupo utiliza a 
tecnologia em todos os sistemas 
de talentos humanos (como a 
área de RH é chamada), desde a 
folha de pagamento a pesquisas 
de clima. "São mais de 50 
sistemas interligados. Impossível, 
por exemplo, gerenciar o 
imbróglio trabalhista brasileiro 
aplicado à realidade prática de 
uma empresa sem essa ajuda. 0 
Brasil dispõe, hoje em dia, de 
muita inteligência tecnológica 
para ajudar as empresas e suas 
operações e a cada dia vem 
melhorando. Só não 
implementa e usa quem não 
quer ou não tem recursos 
financeiros para adquiri-la." 

Quem também acredita que ter 
uma área de RH sem tecnologia 
é algo impensável é Antônio 
Salvador, vice-presidente de 
recursos humanos da HP Brasil. 
"É como voltar ao tempo das 
cavernas", brinca. As empresas 
cresceram, o mercado ficou 
mais complexo - e isso 
demanda uma atuação da área 
mais calcada em indicadores, 
em informações que a 
tecnologia ajuda a compilar. 
Sem esse suporte, segundo 
Salvador, o profissional tem de 
se basear muito no feeling. 
"Não que o feeling seja ruim, 
mas quando se tem uma boa 

base de dados, ele pode até 
funcionar melhor", ressalta 
Salvador. 0 executivo da HP 
admite sempre ter gostado de 
tecnologia e parece levar esse 
gosto para a família. Ele conta 
que, se dependesse da esposa, o 
celular que ela usaria seria 
sempre o mais simples. Com o 
tempo, Salvador foi baixando 
alguns aplicativos no 
smarphone que ela usa e, com 
isso, ela passou a perceber as 
vantagens e benefícios que 
esses recursos trazem para o dia 
a dia. São mudanças 
inevitáveis. "A questão é como 
encarar e abraçar essas 
mudanças", destaca. 

Portas abertas 

Isso significa, também, saber 
olhar os valores pelo prisma das 
evoluções tecnológicas. 0 
executivo dá um exemplo. "Na 
HP, temos a política de portas 
abertas e de andar e conversar 
com as pessoas. São valores que 
nasceram com a empresa", diz. 
No início, era muito fácil, mas 
como fazer isso numa, agora, 
companhia global, com mais de 
300 mil pessoas em todo o 
mundo? Ou você usa a 
tecnologia ou nada feito. 
"Recentemente, fizemos um 
workshop de RH em Cupertino 
[uma das cidades que compõem o 
Vale do Silício], colocamos na 
sala três telões e usamos 
tecnologia de mídia social. 
Assim, pudemos conversar e 
discutir experiências e tendências 
ao mesmo tempo que 
postávamos essas conversas num 
blog, que eram acompanhadas e 
discutidas por quase todos os 
outros profissionais de RH da HP 
espalhados pelo mundo. E uma 
forma de manter vivo o espírito 
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de ouvir as pessoas - com a 
ajuda da tecnologia." 

Linha de frente 

Na Ticket, a tecnologia ajuda os 
gestores a ter todas as 
ferramentas para que possam ser 
o RH na linha de frente. "São 
eles que estão todos os dias com 
os colaboradores. Nós, de RH, 
cuidamos das políticas e damos o 
suporte necessário, mas é o 
gestor que convive com os 
colaboradores. Então, ele tem, 
sim, de ter acesso às ferramentas 
que disponibilizamos por meio 
do RH On-line: contrato de 
gestão, avaliação de competência 
etc.", conta Catarina Jacob, 
gerente de benefícios da empresa. 
0 RH On-line é um projeto que 
cuida de questões operacionais, é 
uma forma de o RH estar na 
ponta, para que o colaborador 
também tenha acesso às 

políticas, ao hollerith, às questões 
de férias, para ver sua análise de 
competências com seu gestor. 
Em termos de benefícios, por 
exemplo, esse sistema oferece a 
possibilidade de o colaborador 
fazer a movimentação de sua 
vida via web. "Imagine que o 
funcionário teve um filho. Ele 
preenche um formulário, manda 
a certidão de nascimento 
digitalizada, e pronto: já temos o 
dependente cadastrado", explica. 
Trata-se, segundo Catarina, de 
uma forma inteligente de 
economizar tempo e, também, 

desenvolver um senso de 
sustentabilidade, algo muito 
importante nos dias de hoje. A 
executiva conta que existe, na 
área de benefícios, um sistema 
criado pelo fornecedor de saúde 
ocupacional, que tem um link 
com os atendimentos de uma 
equipe multidisciplinar da 
empresa. Esse time - composto 
de psicólogo, orientador 
médico, médicos do trabalho, 
enfermeiras, educadores físicos, 
fisioterapeutas e nutricionista -
utiliza todas as informações que 
a operadora de assistência 
médica e o pessoal de assistência 
ocupacional fornecem e 
alimentam no sistema. Assim, a 
equipe tem nas mãos vários 
insumos para discutir casos, por 
exemplo. "Seria muito difícil 
obter todos esses dados de uma 
forma tão bem compilada se não 
houbesse a tecnologia", conta. 

No entanto, apesar da 
importância dessas ferramentas, 
Catarina faz questão de ressaltar 
o papel do profissional que vai 
usar essas ferramentas para ficar 
mais próximo dos colaboradores, 
para dar o acolhimento 
necessário 
em caso de problemas. 
Por meio de Blackberrys, 
Catarina e equipe têm acesso 
garantido aos e-mails, para 
justamente atender a chamados 
dos gestores em casos de 
problemas com os colaboradores 
fora do horário de expediente. 

Além disso, a área de benefícios 
possui um telefone que fica 
disponível para os gestores 24 
horas por dia. "Como não há um 
número grande de ocorrências, 
não é algo que atrapalhe nossa 
vida. Mas é importante ter esse 
canal. Queremos estar mais 
próximos do colaborador, 
oferecer todos os instrumentos, 
todas as ferramentas para ele ter 

uma qualidade de vida", afirma. 

Um milhão de robôs 
Ao mesmo tempo que a 
tecnologia contribui na gestão do 
capital humano de uma empresa e 
a ajuda a ganhar competitividade, 
ela pode gerar alguma dor de 
cabeça para muitos trabalhadores. 
É mais um de seus paradoxos: se 
ela cria empregos em uma ponta, 
em outra ela elimina postos de 
trabalho. Nada que não seja 
comum ao longo das décadas, o 
desemprego estrutural. E nada 
que não possa afetar, até, 
exemplos de sua indústria. 
Basta lembrar da Foxconn, 
fabricante chinesa, entre outros, 
do iPhone e do iPad. 
Em agosto deste ano, ela 
anunciou a intenção de instalar 
mais robôs em sua linha de 
produção. Contando, atualmente, 
com "apenas" 10 mil desses 
aparatos tecnológicos, a 
companhia justificou a decisão 
pela escassez de mão de obra e 
pela própria concorrência, 
conforme afirmou, na época, 
Terry Gou, CEO da empresa. A 
economia a ser obtida com mão 
de obra poderá, assim, ser 
empregada em pesquisa e 
desenvolvimento. Estima-se que 
serão "contratados" um milhão de 
robôs - a Foxconn emprega mais 
de um milhão de pessoas. 
Mas voltemos ao paradoxo do 

A tecnologia pode escravizar ou 
libertar, depende da maneira como 
as pessoas a utilizam. E preciso 
saber a hora de se desconectar 
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emprega-desemprega, aliado à 
nova forma de entender a 
relação com o trabalho. Com o 
auxílio da tecnologia, é possivel 
manter pessoas trabalhando 
longe da empresa. Não é 
novidade que o home office se 
mostra como uma alternativa 
para muitas companhias 
reduzirem custos, como energia 
elétrica, telefone etc. Uma 
companhia que adota esse 
modelo é a Ticket. A economia 
gerada com o programa de home 
office que levou toda a equipe 
comercial da empresa no Brasil 
inteiro para o trabalho em casa 
(cerca de 150 profissionais) já 
chega a 3,5 milhões de reais. 
Mais importante do que isso foi o 
ganho em produtividade, com 
aumento médio de 1,5 visitas ao 
dia, ou 1.770 ao mês, que 

proporcionaram crescimento de 
40% no volume de vendas novas 
e incremento de 76% na receita 
proveniente dessas vendas. 
Uma pesquisa realizada pela 
Ticket com os profissionais que já 
trabalham nesse esquema há um 
ano fortalece a iniciativa. 
"Avaliamos os resultados e o que 
podemos melhorar no 
desenvolvimento desse novo 
modelo. Mesmo com a 
praticidade conquistada, estamos 
empenhados em oferecer, cada 
vez mais, maior integração entre 
as equipes e dar continuidade no 
desenvolvimento de recursos que 
possam facilitar o trabalho e a 
vida dos colaboradores em 
regime de home office", revela 
Dalva Braga, diretora-adjunta 
de vendas da Ticket. 
"0 colaborador trabalha mais 

motivado, com flexibilidade de 
horário e proximidade da família. 
Além disso, tem mais mobilidade, 
consegue planejar melhor suas 
visitas e dedicar mais energia a 
cada cliente, em vez de ser 
tomado pelas atividades 
administrativas de um escritório, 
tempo perdido em trânsito para 
se locomover até a empresa, entre 
outras coisas", explica Dalva. 

Decisão pessoal 
Um dos cuidados que o home 
office exige de cada profissional 
é a disciplina. Saber separar 
trabalho e vida pessoal. Mas essa 
dica também se estende para 
quem não trabalha no lar, doce 
lar. Marly Vidal concorda com 
isso. Superintendente de gestão e 
RH do Laboratório Sabin, ela não 
vive sem o iPhone. Por meio 
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dele, faz a conexão bancária, vê 
a agenda, responde e-mails e 
participa da redes sociais. "Mas é 
necessário se policiar, como na 
hora do almoço, em que olhamos 
para o iPhone o tempo inteiro, 
verificando se chegou uma nova 
mensagem. 0 equilíbrio e a 
disciplina são fundamentais." 

Quem também assina embaixo é 
Jair Pianucci, diretor de RH da 
Metiife. Para ele, a tecnologia 
viabiliza, habilita e permite. "0 
que fazemos com ela é uma 
decisão de cada pessoa. Ela não 
invade. As pessoas invadem e as 
pessoas se deixam invadir pela 
tecnologia", salienta. 
Como Catarina, da Ticket, gosta 
de ressaltar, a tecnologia deve 
servir para, realmente, facilitar a 
vida, para trazer conforto, mais 
tempo livre. "Só que se não 
houver cuidado, ela pode nos 
tornar viciados. Vemos um 
grande número de jovens que 
ficam nas redes sociais o dia 
todo; é preciso mostrar a eles a 
importância dos relacionamentos 
pessoais, do olho no olho", conta. 
E por falar em relacionamentos, 
ao tratarmos do tema tecnologia 
e recursos humanos, não há 
como fugir de uma velha 
discussão sobre a convivência 
nem sempre amistosa entre o 
pessoal de RH e o de TI. Algumas 
pessoas dizem que a primeira 
não entende a segunda - e 
vice-versa. Isso é verdade, foi 
verdade ou se trata apenas de 

uma espécie de lenda 
corporativa? "Sim e não", 
responde Pianucci. "Sim: alguns 
profissionais de RH ainda são 
ignorantes sobre o poder que a 
tecnologia tem de ajudar a vida. 
Não: o contingente de 
profissionais de RH antenados 
com a tecnologia tem aumentado 

rapidamente. Isso tem permitido 
a automação de tarefas 
burocráticas e rotineiras 
deixando aos profissionais o 
tempo para cumprir sua vocação: 
cuidar das pessoas", explica o 
executivo da Metlife. 
Para Sérgio Nogueira, gerente de 
RH da Kimberly-Clark do Brasil, 
as duas áreas têm uma visão de 
negócios e estabelecem uma 
parceria. "A área de RH tem um 
relacionamento com a área de IT, 
como tem relacionamento com 
as demais áreas da empresa", diz, 
reforçando que essa parceria é 
fundamental para o bom 
andamento da organização. 

RH eTI 
E ele conta que, na Kimberly-
Clark, a tecnologia está na área 
de RH no sistema de avaliação de 
performance, na folha de 
pagamento e na pesquisa de 
clima global, entre outras 
aplicações. "Também temos 
utilizado as redes sociais para 
identificar candidatos para as 
nossas vagas", diz. 
No Laboratório Sabin, o RH 
também usa a tecnologia. "Em 

toda área utilizamos a TI, o 
que confere rapidez na entrega, 
otimiza os processos. Temos 
tecnologias como portal, 
comunicação, folha, processo 
seletivo, pesquisa de clima, 
treinamentos e-learning, plano 
de carreira, mensuração de 
resultados, sistema integrado", 
diz Marly. Para ela, a relação um 
tanto conflituosa entre RH e TI é 
uma lenda corporativa. "Por mais 
que o RH cuide da 'alma/coração' 
da empresa, a tecnologia se faz 
presente na melhoria contínua de 
todos os processos. Em um 
mundo digital, o RH precisa 
estar conectado, avançando 
sempre", afirma. 
Cícero Penha, da Algar, acredita 
que as duas áreas são 
complicadas, cada uma tem seus 
complexos tanto de grandeza 
quanto de inferioridades e, no 
fim das contas, não conversam 
como deveriam. "Às vezes, não 
enxergam que são 
complementares. Nada, porém, 
que uma consulta a um bom 
psicólogo não resolva. Na nossa 
organização, esse é um assunto 
superado. No passado, 
entretanto, tivemos de fazer 
terapias corporativas para acabar 
com essa coisa de uma área ficar 
jogando a culpa de suas mazelas 
e depressões na outra", conta. 
Para Vanessa Lima, gerente de 
RH da Cosil Construções e 
Incorporações, hoje existe um 
casamento feliz entre RH e TI. 
"0 mecanismo entre as duas 
áreas é necessário para a boa 
gestão dos processos. Temos 
processos altamente 
informatizados, seja para 
acompanhar o desempenho de 
colaboradores ou para executar 
procedimentos de administração 
de pessoal", diz. 

Com o auxílio da tecnologia, 
é possível manter pessoas 
trabalhando longe da empresa, 
o que ajuda na redução de custos 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, Especial Tecnologia, São Paulo, p. 18-24, 2011.




