
O RH inteligente
Empresas de diversos segmentos dizem adeus às tarefas operacionais em
seus departamentos de recursos humanos e possibilitam aos profissionais
da área maior foco em atividades estratégicas

ilhas e pilhas de papéis com
informações sobre pagamentos,
benefícios, férias e horas extras.
Esse foi o cenário que por muitos
anos marcou o departamento de
recursos humanos. Mas numa época
em que empresas buscam mais
agilidade nas decisões,
é possível concentrar tempo e
pessoas em atividades meramente
operacionais? Imagine que "em
2002" havia no Brasil somente nas
seis maiores regiões metropolitanas
(Recife, Salvador, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, São Paulo e Porto
Alegre) 7,9 milhões de pessoas
trabalhando com carteira assinada,
segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Mesmo que esse número de
trabalhadores legais tenha diminuído,
fazer com que pelo menos metade
desse contingente receba seu salário
em dia exige maior rapidez. E não é
novidade que, assim como em outros
departamentos, a alternativa para
otimizar tais atividades foi o
outsourcing, que, a cada ano, muda o
perfil da área de recursos humanos.

A corrida pela eficiência, que
teve início na década de 90, trouxe
ao RH um perfil mais tecnológico
com processos mais ágeis e
eliminação de burocracia. "O RH
evoluiu em tecnologia e não perde
tempo com tarefas que não

agreguem valor à empresa",
lembra Vicente Carlos
Teixeira, vice-presidente
da Associação Brasileira de
Recursos Humanos -SP

.Ele
destaca que com a internet
informações antes concentradas
exclusivamente aos gerentes
da área e nos famosos "livros
de instruções" tendem a se
disponibilizar na intranet
da empresa para diversos
departamentos e mais funcionários.
Esse incremento tecnológico
trouxe ao profissional de RH um
novo perfil, mais voltado ao
processo estratégico da empresa
e atuando como um orientador na
gestão de pessoas. "Para ter um RH
estratégico é preciso tempo para
conhecer as competências dentro da
corporação", ressalta o especialista.

E como a missão dos recursos
humanos é tornar a vida do
funcionário mais prática, empresas
como a Automatic Data Processing
(ADP)
se especializaram nesse mercado e
hoje são responsáveis por processar
a folha de pagamento de uma em
cada seis pessoas no mundo e de
500 mil funcionários no Brasil. A
empresa desenvolveu o conceito
de RH auto-serviço, no qual os
colaboradores visualizam na tela
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de seu desktop informações como
cálculo do 13º salário, horas extras
e férias pela internet. E tudo isso
sem utilizar papel para mandar
um comunicado interno ao
departamento ou esperar horas por
uma resposta. "A idéia é levar um
serviço pela internet, para que o
cliente se sirva na rede 24 horas
com respostas em tempo real",
destaca Luiz Henrique
de Oliveira, vice-presidente de
vendas e marketing da empresa.

Crescimento
Segundo ele, o crescimento

do mercado de soluções para
outsourcing de RH é promissor,
chegando no Brasil a 35% este ano,
o que permitiu a ADP adquirir 250
novos contratos, e nesse ambiente
da terceirização um crescimento
superior a 15%. Isso se reflete
também no aumento da equipe de
vendas, que tinha 17 vendedores
em julho de 2003, e, em julho deste
ano, 26 vendedores (agora são 31).
Oliveira ressalta que há grandes
empresas como pioneiras no
processo de terceirização de RH.
"Por terem maior volume, as
grandes empresas perceberam
primeiro a importância de agilidade.
Mas o ganho de eficiência obrigou
as pequenas e depois as médias
aderirem ao processo", explica o
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executivo. E hoje dos l .500 clientes
da empresa, 1.400 são pequenas e
médias e outros cem clientes acima
de l .000 empregados. Para Oliveira,
uma das vantagens do outsourcing
de RH da ADP é o pagamento do
serviço por funcionário, valor que
oscila conforme o número de folhas
de pagamento a serem processadas.

Em busca da otimização de seu
departamento de RH, a
concessionária de energia gaúcha
Rio Grande Energia (RGE)

procurou a ADP. A missão era
eliminar as diferenças no acesso à
informação dos contracheques entre
funcionários da sede e outras
cidades. A concessionária implantou
o sistema Expert da ADP e tornou
100% eletrônico seu processo para
folha de pagamento, com migração
para a web e distribuição de dados
para um terço de seus funcionários.

"Hoje todos os 600 funcionários
que têm seu micro próprio na
companhia acessam informações na
intranet, e eliminamos a distribuição
de 50% dos documentos em papel",
destaca Gustavo Dias Costa, gerente
de administração e pessoas do RH da
RGE. Hoje ele comemora ao fechar
a folha de pagamento em duas horas
contra o que antes levaria dois dias,
além de disponibilizar a partir do dia
15 de cada mês o valor do salário
conforme a evolução da folha de
pagamento com horas extras e
descontos. "Os funcionários, ao
verem que receberam menos em
horas extras, corrigem por meio
próprio sistema, sem precisar ligar
ou ir ao RH", comemora Costa. O
plano para esse ano é aumentar o
número de acessos a funcionários
sem desktop, que será possível por
meio de terminais públicos
instalados na empresa.

Após sofrer diversas fusões, a
Martin-Brower, multinacional que

Vicente Carlos Teixeira,
da APARH: o RH
não perde tempo
com tarefas que
não agregam valor
à empresa

faz a logística do McDonald's no
mundo todo, terceirizou tudo o que
se referia à administração de
pessoal. "Com o outsourcing
tivemos tempo para implementar
diversos projetos de qualidade no
departamento, e com a confiança
de que a parte operacional estava
em boas mãos", destaca
Regina Steinas, diretora de
RH da empresa. A empresa iniciou
a mudança no RH em 1998 em
escala mundial, e no Brasil utiliza
os serviços da Holomática

dois profissionais na Martin Brower
para fazer toda a administração de
seus 450 funcionários, incluindo
folha de pagamento, benefícios,
homologação e cartão eletrônico,
esse último em parceria com a
Elancers

próprio funcionário altera seu
endereço residencial. No caso
de pedidos de férias ele faz a
solicitação por meio de um workflow,
e espera somente a autorização de seu
gestor. "Por meio do BPO, o cliente
entra com os dados na internet e todo
o processo será feito pela própria
Holomática, reduzindo em 70% o
trabalho para o RH", destaca
Eduardo Basile Quadrado, diretor da
empresa que possui 4% de market
share no mercado de software
soluções para RH e cresceu 30% em
2003. Com as mudanças, a Martin
Brower obteve redução de tempo
no processo de contabilidade do
departamento, que antes levava
duas horas e agora finaliza em
40 minutos, bem como o
reprocessamento de um contracheque,
hoje automático.

Com módulos mais customizados
de software para RH, as empresas
dispensaram os investimentos em
CPDs de grande porte, e nos
processos como folha de pagamento
que duravam até uma noite. "Com o
desenvolvimento de hardware
e software tudo isso ficou mais
próximo do usuário que tem acesso
ao sistema", destaca Daniela
Mendonça, diretora de
implementação da LG Informática

, especializada

A multinacional optou pelo
sistema BPO da Holomática, que
faz toda a administração de
colaboradores na web, na qual o

em processar folhas de pagamento
para mais de mil funcionários de
empresas como o Santander/Banespa,
Brasil Telecom e Carrefour.
Para férias, a LG possui uma
solução com workflow que permite a
solicitação das férias pelo portal da
empresa, que vai para o setor do
funcionário e no RH autoriza as
férias. No item simulação de férias
ele faz uma simulação para saber de
quanto será o valor e anualmente
ele tem o comprovante de renda
para IR antes em papel e hoje
está no portal.

77

que tem



Centralização
Recentemente, lançou os produtos

FPWeb, versão da folha de pagamento
com acesso pela internet
e da intranet, utilizado pela ONS

operadora nacional de sistema
elétrico, criada em 1998 para
interligar o sistema de energia de
diferentes localidades. Com a união, a
concessionária precisou unificar sua
gestão de RH com funcionários
oriundos de empresas localizadas em
Brasília, Santa Catarina, Pernambuco
e Rio de Janeiro. "Conseguimos
unificar a folha de pagamento e
melhorar a qualidade vida dos
funcionários do RH, que, com a
automatização, não precisam mais
realizar horas extras", ressalta Cássia
Santos, supervisora de administração
de RH da ONS. A executiva destaca
que não utiliza papéis no processo

e atende o cliente com mais rapidez,
pois ao fechamento da folha de
pagamento o gestor já dispõe das
informações em sua intranet.

Com tal inteligência, a ONS
possui tempo para realizar atividades
complexas, como análise de folha
de pagamento, além de revisão
de cargos e salários. "Esse
profissional de RH hoje se tornou um
técnico de informática,
pois conhece o software
e o conhecimento específico de cada
programa", explica. Com a vantagem
de ter todas as informações em um
único banco de dados, a empresa faz
o perfil dos funcionários, o quanto se
gasta com hora extra o relatório de
custo passado aos gerentes. Segundo
ela, o objetivo é ver a qualidade de
vida dos funcionários que trabalham
demais e estudar outras contratações
na empresa. "Ao contrário do que se
imagina, terceirizar o RH não é
simplesmente enxugar o quadro, mas
dar eficiência ao departamento",
enfatiza ela.

• A excelência nacional no
mercado de software para recursos
humanos possibilita às empresas
brasileiras expandir sua carta de
clientes para outros países. É o caso
da Apdata
que possui um sistema que segue um
padrão internacional e globalizado,
que pode ser acessado na Argentina,
no México e nos EUA e ter toda a
parametrização para as legislações
trabalhistas locais. E para atender ao
constante crescimento de empresas
médias e pequenas que migraram
para o outsourcing, a empresa
investiu mais de um milhão de
dólares na nova sede, e duplicaram a
sua capacidade de operação. "Nossa
proposta é oferecer aos clientes um
sistema com automatização e
descentralização da informação",
explica Luiza Signoli,
diretora-executiva da Apdata.

Uma das soluções oferecidas
pela empresa é a Apdesigner,
ferramenta que proporciona a
criação de consultas, relatórios e
gráficos para os gestores das
empresas, e permite cruzar
informações de tabelas existentes
no banco de dados de todos os
módulos do sistema. Outra é o
Application Service Provider
(ASP), no qual o cliente solicita
serviços à Apdata pela internet,
como processos de admissão,
desligamento, férias e alterações
cadastrais e outros. O centro
operacional da Apdata efetua
todos os processamentos e,
depois de finalizados, os envia
automaticamente. O cliente
também pode visualizar e
imprimir em sua própria casa
os processos efetuados.

Porém, tanta tecnologia não
é 100% do processo da excelência
no RH. Vicente Carlos Teixeira,
vice-presidente da Associação
Brasileira de Recursos
Humanos-SP, alerta que a
tecnologia pode ser complicada
se não bem utilizada.

"Se usar só o computador e não
ter o contato com as pessoas, o
outsourcing é inválido", destaca
Teixeira. Ele recorda que em
diversas empresas quando
automatizaram a área diminuíram
o contato com os demais
departamentos da companhia.
"O tempo livre deixado pela
automatização serve para os
profissionais de RH pesquisarem
os melhores cursos para seus
funcionários, bem como as
expectativas profissionais e seu
plano de carreira na empresa",
ressalta ele. E quem perder o fio da
meada e continuar a administrar
como há 30 anos vai perder em
competitividade e desconhecer os
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talentos dentro de sua companhia.


