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Gestores e demais profissionais do 
RH sabem o quanto a rotina desse 
setor pode ser agitada. Sendo assim, 
algumas ferramentas disponíveis na 
atualidade podem auxiliar os seus 
processos e gerar mais eficiência no 
dia a dia.

Afinal, a inovação, quando bem aplicada, é 

vantajosa para a organização. É, justamente, 

sobre essas ferramentas que discutiremos 

neste e-book. Mostraremos como a tecnologia 

tem se tornado uma grande aliada dos 

Recursos Humanos e quais metodologias  

são as mais utilizadas.

Se inovar o RH é o seu projeto, continue a 

leitura deste conteúdo e descubra o que 

preparamos para você!

Introdução

https://mapaavaliacoes.com.br/
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Há alguns anos, o papel do RH era 
estritamente burocrático — era o setor 
em que os colaboradores novos se 
registravam e os antigos realizavam as 
suas demissões, além de obterem o 
controle do ponto e do banco de horas.

Inove no setor 
de recursos 

humanos

https://mapaavaliacoes.com.br/
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INOVE NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

Entretanto, com o avanço da indústria 

4.0, dos meios de comunicação e com a 

entrada da geração Y no mercado, a área 

se viu diante da necessidade de evoluir. O 

foco passou a ser nas pessoas, e isso inclui 

tópicos, como personalidade, motivação, 

treinamentos, produtividade etc.

Nesse cenário, a tecnologia ganha cada 

vez mais espaço, visto que, por meio dela, 

é possível resolver em poucos dias ou até 

horas questões que antes demoravam 

semanas.

Desse modo, há uma exigência para que o 

setor se torne mais estratégico. E isso, só 

será possível por meio da inovação e  

de suas práticas.

Formas de inovação na gestão de pessoas, 

que ficaram mais evidenciadas a partir do 

RH 3.0, demonstram a importância de buscar 

novos métodos e processos de trabalho. 

Nesses aspectos enfatiza-se conhecer a 

experiência do trabalhador — seus pontos 

fortes e os pontos a serem melhorados.  

O que facilita para os gestores a  

encontrarem o perfil mais compatível  

com a sua organização. 

https://mapaavaliacoes.com.br/
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INOVE NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

ÂMBITOS EM QUE É POSSÍVEL 
INOVAR NO RH

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (R&S)

Entre outros benefícios, inovar no setor 

é sinônimo de ter mais acertos nas 

contratações, admitindo profissionais que, 

realmente, se encaixam no perfil da vaga e 

na cultura da empresa. Por meio de um bom 

software de R&S, é possível executar boa 

parte das etapas do processo seletivo.

A triagem dos currículos se torna mais 

rápida e precisa. Pode-se também 

padronizar o retorno para os candidatos não 

selecionados. Alguns testes psicológicos e 

técnicos podem ser realizados on-line, além 

de entrevistas por vídeos etc.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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INOVE NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

ONBOARDING 

Ser selecionado para integrar o quadro de 

colaboradores de uma empresa é apenas o 

primeiro passo para uma nova jornada na vida 

do profissional. Por essa razão, um processo 

de onboarding que está associado ao processo 

de integração dos colaboradores recém-

contratados é importante para garantir o 

acolhimento.

Plataformas especializadas, que estruturam 

programas de integração, facilitam a adaptação 

do novo colaborador. Para facilitar as boas-

vindas, por exemplo, pode-se utilizar 

meios mais amigáveis, como substituir a o 

preenchimento em papel por formulários  

on-line.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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INOVE NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

TREINAMENTO 

O treinamento dos colaboradores ganha 

destaque dentro das mais diversas 

organizações, buscando efetividade nas 

capacitações. Afinal, entre os objetivos 

organizacionais estão o aumento da 

produtividade, mais qualidade nos serviços, 

maior segurança no trabalho e a diminuição 

dos erros e do retrabalho.

Hoje, uma das vantagens dos treinamentos 

é que eles podem ser realizados a distância, 

basta que haja um dispositivo conectado 

à internet e um período livre para que os 

profissionais assistam aos treinamentos — 

constituindo uma forma prática para  

que esses treinamentos ocorram  

nas organizações.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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INOVE NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

DESENVOLVIMENTO

Inovar nesse quesito exige promover o 

desenvolvimento pessoal e profissional 

dos seus colaboradores. Desse modo, 

uma empresa pode investir na gestão de 

talentos e na gestão de desempenho.

Essas duas vertentes estão interligadas. 

A gestão de talentos envolve desde 

a captação à retenção dos melhores 

profissionais. A gestão de desempenho 

acompanha o colaborador, buscando 

promover o seu crescimento dentro da 

empresa.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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INOVE NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

Ambas se voltam para a promoção 

do engajamento e da satisfação 

do cliente interno. Entre os seus 

recursos, está a valorização das 

competências e habilidades, bem como 

o acompanhamento do percurso do 

colaborador ao longo dos meses dentro 

da companhia.

Há várias formas de promover o 

desenvolvimento, como criar um 

sistema de reconhecimento (que vá 

além da remuneração salarial), análise 

do desempenho, feedbacks verticais e 

constantes, cursos etc. Tanto a educação 

corporativa quanto a utilização de dados 

disponíveis na web são fortes aliados 

nesse processo.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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INOVE NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

Para alcançar a melhoria no relacionamento 

com os colaboradores e aumentar a sua 

satisfação, é preciso saber o que eles pensam 

da empresa, quais são as suas impressões 

dos líderes, do ambiente físico, do clima 

organizacional, do trabalho em si, entre 

outros elementos. Para tanto, é fundamental 

realizar pesquisas.

Pesquisas de engajamento e de clima, por 

exemplo, podem ser realizadas por meio 

de aplicativos, de forma regular — e não 

anualmente, como ocorre em algumas 

organizações. Assim, a gestão consegue 

detectar problemas rapidamente e iniciar  

a busca por soluções antes que a situação  

se agrave.

Portanto, é crucial entender os impactos, 

preocupações, desafios existentes em seus 

negócio e se esforçar para construir um 

novo RH, levando em consideração as suas 

necessidades e limitações.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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As pessoas são o que as empresas têm 
de mais valioso. Por isso, não há como 
abrir mão de bons profissionais. A grande 
revolução da indústria 4.0 e do RH é, na 
verdade, uma revolução humana.

Use a tecnologia

https://mapaavaliacoes.com.br/
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USE A TECNOLOGIA

Na era da informação, o capital humano 

utiliza das novas tecnologias para promover 

as mais diversas áreas. Existem dois pontos 

básicos para que essa mistura dê certo: 

talento e automatização. Quando a inovação é 

colocada em prática, eles podem andar juntos 

ou separados, a depender do momento.

Ao mencionarmos talentos, nos referimos a 

uma liderança com mentalidade aberta, com 

competências que promovam a inovação e 

o crescimento. Esse modelo de gestão traz 

consigo mais tolerância a erros, democracia 

no acesso à informação, colaboração, 

horizontalidade, mais abertura a mudanças, 

entre outras características.

Já a automatização diz respeito às 

ferramentas que proporcionarão um 

aumento e uma melhoria na comunicação 

e no relacionamento entre o colaborador 

e a empresa, uma vez que o uso diário de 

dispositivos móveis com acesso à rede é uma 

realidade na vida da maioria dos indivíduos.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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USE A TECNOLOGIA

Por essa razão, as empresas que investem em 

sistemas que fomentam a interação digital 

entre seus colaboradores veem o negócio 

crescer como uma consequência natural 

desse método. Afinal, por meio de softwares 

é possível realizar uma grande variedade de 

processos.

Contudo, a qualidade é um fator que 

as empresas devem observar antes de 

adquirirem ferramentas tecnológicas.  

Alguns gestores acreditam que a quantidade 

de recursos disponíveis é importante, mas a 

pergunta que deve ser feita é se o  

software — ou o aplicativo — é realmente  

útil para a organização.

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO 
DA TECNOLOGIA NO RH

A tecnologia é indispensável para a inovação 

do RH. Com ela, é possível agilizar processos 

e tornar a rotina dos profissionais mais 

produtiva, modernizando as suas tarefas. 

Além disso, ela aproxima a empresa do 

colaborador e vice-versa. Por essa razão, a 

tendência para os próximos anos é que a sua 

utilização se expanda cada vez mais.

Dessa forma, listamos a seguir alguns 

benefícios dos recursos tecnológicos para as 

organizações. Acompanhe!

https://mapaavaliacoes.com.br/
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USE A TECNOLOGIA

INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Metodologias, como People Analytics e Big 

Data, são essenciais para os profissionais de 

RH se atualizarem a respeito das novidades 

para o setor. Processos como esses envolvem 

coleta, organização, análise e comparação 

de dados sobre o comportamento dos 

colaboradores.

A intenção é que tal estratégia contribua 

para a tomada de decisão em uma empresa, 

prevendo problemas e aprimorando soluções. 

Com essa mensuração, é possível entender 

o que gera engajamento, produtividade e 

motivação no ambiente de trabalho e, a partir 

das informações, traçar novos planos de ação

https://mapaavaliacoes.com.br/
https://avaliacaodepessoas.com.br/competencias/people-analytics-saiba-agora-o-que-e-o-rh-orientado-por-dados/
https://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/big-data-em-recursos-humanos-como-utilizar-e-quais-os-beneficios/
https://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/big-data-em-recursos-humanos-como-utilizar-e-quais-os-beneficios/
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USE A TECNOLOGIA

AUMENTO DA QUALIDADE

A tecnologia fornece ferramentas para 

a manutenção de grandes volumes de 

informação de forma padronizada e com 

organização. Seus mecanismos são capazes 

de detectar e notificar a presença de 

incorreções rapidamente. Desse modo, os 

profissionais do RH podem providenciar as 

devidas resoluções, aumentando a qualidade 

do trabalho.

A geração de gráficos, as plataformas de 

compartilhamento por meio de nuvem, 

as redes sociais corporativas etc. são 

funcionalidades que geram processamentos 

inteligentes e a possibilidade de realizar 

análises estratégicas. Tudo isso, visando a 

mais eficiência nas atividades.

OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS

A realização manual de procedimentos torna 

as atividades mais lentas e complexas. Além 

disso, esse tipo de trabalho aumenta as 

chances de erros. Por vezes, a comunicação 

é falha e as informações não são integradas, 

gerando incompatibilidade de dados.

O uso da tecnologia promove mudanças 

positivas no desempenho da equipe. Os 

processos operacionais se tornam mais ágeis, 

permitindo a finalização de tarefas com maior 

efetividade. A automação permite otimizar 

os processos seletivos, facilitar o manejo de 

documentos, melhorar a gestão da folha de 

pagamento etc. 

https://mapaavaliacoes.com.br/
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USE A TECNOLOGIA

ACOMPANHAMENTO COM 
INDICADORES DE DESEMPENHO

Os Indicadores de Desempenho ou Key 

Perfomance Indicators (KPIs) são considerados 

indispensáveis por muitos gestores. Afinal, 

quando mensurados corretamente, eles 

promovem uma gestão eficaz, possibilitando 

a observação do desempenho em diversos 

setores.

Com os KPIs, pode-se identificar a real situação 

do setor, avaliar e definir os próximos passos 

da empresa e traçar programas e metas 

para a instituição. Os dados são coletados 

de planilhas e softwares e o cálculo dos 

indicadores é realizado pelo próprio sistema.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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USE A TECNOLOGIA

SATISFAÇÃO E ENGAJAMENTO 
DOS COLABORADORES

O RH automatizado tem um olhar 

diferenciado sobre os colaboradores. Isso 

quer dizer que cada informação sobre 

eles conta. O gerenciamento de carreiras 

e competências fica mais eficiente. As 

necessidades dos colaboradores são 

detectadas e sanadas.

Como resultado, as equipes, percebendo a 

sua importância para a empresa, trabalham 

mais motivadas e satisfeitas, pois sentem 

que fazem parte de um todo harmônico. 

Os benefícios de tais ações são refletidos 

diretamente no cotidiano e no ambiente  

de trabalho. 

https://mapaavaliacoes.com.br/
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Conclusão

A sociedade está em constante 
mudança. Apesar de não haver 
novidade nessa proposição, há uma 
verdade incontestável. Essa realidade 
deve guiar instituições dos mais 
diversos setores, caso contrário, 
seus processos ficarão obsoletos e o 
declínio é praticamente inevitável.

Expandir os negócios, aumentar o número de 

colaboradores e a lucratividade é o desejo de 

muitas organizações. No entanto, para que 

isso se realize, é necessário inovar e investir 

em tecnologia, sempre pensando no maior 

bem que a empresa tem: as pessoas.

https://mapaavaliacoes.com.br/


rockcontent.com

A MAPA é uma empresa de tecnologia que desenvolveu 

o Método de Avaliação de Pessoas – MAPA para ser um 

competente instrumento de gestão de pessoas.

O Mapa é um instrumento que foi estruturado como uma 

bateria fatorial de avaliação da personalidade por meio 

de uma Escala de autorrelato. A amplitude de traços 

avaliados pelo teste possibilita resultados mais profundos 

e, consequentemente, mais eficientes.

Fruto de décadas de pesquisa, estudos clínicos, inovação 

e investimentos, o Mapa se transformou em uma 

ferramenta para avaliação de personalidade online.

http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
https://www.facebook.com/mapaavaliacoes/
https://www.linkedin.com/company/5379614/
https://mapaavaliacoes.com.br/

