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Introdução

Ao entrevistar mais de 10.000 líderes 
de recursos humanos e de negócios em 
140 países, a Deloitte constatou que, 
cerca de 80%, consideravam o RH digital 
“importante” ou “muito importante”. 
Isto é, acreditam ser determinante estar 
atento a essa transformação.

Essa transformação representa a 
substituição de operações tradicionais 
por processos mais modernos e baseados 
em tecnologia de ponta. Por essa razão, 
muitos gestores de RH já se debruçam 
para redesenhar suas atividades e 
aproveitar ferramentas digitais.

https://mapaavaliacoes.com.br/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/central-europe/ce-global-human-capital-trends.pdf
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Outras tendências estão baseadas na 
valorização dos colaboradores. Hoje, a 
atração de talentos é prioridade, bem como 
a contratação com base no fit cultural e 
o incentivo por meio do endomarketing. 
Esses novos métodos são cruciais à 
modernização do RH.

Para ajudar na transformação do RH, 
objetivando tornar o setor mais estratégico 
e digital, criamos um guia completo para 
você. Neste e-book, vamos explicar as novas 
tecnologias, métodos e estratégias para a 
gestão de pessoas. Continue a leitura!

https://mapaavaliacoes.com.br/
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Uso da tecnologia 
no RH 

Nos últimos anos, o avanço da tecnologia 
mudou as regras do “jogo”. Os avanços são 
tamanho que até cargos tradicionais correm 
o risco iminente de deixar de existir, como é 
o caso do operador de telemarketing ou dos 
responsáveis por cálculos fiscais.

Os profissionais de gestão de pessoas, no 
entanto, podem ficar mais tranquilos. Um 
estudo da Oxford classificou o trabalho de 
gerente de recursos humanos como um dos 
menos prováveis à automação — com 0,0055 
ponto de probabilidade, diz o estudo.

Contudo, os processos de gestão de pessoas 
passam por grandes mudanças Entenda! 

https://mapaavaliacoes.com.br/
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
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Do recrutamento e seleção 
(R&S) à definição de metas e 
objetivos, tudo envolve novas 

tecnologias. Para permanecer na 
vanguarda, é preciso apostar no 

que é novo.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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PEOPLE ANALYTICS

Decidir corretamente é um desafio, em 
especial quando isso envolve o bem-estar e 
a motivação dos colaboradores. Um estudo 
norte-americano indica que um adulto comum, 
por dia, toma 35.000 decisões. Agora, como 
garantir o acerto?

É preciso deixar o “achismo” de lado e passar 
a usar dados para entender o que está 
acontecendo, depois decidir e agir — isso é 
People Analytics! Em outros termos, é o uso 
de dados para entender o comportamento dos 
profissionais e o ambiente de trabalho.

A tecnologia de People Analytics trabalha 
com o levantamento, estruturação e análise 
de dados, transformando-os em informações 
relevantes e estratégicas à gestão de 
pessoas. Sendo assim, o profissional de RH 
pode ter uma visão holística e acertada.

Imagine o recrutamento, ao coletar, 
estruturar e analisar uma boa quantidade de 
dados dos candidatos, saberá qual o perfil 
dos mais talentosos e em qual região eles 
se encontram, então poderá ter mais foco e 
eficácia nos próximos processos de seleção. 

https://mapaavaliacoes.com.br/
https://go.roberts.edu/leadingedge/the-great-choices-of-strategic-leaders
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Um dos símbolos mais emblemáticos da transformação 
digital no RH é o avanço da Inteligência Artificial (IA). Isto 
é, o uso de robôs avançados e capazes de automatizar 
certos processos, fazer diagnósticos e análises 
preditivas.

Um ótimo exemplo vem do processo de contratação. 
Hoje, robôs caça-talentos ajudam a vasculhar bancos 
de currículos, filtrar candidatos talentosos com base 
em competências preestabelecidas pelo psicólogo. 

https://mapaavaliacoes.com.br/
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SOFTWARES AS A SERVICE

O software de gestão não é nenhuma 
novidade, afinal, desde os anos 80 é 
usado nas organizações. No entanto, 
as novidades são tantas que se discute 
acerca de uma nova tecnologia: o 
software como serviço (do inglês: 
Software as a Service — SaaS).

Algumas características são comuns 
aos SaaS, como o funcionamento em 
nuvem, o avanço de funcionalidades 
e a customização. Por essa razão, 
a tecnologia tem ganhado espaço 
nas empresas e é uma das maiores 
tendências para os próximos anos.

A aplicação do SaaS na avaliação de pessoas é um destaque, pois 
permite identificar o perfil psicológico e habilidades específicas 
do candidato ou colaborador. A vantagem é que o SaaS agrega 
flexibilidade, permitindo a análise em qualquer horário e lugar, sem 
restrições.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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MOBILE LEARNING

A capacitação a distância evoluiu muito nos últimos 
anos e já é parte significativa da estratégia de 
treinamento e desenvolvimento (T&D) das equipes. 
Todavia, boa parte dos cursos são criados para 
dispositivos mais robustos, como o notebook 
ou desktop.

Isso não está adequado às tendências 
de usabilidade, afinal, os dispositivos 
móveis ganham cada vez mais 
proeminência. Hoje, só no Brasil, são 
mais de 220 milhões de smartphones 
— mais de um celular inteligente por 
habitante, segundo a FGV.

Em razão disso, o Mobile learning 
apresenta-se como uma forte 
tendência. Em linhas gerais, é o 
uso de dispositivos móveis (como o 
smartphone ou tablete) para o T&D 
do time de trabalho. Assim, permite o 
aprimoramento de todos com custos 
mais acessíveis.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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Foco no 
colaborador

Outro bloco de tendências é o maior foco no 
colaborador. Os profissionais talentosos assumem o 
papel de protagonista no expediente, isto é, passam 
a ser vistos como essenciais às operações diárias e 
ao sucesso da organização.

Hoje, se sabe que para atender bem o cliente 
externo é preciso atender bem o cliente interno (o 
colaborador). Essa ideia teve início com Theodoro 
Levitte no artigo “Miopia do Marketing”, e no 
Brasil com Saul Bekin — criador e propulsor do 
endomarketing.

De igual modo, várias pesquisas reforçam a 
relevância do funcionário. Ao acompanhar 
51 empresas entre 2011 e 2015, um estudo 
veiculado pela Harvard Business descobriu que os 
negócios com boas práticas de RH são 51% mais 
competitivos, em média.

https://mapaavaliacoes.com.br/
http://hbrbr.uol.com.br/um-rh-muito-alem-da-estrategia/
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CULTURA EMPLOYEE-CENTRIC

A cultura representa o conjunto das crenças, hábitos e 
valores que fazem parte do negócio, uma espécie de DNA 
corporativo. Segundo Peter Drucker, “A cultura devora a 
estratégia numa garfada, de café da manhã”.

Há diferentes tipos de cultura, mas a que é centrada nas 
pessoas têm recebido maior destaque. Muitos especialistas 
chamam esse modelo de employee-centric, isto é, a cultura 
que é centrada no empregado.

Empresas com essa cultura têm perfil humanizado, gostam 
de reconhecer e conversar com seus colaboradores. Elas 
entendem que os profissionais são cruciais ao trabalho 
e que, sem eles, o empreendimento seria apenas uma 
entidade abstrata.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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O objetivo é gerar bem-estar e entusiasmo. Claro, 
o negócio é beneficiado. De acordo com pesquisa 
da Sodexo, a qualidade de vida impulsiona o 
desempenho das empresas, tornando-as 86% mais 
produtivas e 70% mais rentáveis, em média.

EXPERIÊNCIA DO 
PROFISSIONAL

Outro destaque é o employee experience 
management, isto é, a gestão da experiência 
do colaborador. É preciso pensar no bem-
estar dos funcionários e candidatos às vagas 
de emprego em cada ponto de contato, 
do início ao fim do relacionamento de 
trabalho (empresa e colaborador).

No processo de seleção, por exemplo, dá 
para investir no aprimoramento da jornada 
do candidato. Desde a descoberta da vaga 
até a contratação, cada detalhe pode ser 
repensado para oferecer uma experiência 
agradável, bem como engajar os talentos.

https://mapaavaliacoes.com.br/
https://exame.abril.com.br/pme/pesquisa-mostra-que-bem-estar-da-equipe-traz-mais-lucros/
https://exame.abril.com.br/pme/pesquisa-mostra-que-bem-estar-da-equipe-traz-mais-lucros/
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Em uma escala de 0 a 10, o quanto 
recomendaria nossa empresa como um bom 
ambiente de trabalho para seus amigos e 
familiares?

O profissional que avaliar a organização com 
notas 9 e 10 é chamado de promotor, com 
notas 7 e 8 é chamado neutro e abaixo de 6 
é o detrator (o mais insatisfeito). O intuito é 
ter o maior número de promotores, talentos 
que vestem a “camisa” do negócio.

PROMOTOR DA MARCA

Há uma grande preocupação em fazer com que 
os colaboradores vistam a “camisa” da empresa, 
convertendo-os em promotores da marca. 
Esses promotores falam bem da empresa para 
seus amigos e familiares, também se dedicam 
mais ao trabalho.

No entanto, há o desafio de escolher quais 
colaboradores são promotores e quais são os 
detratores (desleais e insatisfeitos) da marca. 
Para fazer isso, é comum usar o cálculo do 
Employee Net Promoter Score, baseado em 
uma única pergunta:

https://mapaavaliacoes.com.br/
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Novos recursos e 
métodos para o RH

Há décadas a gestão de pessoas se resumia 
às rotinas de departamento pessoal, isto é, 
ao aspecto burocrático entre colaborador e 
empresa. Atualmente, o setor tem atribuições 
mais estratégicas, assim como recursos e 
métodos diferenciados.

Sua valorização também cresceu 
significativamente. Segundo pesquisa da Deloitte, 
8 em cada 10 executivos (80% por cento) 
consideram a atração de talentos, uma das suas 
principais tarefas do RH, como algo “importante” 
ou “muito importante”.

A verdade é que entre todos os setores da empresa, 
o RH foi o que mais avançou. Hoje, pode-se falar 
em métodos de fit cultural, endomarketing, marca 
empregadora, entre outros. Tudo para atrair, integrar, 
reter e engajar talentos na busca por objetivos.

https://mapaavaliacoes.com.br/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/central-europe/ce-global-human-capital-trends.pdf
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FORMULAÇÃO DA MARCA 
EMPREGADORA

Recrutar profissionais talentosos é um 

verdadeiro desafio. Em nível mundial, 38% das 

empresas contratantes afirmam ter dificuldades 

em preencher postos de trabalho, afinal de 

contas, falta mão de obra qualificada. Agora, 

como mudar esse cenário?

O mais indicado é tornar a empresa um 

verdadeiro ímã de talentos, fazendo com que os 

melhores candidatos queiram compor o quadro 

de trabalho. Para tal fim, é comum a criação da 

marca empregadora, método conhecido como 
employer branding.

Na criação da marca empregadora, o RH 

deverá se aliar ao setor de marketing para 

criar estratégias fora do lugar-comum. 

Muitas empresas começam com uma 

página de carreiras atraente, espaço web 

no qual podem compartilhar vagas, fotos 

e vídeos.

Ao formular a marca empregadora, 

conseguirá atrair e reter mais talentos, 

bem como motivar os profissionais que 

fazem parte do quadro de trabalho. Ou 

seja, todos são beneficiados.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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CONTRATAÇÃO COM BASE 
NO FIT CULTURAL

A contratação é composta por diversas etapas (como 

testes,entrevistas e dinâmicas) para selecionar o 

candidato ideal. No entanto, por várias vezes, as 

técnicas de seleção são focadas nas competências 

técnicas, e deixam de lado a personalidade.

O problema é que mesmo o profissional mais 

talentoso sairá do quadro de trabalho se não se 

adequar às crenças e valores da empresa, isto é, a 

cultura. Por esse motivo, é preciso estar atento ao 

aspecto comportamental, se há alinhamento entre 
as crenças e valores da empresa e do profissional — 

o Fit Cultural.

Há muitas formas de avaliar o fit cultural. É 
interessante envolver o líder imediato nas 
entrevistas, aplicar jogos em grupo e fazer análises 
de perfil psicológico. Desse modo, poderá identificar 
o candidato com maior sintonia com o ambiente 
de trabalho. 

https://mapaavaliacoes.com.br/
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MELHORIA DA 
COMUNICAÇÃO INTERNA

Há uma série de problemas decorrentes 
da falta de diálogo no trabalho, por 
exemplo, conflitos interpessoais, erros 
operacionais e gastos com retrabalho. 
Quando não há comunicação, a equipe atua 
sem alinhamento e toda a organização é 
prejudicada.

Para eliminar esse problema, existem muitos 
recursos atuais utilizados na gestão de 
pessoas. Pode-se destacar as redes sociais 
corporativas, os murais online de recados, 
os aplicativos mobile e até softwares 
especializados em comunicação interpessoal.

No entanto, o setor de RH também deve promover 
o maior envolvimento do topo da empresa. Toda 
a liderança, em especial o diretor executivo, 
deve estar comprometida com a comunicação e o 
engajamento dos colaboradores.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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MONITORAMENTO 
DOS INDICADORES

Por fim, como um setor mais 
estratégico, é natural que o RH esteja 
atento aos atuais indicadores-chave de 
desempenho. As informações acerca 
do desempenho na seleção, retenção e 
engajamento dos talentos são recursos 
essenciais à boa gestão de pessoas.

Todavia, o desafio é definir quais 
resultados monitorar. O recomendado 
é estabelecer um conjunto de 
indicadores alinhado aos objetivos 
genéricos da empresa. Veja alguns 
exemplos de itens a serem avaliados:

 ◆ turnover (evasão de profissionais);

 ◆ nível de produtividade diária;

 ◆ employee net promoter score

 ◆ taxa de absenteísmo (ausência no trabalho);

 ◆ percentual de vagas fechadas no prazo;

 ◆ custo médio por contratação;

 ◆ número de erros e acidentes de trabalho.

Ao monitorar os principais resultados, o RH pode criar metas 
reais e desafiadoras para o futuro, bem como ter uma base 
sistêmica para tomar decisões difíceis. Isso agrega agilidade, 
acerto e eficiência ao trabalho, tornando a gestão de 
pessoas bem-sucedida.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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Conclusão

É preciso olhar continuamente para as atuais 
tecnologias, recursos e métodos do RH, depois 
compará-las com as tendências e avaliar o que pode 
ser melhorado. Quando esse campo evolui, toda a 
organização acompanha, afinal de contas, os talentos 
são bem aproveitados.

Então, aproveite para integrar o que há de mais 
moderno ao RH, incluindo tecnologias com 
inteligência artificial, sistemas de análise de perfil 
psicológico, mobile learning, técnicas de employer 
branding e fit cultural, de acordo com a demanda da 
organização.

Também é preciso buscar por estratégias que 
somem bem-estar ao expediente. Para tanto, criar 
uma cultura centrada no colaborador, melhorar a 
experiência de trabalho e investir na satisfação são 
ótimas ações. No final, todos da empresa serão 
beneficiados.

https://mapaavaliacoes.com.br/


SOBRE A 
MAPA

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 
autorelato. 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.

Material de propriedade da MAPA Avaliações.

https://www.facebook.com/mapaavaliacoes/
https://www.linkedin.com/company/5379614/
http://avaliacaodepessoas.com.br/
http://avaliacaodepessoas.com.br/

	Introdução
	Uso da tecnologia no RH 
	Foco no colaborador
	 Novos recursos e métodos para o RH
	Conclusão
	SOBRE A MAPA

