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INTRODUÇÃO

As mudanças e inovações da Revolução Industrial e da Revolução Digital transformaram a forma como 
vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Sem dúvidas, o crescimento exponencial da tecnologia é um 
dos principais responsáveis pelos movimentos de transformação dos últimos anos. Aliás, a expectativa 
é de que os impactos continuem nos anos por vir. Entretanto, uma ressalva é primordial: pessoas foram 
- são e sempre serão - essenciais para que a revolução aconteça. Afinal, todos os avanços dependem de 
alguém para imaginá-los, criá-los e implementá-los.

No material a seguir, você poderá observar como as ondas de mudanças inundaram o RH e o transfor-
maram profundamente, passando por uma retrospectiva histórica da área e seguindo com um análise 
de como a tecnologia e as pessoas são peças-chave para a transformação. Dessa forma, será possível 
ver com clareza como o RH evoluiu sua posição dentro das empresas e, a partir daí, enxergar quais as 
inúmeras possibilidades no horizonte.
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SURGIMENTO DO RH

Antes de 1930, a área de Recursos Humanos não existia propriamente. Nesta época, o recrutamento e seleção 
eram realizados pela Administração de Pessoal, que praticamente limitava-se ao registro no chamado Livro de 
Escrita do Pessoal e, em muitos casos, era um departamento representado pelos próprios donos. Com a criação 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (atual MTE - Ministério do Trabalho e Emprego), criou-se a legislação 
trabalhista. Nos anos seguintes, a gestão de trabalhadores passou a ser impactada por diversas novidades. Em 
maio de 1943, a CLT - Consolidação das Leis do Trabalho foi um importante marco que representou as mudanças 
em processo no período.

O Departamento de Pessoal, encarregado da correta aplicação da legislação, seguiu neste formato até a década 
de 1970. Nesse intervalo, foi bastante comum a presença de advogados e bacharéis em Direito no setor, pois havia 
exigência de conhecimento das leis trabalhistas. Entretanto, ainda não havia atenção às condições de trabalho, 
benefícios e melhoria da qualidade de vida. A partir dos anos 70, o contexto de recessão e o surgimento de 
movimentos operários inflaram exigências de segurança e melhores condições. Então, no início dos anos 80, a 
pressão aumentou exigindo uma nova postura. Paralelamente, os primeiros cursos de Administração de Recursos 
Humanos fomentaram o crescimento da área.
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DÉCADA DE

DÉCADA DE

MAIO DE

DÉCADA DE

1930

1970

1943

1980

Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

Movimentos de exigência de melhores condições de trabalho

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho

Aumento da pressão por melhores condições + primeiros 
cursos de Administração de Recursos Humanos
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CONSOLIDAÇÃO 
DO RH

Dos anos 80 aos dias de hoje, o RH consolidou-se como área essencial às empresas e transformou-se continuamente. 
Responsável pelo desenvolvimento do patrimônio humano, a área ocupa-se de atração, manutenção, motivação, 
treinamento e outras demandas que envolvem colaboradores e a produtividade.

Aliás, as demandas do RH foram expandindo conforme a área ganhava mais maturidade. Nos conceitos mais 
atuais de Gestão de Pessoas, o RH envolve-se com a disseminação da cultura organizacional e tem uma posição 
estratégica de suma importância para cada profissional, para o time e para a empresa.

EVOLUÇÃO DO POOL
DE ATIVIDADES

ANTIGA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

Recrutamento 

Seleção

Registro

Recrutamento

Seleção

Registro

Adequação à CLT

Recrutamento

Seleção

Registro

Adequação à CLT

Atração

Gestão de Talentos

Retenção

Motivação

Desenvolvimento de Carreira 
e Sucessão

Cultura 

Estratégia

DEPARTAMENTO DE PESSOAL RECURSOS HUMANOS
GESTÃO DE PESSOAS
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CAPITAL 
HUMANO

O aumento da competitividade (hipercompetitividade) e o alto grau de desenvolvimento tecnológico percebido em 
vários segmentos ampliam a relevância do conhecimento e das habilidades para a sobrevivência das empresas. 
Apesar da dita ameaça da tecnologia às posições de trabalho, o avanço das soluções gera a necessidade de 
profissionais capacitados e alinhados à estratégia do negócio. Logo, a gestão do Capital Humano possui um papel 
fundamental para a continuidade dos processos e construção de crescimento.
 
Em menos de um século, a área que antes dedicava-se às questões burocráticas evoluiu para Recursos Humanos, 
ampliando seus propósitos e abordando o conceito de gestão do Capital Humano. Sendo que esta jornada não se 
encerra aí, uma vez que a expectativa é de aceleração exponencial na velocidade das transformações. De forma 
objetiva, a importância do RH é irrefutável e fica explícita em sua principal responsabilidade: o capital humano, 
ativo elementar de uma empresa.
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A imagem arcaica de um RH atolado em papéis não condiz com a realidade da área. Cada vez mais suportado por 
soluções digitais e atento às inovações do mercado, o RH estreita suas relações com a tecnologia diariamente. 
Plataformas de recrutamento e seleção, software de controle, sistemas de análise comportamental e de 
competências, soluções de folha de pagamento e outros fazem parte da rotina do RH. Além disso, as soluções 
baseadas em AI (Artificial Intelligence) transformam o processamento de dados e acontecimentos em base para 
previsões e sugestões, tornando a análise preditiva uma realidade para os Recursos. Nas vertentes da AI, também 
são destaques chatbots para o atendimento de empregados. 

Diversos objetivos guiam a presença em crescimento da tecnologia nos departamentos de Recursos Humanos.
Abaixo, alguns dos mais comuns:

Obviamente, o uso recorrente da tecnologia não é exclusividade do RH. Nas últimas três décadas, todas as áreas das 
empresas foram fortemente impactadas pela digitalização. Em algumas, este processo ainda está em andamento, 
mas há muitos cenários nos quais a tecnologia tornou-se inerente à rotina administrativa em todas as esferas do 
negócio. Logo, além da influência direta da tecnologia, o RH também precisa constantemente adaptar-se à gestão 
geral, que demanda análises robustas e áreas integradas para o alcance dos melhores resultados.  

Automação de tarefas;
Relatórios precisos;
Substituição de processos morosos;
Terceirização de tarefas mecânicas;
Redução de custos;
Ganho estratégico;
Otimização do tempo;
Outros.

O RH E A
TECNOLOGIA
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Análise dos colaboradores: compreender e avaliar os colaboradores são algumas das principais necessidades do 
RH. Seja na busca pelo perfil adequado à vaga, gestão de talentos ou ainda manutenção e motivação da equipe, 
é fundamental para a área mensurar performance e avaliar a experiência do colaborador. Realizar estas tarefas 
com o suporte da tecnologia é mais ágil e preciso, permitindo uma análise robusta e a identificação de pontos a 
serem melhorados.

Tomada de decisão: dando continuidade ao tema do tópico acima, ter acesso a dados acurados possibilita 
tomadas de decisão mais seguras e assertivas. Com uma solução tecnológica adequada, o RH analisa 
informações e lapida dados em decisões estratégicas.

Comunicação: a comunicação é uma demanda de suma importância para a área. O uso da tecnologia 
neste quesito é um dos mais amplos e representativos. O relacionamento entre empresa e colaborador e/
ou candidato expande para oportunidades diversas quando aberto à tecnologia. Diversidade de canais de 
contato, dispositivos, formatos de informativos e possibilidades de diálogo são apenas alguns dos benefícios 
que a tecnologia proporciona para a comunicação. Ainda no contexto da comunicação, alguns conceitos 
merecem detalhamento: Employer Branding e Social Recruiting. O primeiro refere-se à promoção da imagem 
da empresa com o intuito de atrair profissionais e também motivar talentos a permanecerem na empresa. 
Já o segundo, trata do uso dos canais sociais como plataformas de recrutamento. Redes sociais e blogs são 
bastante úteis ao RH e assumem funções realmente estratégicas quando usados ativamente.

EXEMPLOS DE COMO 
A TECNOLOGIA 
IMPACTA NO RH
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O avanço do uso da tecnologia na redução das atividades repetitivas impulsiona o aumento da relevância das 
atividades intangíveis, ou seja, criação, inovação, desenvolvimento, design e outras. Consequentemente, cresce a 
necessidade de qualificação profissional e gestão de pessoas.

Em uma abordagem simplista,  a desburocratização do gerenciamento retira tarefas da responsabilidade de 
pessoas e as transfere para sistemas, soluções e/ou prestadores de serviço. A mesma dinâmica acontece dentro 
do RH: tarefas rotineiras são apoiadas por tecnologia e os profissionais ganham mais tempo para se dedicarem à 
gestão estratégica. Paralelo à desburocratização, o movimento de descentralização também promove agilidade. 
Somada a isso, estes conceitos colocam a gestão de pessoas sob a correta alçada, isto é, com os gestores.

Estes conceitos são de grande auxílio frente aos desafios atuais e às necessidades de adequação do RH ao cenário 
vigente das organizações. Ao aplicá-los à diferença no pool de atividades entre o antigo Administração de Pessoal e o 
atual Recursos Humanos | Gestão de Pessoas (tabela na página 6), a importância de ambos ganha contornos nítidos. 
O aumento das responsabilidades com a evolução histórica do RH torna a desburocratização e a descentralização 
imprescindíveis para que os fluxos aconteçam com fluidez, os colaboradores tenham um ambiente favorável e 
empresa obtenha o máximo de performance.

GESTÃO DE PESSOAS,
DESBUROCRATIZAÇÃO 
E DESCENTRALIZAÇÃO
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A Globalização e a aceleração do ambiente corporativo a partir da década de 1990 imprimiram um ritmo intenso 
nas empresas, o que acarreta mudanças no modelo de gestão. As modificações contínuas exigem ambiente e 
dinâmicas favoráveis. A digitalização de processos e fortalecimento da relevância da informação fazem com que 
o RH mude o foco de tarefas operacionais para uma posição estratégica. Ou seja, atividades burocráticas são 
terceirizadas para que a área assuma uma postura de gerenciamento de talentos e habilidades a fim de construir 
avanço.
 
Há uma pressão para que as empresas revisem as responsabilidades da área de Recursos Humanos a fim de 
acompanhar mudanças e inovações com agilidade, além de incitar os movimentos de transformação nos 
colaboradores, tanto de forma individual quanto coletiva. Com um papel cada vez mais relevante para a construção 
de vantagem competitiva e valor para o negócio, a Gestão do Capital Humano é determinante para a organização.

TRANSFORMAÇÃO 
DE NEGÓCIOS
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A REVOLUÇÃO DA 
ATUAÇÃO DO 
PROFISSIONAL DE RH

Nos tópicos acima, a revolução do RH foi bastante abordada sob o viés das interferências externas. Ou seja, o 
conceito de que existem tecnologias a serem utilizadas pelo RH. Entretanto, este processo é altamente dependente 
da atuação do profissional e de sua postura dentro da empresa. Sem que o profissional tenha visão e ação, as 
transformações não acontecem. A empresa pode aderir às tecnologias, mas se estas não forem usadas, serão 
apenas ferramentas sem valor.
 
Assim como a revolução histórica do RH foi realizada por pessoas, a revolução tecnológica também precisa ser. 
Há a interpretação errônea de que a tecnologia por si só soluciona problemas. É claro que muitas soluções são 
incrivelmente robustas e capazes de resolver, acelerar e otimizar inúmeras tarefas. Mas é necessário que um usuário 
conheça a solução, apresente-a à empresa e seja o responsável por fomentar sua importância para o negócio.
 
Paralelamente, todos com poder de decisão também são fundamentais, pois provavelmente caberá a eles a batida 
de martelo sobre a nova tecnologia. Depois do aceite, as pessoas continuam a ser imprescindíveis, pois os resultados 
da implementação dependerão da aplicação da solução e do uso de suas vantagens de forma estratégica.
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O mercado de RH já utiliza diversas tecnologias e as expectativas são de expansão e novidades constantes. 
Além disso, as metodologias associadas aos negócios digitais também devem ser cada vez mais presentes. A 
descentralização da segurança através do blockchain, a substituição da era da informação pela era do valor, a 
implementação de metodologias ágeis (Scrum) ou da metodologia Lean (redução do desperdício e conceito Kaizen) 
são movimentos já em andamento, mas que tendem a crescer muito mais. Ainda na lista de tecnologias em franca 
expansão, a Inteligência Artificial tem muito potencial para revolucionar os negócios e o RH.
 
Treinamentos, capacitação, recrutamento e seleção continuam entre as prioridades das áreas e continuarão a 
ser foco de investimentos. A retenção de talentos é outra prioridade que tende a demandar mais atenção dos 
gestores, principalmente em posições que exigem conhecimento específico e escasso.
 
As expectativas também envolvem uma gestão mais atrelada aos objetivos do negócio, inclusive com uso de 
métricas como ROI da área e uma relação bastante estreita com inovação. Diferente do que acontecia há alguns 
anos, novas tecnologias passarão a ser parte constante da agenda do RH, o que projeta no horizonte uma área 
desprendida de seu passado burocrático e focada na construção de valor por meio da gestão do capital humano.
 
Em pesquisa da Deloitte, realizada com mais de 10.000 líderes empresariais e de RH de 140 países em 2017, 
podemos observar as áreas a serem melhoradas frente às mudanças no trabalho.

EXPECTATIVAS PARA 
O RH
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APENAS

APENAS

88%

51%

78%

35%

90%

64%

5%

4%

das empresas acreditam que precisam redesenhar a organização para ter sucesso 
na era digital.

das empresas esperam aumentar o uso de terceiros e contratados.

das empresas acreditam que a liderança transformacional e digital são importantes.

têm algum programa significativo de desenvolvimento de liderança 
transformacional e digital.

estão explorando ou desenhando a organização do futuro.

dizem que o RH está minimamente envolvido em IA.

têm fortes programas de desenvolvimento digital.

têm o RH liderando o redesenho de trabalho relacionado à IA.

Os dados mostram que há intenção de adaptação às inovações e à tecnologia, entretanto, os 
processos ainda acontecem morosamente. Como o RH tem uma posição crucial na transformação, 
por sua relação com os colaboradores e com a alta gestão, a área tem a missão de viabilizar, facilitar 
e fomentar mudanças. 

Fonte: Deloitte.
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DESAFIOS DO RH

Listar e entender os principais desafios do RH pode clarear os caminhos de quem encontra-se em um labirinto ou 
encruzilhada. As gestões atuais têm consciência de que os desafios também estão em evolução, o que demanda 
soluções que vislumbrem desdobramentos futuros. 
 
As condições corporativas atuais, como descreve o termo V.U.C.A. (volatility, uncertainty, complexity e ambiguity), 
são voláteis, incertezas, complexas e ambíguas. Apenas apagar incêndios é ineficaz para construir relevância, 
portanto, leia a lista abaixo com uma visão expandida de que sempre haverá desafios adiante, a diferença é a 
postura do profissional frente a este fato.
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Desenvolver liderança: capacitar colaboradores para que eles sejam líderes ou contratar líderes são 
grandes investimentos para uma empresa. O RH tem a responsabilidade corporativa e social de não 
tratar a liderança como uma qualidade nata. Oferecer programas, cursos e atualizações que possam 
auxiliar no desenvolvimento da liderança é fundamental. Para além disso, um RH proativo e atualizado 
também fomenta o entendimento da evolução da posição do líder, de suas novas responsabilidades e 
da importância de uma atuação sinérgica em prol dos colaboradores e da empresa. 

 
Fomentar colaboração: criar uma cultura de colaboração, cocriação e atuação conjunta é uma estratégia que 
soma os benefícios de uma equipe integrada e coesa às vantagens criativas dos trabalhos multidisciplinares. 
Além de ser uma tática orientada à inovação, a colaboração cria uma atmosfera amistosa e agradável, 
atributos que sempre devem ser estimulados pelo RH.
 

Desenvolver comunicação: este desafio é interno do RH e também uma de suas atribuições. Visar a 
criação de canais diversos e estabelecer comunicados com padrões mínimos são dificuldades diárias 
em muitas empresas. O RH precisa comunicar-se bem e também incentivar que a comunicação seja 
fluída e correta. Ambientes com falhas de comunicação incitam insegurança, o que pode comprometer 
a gestão de líderes e a atuação dos colaboradores.

 
Aumentar produtividade sem aumentar o estresse: produzir mais e estressar-se menos parecem 
caminhos completamente opostos. É comum que o RH enfrente dificuldades ao tentar equalizar a busca 
por resultados com as demandas por melhores condições e mais qualidade de vida. Uma alternativa 
para o impasse é dissociar as questões. Ou seja, cabe ao RH atuar nas duas frentes, oferecendo aos 
colaboradores subsídios para produtividade e para tranquilidade.
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Como abordado no título deste material, as pessoas ocupam uma posição de destaque ao lado da tecnologia. 
Apenas a tecnologia não é suficiente para promover a revolução do RH. Aliás, há uma linha de estudo sobre o tema 
que afirma que a Transformação Digital não é sobre tecnologias, mas sim sobre a experiência que elas podem 
proporcionar ao ser humano. Uma pesquisa da Altimeter mostrou que 55% dos grandes agentes da Transformação 
Digital apontam a “evolução dos comportamentos e preferências dos consumidores” como o grande catalisador 
deste processo.

O FATOR HUMANO

A Transformação Digital é tanto uma história de tecnologia quanto uma história 
sobre como pessoas guiam as mudanças dentro e fora das companhias. O fator 
humano é destaque em todos nossos estudos sobre este tema. É realmente 
a força catalisadora por trás da evolução e revolução dos negócios.”

The 2016 State of Digital Transformation Report - Altimeter.

“

Pode parecer redundante frisar a importância das pessoas dentro do contexto do RH, que é justamente a área 
dedicada ao capital humano. Mas essa ressalva é fundamental para desmistificar a centralização das transformações 
na tecnologia. É inegável que elas têm um papel vital ao viabilizarem mudanças significativas na rotina corporativa 
e ao oferecerem subsídios para um gerenciamento mais ágil e direcionado. Porém, é no encontro da tecnologia 
com a humanidade que cria-se inteligência com potencial para melhorar o dia a dia em infinitos aspectos.
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Administração de Pessoal
Proprietário (s)
Burocrático
Atuação reduzida - registro

Departamento de Pessoal
Advento da CLT - 1943

Conhecedor em Direito
Burocrático
Organizado

Recursos Humanos - Estabelecendo-se
Organizado
Conhecedor das Leis Trabalhistas
Especializado em Administração de RH
Atento às condições de trabalho
Início das políticas de qualidade de vida

Recursos Humanos - Maduro
Início da informatização e do foco no alinhamento estratégico

Conhecedor das Leis Trabalhistas
Especializado em Administração de RH

Atento às condições de trabalho
Responsável pelas plataformas de qualidade de vida

Facilitador da Gestão de Pessoas
Conhecedor de Psicologia e Ciências Comportamentais

Recursos Humanos - Estratégico
Alinhado às estratégias de negócio
Transformação Digital e de Negócios
Leis Trabalhistas e eSocial
Especializado em Administração de RH
Atento às condições de trabalho
Responsável pela promoção de qualidade de vida e bem-estar
Facilitador da Gestão de Pessoas
Conhecedor de Psicologia e Ciências Comportamentais
Atento às inovações e novas tecnologias
Facilitador de plataformas de aumento de produtividade e mensuração de performance
Responsável pela experiência do colaborador (recrutamento, seleção, motivação, atração e 
retenção de talentos).
Fomentador da cultura organizacional
Usuário de soluções digitais e ferramentas de controle
Profissional com postura analítica e perfil estratégico
Atenção à gestão preditiva e aos movimentos de mercado
Atento ao respeito à diversidade e equidade de gênero

ANOS

ANOS

ANOS

ANOS

1930

1970

ATUAL

1940

1990
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Priorizar a experiência digital dos colaboradores para reduzir turnover e aumentar a retenção de talentos.

Modificar processos para reduzir custos e aumentar a produtividade.

Integrar áreas e fomentar a interdisciplinaridade.

Simplificar operações para aumentar agilidade e facilitar controles.

Otimizar a infraestrutura e as condições de trabalho.

Atuar de forma analítica fazendo uso de dados para a tomada de decisão.

Para tangibilizar os aprendizados é preciso ação. Muitas vezes, é difícil saber por onde começar e quais etapas 
seguir. Existem inúmeros modelos viáveis para iniciar a transformação por meio da digitalização, por isso é natural 
que os profissionais de RH tenham dificuldade para iniciar o processo. Um ponto crucial é entender que não há 
modelo perfeito, pois é imprescindível adequá-lo à realidade da empresa. Para auxiliá-lo com o pontapé, o checklist 
abaixo tem itens básicos para a construção dos primeiros passos de uma estratégia de revolução do RH.

 
1°) IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS.

 
Uma forma eficaz e prática de desenhar quais são as metas do RH é defini-las a partir dos problemas a serem 
resolvidos. Sem saber aonde você almeja chegar, torna-se inviável organizar os passos desta jornada e, 
principalmente, mensurar se as metas estão ou não sendo cumpridas. 
 
Muitas vezes, o RH é discutido apenas sob a ótica de recrutamento, seleção e manutenção dos colaboradores, 
o que faz com que os objetivos da área sejam limitados às suas atividades diretas. Assimilar que os negócios 
transformados não são gerenciados com barreiras é um cuidado a ser considerado na definição dos objetivos. O 
colaborador é uma questão crucial da área, mas não representa o processo todo.
 
O RH também precisa estar consciente de quais são as estratégias do negócio para alinhar-se às expectativas e 
contribuir ativamente com a parte que lhe cabe, mas também repensando diretrizes e atuando criativamente. 
Aliás, um alerta: a velocidade das mudanças no cenário atual e as perspectivas futuras demandam reavaliação e 
reciclagem constante dos objetivos. Desenhar planos para serem desenvolvidos a longo prazo, como os antigos e 
clássicos 5 anos, não condiz com a aceleração visível das mudanças. A dica é fracionar os objetivos em projetos e 
manter-se sempre atento.
 
Alguns exemplos de objetivos da transformação do RH:
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Social Media; 
Mobile;
Analytics;
Cloud Computing;
Inteligência Artificial;
IoT;
Wearables.

2°) Conhecimento das tecnologias disponíveis.
 

Sem a tecnologia, muitos dos objetivos acima não poderiam ser alcançados. Logo, conhecer os recursos disponíveis 
no mercado é premissa para aproveitar os benefícios que eles têm a oferecer. O RH precisa estar atento às 
inovações da sua área e assumir a postura proativa de apresentar internamente seus estudos e descobertas. E 
mais, ciente de que as áreas não atuam de forma individualizada, deve ir além do seu nicho e estar atualizado sobre 
os recursos que podem auxiliar áreas relacionadas a sua atuação. Por exemplo, o RH identifica que problemas na 
folha de pagamento criam impasses na gestão da experiência dos colaboradores, que é um de seus objetivos.
 
Em muitos cenários, a folha é um item de responsabilidade do Departamento Pessoal ou do Financeiro. Entretanto, 
as consequências de uma solução obsoleta e/ou defasada refletem diretamente no RH. Para solucionar a questão, 
o profissional tem algumas opções: culpar o outro departamento, omitir-se ou dispor-se a auxiliar na solução. Em 
resumo, buscar tendências e manter laços estreitos com fornecedores de tecnologia é um passo importante da 
transformação.
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3°) Aplicação das soluções.
 

Problemas identificados, objetivos traçados e recursos conhecidos, é hora da ação. Implementar as táticas, rever 
estruturas e promover mudanças são condições básicas para a revolução. O RH precisa percorrer o caminho até 
a transformação. O ponto de maior atenção aqui é evitar a Síndrome do Planejamento. A área estuda e estrutura 
ideias com potencial altíssimo de resolverem problemas com agilidade e assertividade, mas não as desenvolve e 
tampouco as implementa. Ou ainda, negocia com prestadores reconhecidos, entende como a substituição ou a 
aquisição de novas soluções podem otimizar o negócio, porém, nada sai do papel. Uma das principais características 
dos negócios transformadores é a execução real do percurso traçado para que as mudanças aconteçam. Em 
diversas empresas, intempéries e hierarquias bloqueiam o fluxo das mudanças, mas também faz parte do processo 
transformacional quebrar estes paradigmas. 
 
Por vezes, o impasse para que as mudanças aconteçam é o receio de que alguns elementos e processos sofram 
com a transição. Obviamente, impactos serão percebidos em substituições parciais e/ou totais, mas prevê-los 
e minimizá-los também é função do desenvolvimento estratégico. Além disso, existem atividades que podem 
coexistir ou serem integradas às novas operações. Otimizar estrutura e simplificar gerenciamento promovem 
uma cascata de benefícios nos processos do RH e, consequentemente, em toda a empresa. Mas para que isso 
aconteça, é determinante abrir-se à transformação.

Este material foi desenvolvido pela Techware, empresa especializada em soluções para Recursos Humanos 
e uma das mais importantes desenvolvedoras de aplicativos para a área. Com 26 anos de experiência, atua 
com a excelência do TechDesign e inova continuamente o mercado de software e serviços para folha de 
pagamento e RH.
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