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O departamento de 
pessoal na era digital de 

obrigações acessórias
Liêda Amaral
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HR TECH

conjunto de soluções 
voltadas ao RH que 
tem como princípio a 
tecnologia. @
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Transformação digital no RH

• Automação de tarefas repetitivas (recrutamento, seleção)

• Redução da quantidade de erros e problemas diários

• Data driven business (métricas e indicadores de RH) – People 
Analytics

• Melhoria dos processos de recrutamento e seleção – TAQE, 
Recruta Simples, MaturiJobs, 

• Melhoria do clima de trabalho

• Análise de malhas fiscais trabalhistas e previdenciárias
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Transformação digital no RH
• Afinar a gestão de pessoas
• Estruturação de treinamentos
• Desenvolvimento de ações voltadas ao engajamento
• Verificação de riscos
• Uso de algoritmos para traçar perfis
• Testes online de triagem
• Respostas por vídeo em testes online
• Job description em formato de vídeo
• Automatização da triagem de currículos

•CoBlue

•Elofy
•Convenia

•Vaipe•Apponte.me

• Folha Certa

•Vexpenses

•Sambatech

Affinibox

•WeCare

•Trello

• Evernote
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Tecnologias em 
entrevista por vídeo

• online — quando selecionador e 
candidato se encontram no mesmo dia e 
horário, permitindo que suas dúvidas 
sejam tiradas em tempo real;

• gravado — quando o candidato recebe 
um questionário, grava suas respostas 
em vídeo e depois envia ao 
selecionador.

Contam com algoritmos de 
análise facial. •Jobcam •TAQE
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Como aderir ao processo de 
transformação digital?
• Entender seu conceito e impacto

• Identificar quais processos devem ser priorizada a automação

• Impacto nas rotinas diárias

• Cultura organizacional

• Estudar as tecnologias disponíveis @
lie
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COMPETÊNCIA
(habilidade para fazer
o trabalho)

COMPROMISSO
(vontade de fazer o 
trabalho)

CONTRIBUIÇÃO
(criando bem estar no 
trabalho)

TALENTO
(produtividade) =

Trazer as pessoas 
certas PARA DENTRO 
da organização, movê-
las ATRAVÉS, e 
movimentar a
integração

Faça uma proposta de 
valor para o funcionário

O que eu ganho?
O que eu dou?

Bem estar através da 
mentalidade construtiva
Por que a mentalidade de 
crescimento?
Como construir uma 
mentalidade de crescimento
Remover ameaças
Valores de aproximação
Apego às pessoas

NOVA FÓRMULA PARA O TALENTO

ENGAJAMENTO
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Overall Logic for Digital

Como posso
me 

diferenciar
no mercado?

Como eu acesso
informações
digitais para 
melhorar as 
decisões? 

Como posso investir
em tecnologia?

• Inteligência artificial
• Robots/chatbots
• Cloud data
• Internet das coisas
• Social media
• Machine learning
• Automação
• Etc.

Como HR pode
ajudar a business 
digital agenda?

Como construer uma
digital HR agenda? 
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Mudanças

Velocidade

Conectividade
Redes Sociais

Convergência

Volume

Tecnologia/
Digitalização
Robots, IOT 

Informação disponível em
qualquer lugar a qualquer

tempo
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Magazine Luiza
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