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6 Dicas de
automação no RH
Qual é o futuro do trabalho? Segundo uma pesquisa realizada
pelo Think with Google, a posteridade está pautada em modelos
flexíveis de trabalho e na tecnologia. Esse último fator, em
especial, já é o mais presente e tido como extremamente
importante para as empresas. Nas organizações, uma das áreas
que mais se beneficia das tecnologias é o RH.
Por isso, separamos algumas tarefas bem importantes que podem
ser totalmente otimizadas! Confira e se prepare para um RH
100% digital!

A importância da
tecnologia no setor
A tecnologia no RH não é apenas uma tendência, mas uma questão
de sobrevivência. Isso ficou ainda mais evidente após o início da
pandemia da Covid-19. Segundo o estudo “Global Human Trends
2021”, o uso de tecnologias é uma das principais estratégias usadas
pelos RHs para se adaptarem aos desafios impostos pela pandemia.
De acordo com os executivos entrevistados, as ferramentas virtuais são
essenciais para otimizar, redesenhar e reimaginar os processos do RH
nesse novo cenário. Já a pesquisa “Impacto da Covid-19 na cultura e
operação das PMEs brasileiras”, produzida pela Microsoft, mostra que:

→ 93% das empresas tiveram seus processos de transformação
digital acelerados;
→ 97% acham essencial incluir a tecnologia no modelo
de trabalho;
→ 4 em cada 10 organizações já fizeram investimentos em
tecnologias e pretendem fazer mais nos próximos meses.

6 Dicas
Exclusivas
Veja quais processos podem ser automatizados para agilizar sua
rotina e tornar a área ainda mais estratégica.

Admissão digital
Um software pode facilitar todo o processo admissional dos colaboradores, reduzindo
o tempo das contratações. Uma das grandes vantagens é que o novo profissional não
precisa se deslocar até a empresa para entregar documentos.
Quando os envia pela plataforma, o RH recebe e segue com a elaboração do contrato de
trabalho. Outro benefício da admissão digital é que a nova pessoa colaboradora inicia
imediatamente a fase de onboarding e treinamento para a nova função.
Toda essa agilidade, praticidade e inovação, geram uma excelente experiência para o
profissional — impactando no nível de engajamento com a empresa. Podemos citar
ainda a vantagem de o RH estar em conformidade com as regras da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD). Uma vez que esses softwares cumprem os requisitos dessa legislação.

Controle de férias
O controle de férias é um processo importante que precisa ser bem gerenciado. Do
contrário, a empresa pode sofrer consequências judiciais por descumprir as regras sobre
férias da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Quando o RH automatiza esse tipo de gestão, diminui as chances de erros de
lançamento, de não concessão do período de descanso ou pagamento de valores
incorretos. Além disso, o software de controle de férias:

→ Centraliza as informações;
→ Agiliza o planejamento das férias dos colaboradores;
→ Facilita a comunicação entre RH, colaborador e setor financeiro;
→ Integra-se com outros sistemas, como o controle de ponto.

Um dos maiores benefícios dessa tecnologia é a sustentabilidade. Como os dados ficam
armazenados e disponíveis online, o RH não precisa imprimir as vias dos documentos
relacionados às férias. Caso queira consultá-los, basta que o colaborador acesse a
plataforma.

Folha de pagamento
A gestão da folha de pagamento é um dos processos que mais consome tempo dos
profissionais do RH. São muitos cálculos complexos e informações obrigatórias que não
podem faltar nesse documento.
Por meio do software da folha de pagamento, os dados e os cálculos (honorários,
horas extras, bancos de horas, adicionais etc.) são inseridos de forma automática.
Dessa forma, os profissionais do RH ficam livres para atuarem em processos mais
estratégicos. Sem falar que o setor ganha agilidade, eficiência e uma gestão baseada no
conceito do RH digital ou 4.0.

Tecnologia e gamificação nas empresas
A gamificação empresarial foi apontada recentemente em estudos da Consultoria Gartner como
um dos principais interesses de empresas de tecnologia. Como parte da cultura de inovação, o
objetivo de fazer a metodologia é promover o engajamento dos colaboradores.
A partir de 2010 que o termo ganhou força e espaço nas estratégias de negócio
trazendo benefícios valiosos aumentando sua vantagem competitiva, incentivando a
colaboração entre os funcionários e a retenção de conhecimento no geral.
Dentro da gamificação empresarial, você pode encontrar alguns tipos, como:

→ Gamificação para treinamentos corporativos;
→ Onboarding e apresentações voltadas para integração de
novos funcionários;
→ Gamificação em treinamentos para áreas específicas da empresa,
como vendas e suporte.

Gestão remota eficiente
Atualmente, mais de 50% dos colaboradores acreditam que trabalhar em casa
proporciona maior flexibilidade e traz equilíbrio entre vida pessoal e profissional segundo uma pesquisa promovida pela Software Factorial, já em 2022.
A gestão à distância ainda é um campo de experimentação. Por conta da flexibilidade
de horários e até mesmo espaço para produtividade desses colaboradores, reuniões
excessivas podem ser um ponto negativo a ser levado em consideração. Então, como
engajar e motivar esses talentos?

→ Promova dinâmicas descontraídas;
→ Organize confraternizações com roteiros convidativos;
→ Proponha intervenções, como descompressão online;
→ Deixe o ambiente sempre aberto para considerações e novas ideias;
→ Construa um solo acolhedor e confiável.

Gestão digital de documentos
Com a assinatura digital ou eletrônica, o RH autentica documentos com rapidez
e segurança. Essa tecnologia é validada judicialmente por meio de chaves digitais
criptografadas. Tudo isso garante a legitimidade das assinaturas.
Entre os principais benefícios da gestão digital de documentos está a praticidade,
organização e produtividade. Uma vez que os profissionais do RH não precisam assinar
uma pilha de papéis e os colaboradores não precisam se deslocar até a empresa para
assinar, por exemplo, a adesão de benefícios ou rescisão contratual.

Conheça as soluções que vão
te ajudar nesse processo
Estendemos o “tapete vermelho” para as melhores ferramentas de
RH encontradas no mercado. Uma delas é o software de gestão
de RH da Convenia. Essa tecnologia integra todas as demandas e
obrigações trabalhistas em um único sistema, além de se conectar
com outras aplicações.
Entre as funcionalidades, estão:

→ Gestão de benefícios;
→ Gestão de férias;
→ Fluxo de desligamento;
→ Admissão digital;
→ Gestão da folha de pagamento;
→ Gestão de holerites;
→ Canais de comunicação entre gestores e colaboradores.

Quer descobrir como esses recursos potencializam as rotinas do
RH? Então, deixe a Convenia surpreender você!

Aproveite e faça um teste grátis por 7 dias!

Na sequência das melhores tecnologias para o RH está a plataforma
Clicksign. Em menos de 1 minuto, é possível assinar documentos
com validade jurídica — não importa a localização do profissional do
RH, contratado ou colaborador da empresa.
Para isso, a Clicksign disponibiliza:

→ Camadas de Autenticação de alta tecnologia como Pix,
Biometria facial, Selfie dinâmica, entre outras;
→ Assinatura manuscrita com ou sem certificado digital;
→ Coleta inteligente de dados;
→ Assinatura por WhatsApp, SMS ou e-mail.

Assinatura por WhatsApp, SMS ou e-mail.
Também é possível personalizar a ferramenta de acordo com as
necessidades do RH. Além de criar e gerenciar documentos de
forma inteligente e simples.
Gostou dos recursos oferecidos pela Clicksign? Não perca tempo
e comece agora mesmo a assinar documentos online.

Faça um teste grátis!

Segundo um estudo da McKinsey & Company, as empresas que
investem muito em tecnologias, tem uma taxa de crescimento 5
vezes superior em relação às que não investem.
Sim, o segredo para o sucesso da empresa e do RH do futuro tem nome:
automação. Não há motivos para receios, mas otimismo em relação aos
dias que ainda virão para essa área tão importante na empresa!

