AL AVAN CAN DO
A TECNOLOGIA
A ascensão constante da tecnologia é inevitável, porém os
profissionais de RH podem empregar novas tecnologias para obter
ganhos de eficiência significativos!
Desde o surgimento da internet nos anos 80, novas tecnologias estão
se despontando a um ritmo alarmante, trazendo novos desafios para
os profissionais de RH. Alavancar a tecnologia está se tornando cada vez
mais essencial para os profissionais de RH como um parceiro de negócio
estratégico. O RH precisa tomar decisões orientadas por análises e
evidências sobre a gestão de funcionários e reportes.
Este curso explica os sete principais passos para selecionar soluções
tecnológicas e quatro principais interações da tecnologia digital para os
estes profissionais. Após participar deste curso, você terá condições de
maximizar as vantagens da tecnologia e minimizar qualquer desvantagem.

ASSUNTOS ABORDADOS
 ENTENDENDO TECNOLOGIA
• O surgimento da tecnologia.
• Tecnologia como um facilitador
 CONHECENDO O IMPACTO DA TECNOLOGIA EM RH
• Desafios tecnológicos
• Tendências adicionais
 SELECIONANDO A TECNOLOGIA CERTA
• 7 principais passos
 USANDO A TECNOLOGIA DIGITAL PARA CRIAR
SOLUÇÕES
• Armazenamento e confidencialidade de dados
• Rede social
• Aplicativos
• Bring Your Own Device – BYOD (“traga seu próprio
dispositivo”)
 ENTENDENDO AS VANTAGENS E TENDÊNCIAS
TECNOLÓGICAS

B E N E FÍ C I O S AO S PA R T I C I PA N T E S
 Tornar a tecnologia como facilitador de ganhos em
eficiência.
 Usar a tecnologia para ajudá-lo com sua carga de
trabalho no dia a dia.
 Permitir decisões orientadas por análises e
evidências sobre a gestão de funcionários e reportes.
 Prever as tendências da força de trabalho usando
dados com eficácia.
 Implantar tecnologia para desempenhar um papel
cada vez mais estratégico no alcance dos objetivos
do negócio.
 Estar equipado com qualidade de dados e análise de
dados.
 Conhecer os sete principais passos para selecionar
soluções tecnológicas.
 Facilitar as atividades de RH mais fáceis por meio de
soluções digitais.
 Aumentar sua habilidade de se envolver com todos
os funcionários.
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