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Gestão de pessoas na era da informação. 

 

Resumo 
 
Este projeto irá abordar sobre as tecnologias na área de gestão de pessoas, em 

que atualmente vem passando por mudanças positivas, e a tecnologia tem que 

estar inclusa nessas mudanças, proporcionando mais agilidade, conhecimento, 

feedbacks, e facilitando nas tomadas de decisões. 

A tecnologia pode facilitar na visão do gestor diante seus funcionários, onde ele 

pode aderir informações desde o currículo, o cadastro com informações do 

funcionário, seu desenvolvimento, metas atingidas e que serão atingidas, 

treinamentos a serem aplicados, e se cada um está na função correta com de 

acordo com o perfil identificado com todas as informações. Todas essas 

informações em uma só ferramenta, proporcionando um conhecimento mais 

detalhado com os relatórios finais. 

Em tomadas de decisões ressalta-se a importância das mídias sociais para 

recrutar novos colaboradores, em que um perfil em uma rede social pode 

transparecer muitas informações sobre o candidato, tornando a mídia social uma 

ferramenta. Existem as redes com perfis profissionais onde a organização pode 

pesquisar sobre a vida profissional do candidato e as redes de relacionamento 

em que é exposta a vida social e pessoal do próprio. 

 

Introdução 
 

Com a globalização e a era da informação, as atenções se multiplicaram em 

todos os setores da organização, onde softwares são fundamentais para a 

produção de um produto até a sua venda, em que a organização obtém os 

resultados por relatórios, que proporciona controle e agilidade aos gestores e 

também competitividade entre as organizações. Que de acordo com Chiavenato 

(2011) a tecnologia constitui tudo o que nos permite fazer coisas com maior 

eficiência e eficácia. 

Uma parte das organizações, os gestores planejam e investem no produto, no 

marketing, na divulgação e conhecendo perfeitamente o produto, e desconhecem 

seus colaboradores. Mas com as mudanças dessa nova era, em que as 

organizações mecanicistas se transforma em orgânicas, que os funcionários são 



vistos com uma maior atenção, e surge a necessidade do desenvolvimento, 

atualização e motivação dos mesmo e tudo é influenciado no desenvolvimento da 

organização.  

Sendo que investir nos funcionários é promissor, e a tecnologia é uma grande 

aliada para o gerenciamento de pessoas, conhecer e desenvolver estratégias 

favorecendo a gestão de pessoas através de softwares por exemplo.  

Segundo Chiavenato (2011) “As conclusões de pesquisas indicam que a 

tecnologia influencia poderosamente a estrutura e o comportamento 

organizacional, bem como o próprio estilo de administração da empresa.” E com 

essa forte influência a tecnologia se torna cada vez mais essencial em todos os 

setores da organização e também para gestão de pessoas, sendo que poucas 

organizações aderem a essa nova ferramenta para a gestão, por motivo de falta 

de conhecimento, comodidade e valor do investimento. 

E investir nos funcionários é de extrema importância, pois eles estão cada vez 

mais preparados, se aperfeiçoando, e a organização precisa se atualizar e 

conhecer mais as pessoas que colaboram para o desenvolvimento da 

organização, sendo que essas novas ferramentas abrangem a todos os 

funcionários e desenvolve estratégias auxiliando na gestão e assim, facilita a 

identificar os perfis de cada funcionário e também no geral, também promove 

mudanças necessárias, e a visão do gestor se torna mais amplo colaborando 

com tomadas de decisões. 

 
Objetivos 
 

Estudar as tecnologias favoráveis para a gestão de pessoas, direcionando e 

focar nas redes sociais e profissionais. 

E elaborar uma pesquisa sobre as organizações que aderem essa nova 

ferramenta.  

 
Metodologia  
 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa será utilizado os seguintes métodos: 

Pesquisa Bibliográfica, através dos livros, artigos, vídeos e notícias; 

Pesquisa de campo, para identificar organizações que já trabalham com 

tecnologias na gestão de pessoas. 

 



Desenvolvimento 
 

Tecnologia de informação 

De acordo com Gatti (2013) “Tecnologia da informação é, dentre muitas 

definições, uma ferramenta de gestão da informação a fim de aperfeiçoar 

processos e aumentar a produtividade em um dado ambiente.” E com muita 

competitividade no mercado atualmente, é necessário estar sempre um passo a 

frente na informação, mas não foi sempre assim, com tanta agilidade. 

Segundo Straubhaar e LaRose (2004) “Em meados da década de 60, os mais 

avançados modems eram capazes de enviar apenas 1.200 bits, por segundo, 

uma velocidade de leitura que podia ainda ser atingida por humanos.”. E com o 

passar dos anos, aprimoramentos eram criados até chegar à internet atual, que 

teve início no ano de 1973, com a capacidade de transmitir dados a longa 

distância. 

E com a praticidade em trocas e busca de informações a tecnologia se tornou 

fundamental para organizações que buscam informações externas e se 

comunicam no mesmo momento, estudantes que precisam se informar e estudar 

sobre qualquer assunto requisitado pelo professor e até mesmo pessoas em que 

querem apenas se distrair ou encontrar um amigo distante e conversar.  

De acordo com McaFee (2010) “A Web é emergente porque é a criação 

dinâmica de inúmeras pessoas ao redor do mundo interagindo umas com as 

outras por meio de links à medida que criam novos conteúdos”. E a partir desse 

significado pode-se ser citado a web 2.0, que surgiu no ano de 2004 em uma 

Conferencia de brainstorning entre a O’ Reilly e a  MediaLive International, que 

foi conceituada para a nova plataforma de sites de comunicação, com uma maior 

interação entre pessoas online, como exemplo, Facebook, Linkedin, Youtube e 

Google. 

 

Tecnologia na organização 

Tudo se iniciou com a teoria geral da administração, em que as organizações 

estavam crescendo e precisavam ser administradas adequadamente. Ainda no 

início do século XX, o pai da Administração científica, Frederick W. Taylor 

direcionou totalmente para a eficiência e eficácia, em uma linha de produção 

(montagem) em massa sem perdas, pode – se destacar a organização de 



automóveis Ford de Henry Ford por padronização e também sem nenhuma 

invenção, em que os colaboradores realizaram atos repetitivos, sendo eles 

considerados como máquinas. 

Em 1960 através de estudos e pesquisas elaborados pela inglesa socióloga 

Joan Woodward sobre a tecnologia em organizações, e as mudanças causadas, 

inclusive em produção em massa. 

 

Gestão de pessoas 

Investir na organização, em sua estrutura, tecnologias e equipamentos são 

perdidos se não investir em seus colaboradores. Porque atualmente, com a 

moderna gestão, as pessoas não são mais os recursos da organização, são 

reconhecidos em suas habilidades, conhecimentos, que são ímpares e que estão 

em constante aprendizado. Tornam-se parceiros da organização em que cada 

um contribui de alguma maneira para o crescimento da organização. 

Segundo Rodrigues (1996) “Na visão de PERROW a tecnologia permeia 

todas as atividades organizacionais, desde a aquisição de material, capital, mão-

de-obra, distribuição e gestão dos negócios”. O envolvimento da tecnologia com 

todas as áreas das organizações só tem em aumentar, porque forma sistemas 

facilitando não apenas em processos de produção, mas também nos 

administrativos e em comunicações internas e externas. 

E Chiavenato (2004) afirma que “Na era da informação, lidar com pessoas 

deixou de ser um problema e passou a ser a solução para as organizações bem-

sucedidas”.  

Recrutamento e seleção 

No recrutamento a organização também foi beneficiada, pois facilitou para o 

candidato em que ele não precisa ir até a organização, é preciso apenas enviar o 

currículo pelo e-mail ou preencher um formulário que a própria organização 

desenvolve em seu site. E para a organização, através de um banco de dados 

desses currículos preenchidos online se tornou mais direcionados para cada 

necessidade da organização. 

A seleção exige muito da organização, em que ela necessariamente precisa 

contratar a pessoa certa para o cargo certo, e se isso não acontecer o 

colaborador se torna insatisfeito e acaba prejudicando o desenvolvimento do 

setor e consequentemente da organização. 



De acordo com Chiavenato (2004) “As organizações utilizam uma variedade 

de técnicas de seleção para obter todas as informações necessárias a respeito 

dos candidatos”. Isso ocorre de acordo com a exigência do cargo, mas são as 

provas e vários testes e dinâmicas, para que durante a execução possa ser 

traçado um perfil do candidato e se ele é específico para o cargo que a 

organização oferece. 

 
Resultados 
 

Recrutamento e seleção na era da informação 

Através do desenvolvimento e criação das redes sociais, tais como, facebook 

e twitter em que as pessoas cadastradas criam um perfil com suas informações 

pessoais, compartilham fotos, várias informações, vídeos, reportagens entre 

outros de acordo com cada preferência pessoal. As redes profissionais como um 

bom exemplo, Linkdin em que seus participantes desenvolvem um perfil 

direcionado para organizações, com informações pessoais e profissionais com 

experiências e formam uma rede em que todos que são cadastrados podem 

visualizar o perfil, principalmente as organizações. O Instagram também é uma 

rede social direcionada especialmente para compartilhamento de fotos, em que 

se resume em contar suas novidades diárias através das fotos. Existe também o 

Youtube que é um site em que os usuários compartilham vídeos, de acordo com 

a preferência e as organizações compartilham vídeos anunciando o seu produto. 

E essas ferramentas podem ser usadas a favor das organizações para 

aprofundar no perfil de candidatos, que através das redes sociais, com o que eles 

compartilham, curtem e visitam podem proporcionar mudanças em uma tomada 

de decisão para a organização.  

A os especialistas em recrutamento ou um psicólogo identificam informações 

extras no perfil de uma rede social que não aderem em um currículo, em que 

muitas vezes os candidatos modulam para impressionar com características 

fortes e direcionadas para a organização, e quando um psicólogo ou outro 

profissional especialista em recrutamento fiscaliza o perfil identifica uma pessoa 

totalmente diferente a que se descreveu no currículo, ou então encontram uma 

foto totalmente contra as políticas da organização, como exemplo uma foto do 

candidato alcoolizado em uma festa em um domingo, ou dirigindo e entre outros 

motivos. 



Também além de poder prejudicar uma contratação, pode provocar o 

contrário, facilitar, as vezes o recrutador pode identificar uma característica 

positiva na rede social, e ele é contratado, mas tudo depende do conteúdo a ser 

encontrado e a política da organização, do que ela procura em uma colaborador. 

 

Considerações Finais 
 

Como este projeto está parcialmente completo, é necessário bastante 

pesquisa para completá-lo, direcionando mais para recrutamento na era da 

informação, ou seja, no que influenciam os comportamentos em redes sociais e 

profissionais e se podem modificar as opiniões em uma contratação de um 

candidato.  

E por tratar-se de um assunto atual e com poucas bibliografias dificulta o 

desenvolvimento, mas não o torna impossível de concluir. Ressaltando também 

que é um assunto muito importante, por ser uma nova estratégia das 

organizações para obter informações extras dos seus candidatos e até mesmos 

os próprios colaboradores. Informações essas que podem mudar a opinião da 

organização diante uma concepção de perfil durante uma entrevista. 
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