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RESUMO
No contexto de Pandemia do Covid-19, a área de gestão de pessoas foi a responsável por liderar e intermediar as pressas
todas as mudanças e adaptações necessárias a organização, para isso precisou aliar-se a TIC – tecnologia da informação
e comunicação, utilizando-se de seus recursos para que com uma facilitação da comunicação, permitindo conexões
entre pessoas, processos e dispositivos. Em vista disso, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise das
estratégias utilizadas pela gestão de pessoas no contexto pandêmico do Covid-19 e as contribuições da tecnologia da
informação.
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1. INTRODUÇÃO

A psicologia organizacional e a gestão de pessoas, desde os últimos séculos têm sofrido

diversas transformações em seus processos e ambientes, decorrentes principalmente de avanços

tecnológicos. As grandes consequências têm afetado mudanças nas estruturas organizacionais, bem

como, na valorização do capital humano de organizações que aprendem (SCHMIDT, KRAWULSKI

E MARCONDES, 2013). E com a chegada da pandemia covid-19 que ofertou grandes choques nas

organizações decorrentes ao isolamento social, diminuindo a produtividade e lucros da organização

e com isso, o grande desafio para o RH foi adaptar-se rapidamente a TI e manter o foco no bem

estar dos colaboradores e clientes (REPULA, SILVA, MOTTA, 2020).

A inserção da tecnologia aponta para um contexto mais competitivo e rigoroso (cobranças),

além de permitir a geração e organização extremamente rápidas de informações. Segundo Magaldi

(2020 p. 75) “o novo pensamento estratégico está lastrado na perspectiva de promover o cliente ao

centro da jornada de criação de valor da organização”, de modo que, leve em consideração os

elementos estratégicos para contemplar os sistemas: cultura organizacional, métodos ágeis e gestão

de dados.

Este trabalho tem por objetivo compreender os impactos tecnológicos na gestão de pessoas,

bem como elevar nosso conhecimento a respeito do tema, por meio de revisões bibliográficas.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TRANSIÇÕES ESTRATÉGICAS EM PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19

Com a chegada da Pandemia é perceptível o grande impacto nas pessoas, organizações e na

sociedade como um todo. No Brasil o agravo da doença teve início em meados de março de 2020,

inserindo o isolamento social como medida preventiva, o que gerou nas organizações redução de

produtividade e aumento de demissões, consequentemente o fechamento de muitas empresas. Para o

mesmo autor, o papel do recursos humanos centraliza-se na relação das pessoas e outras instituições

parceiras com a organização, fato que tornou-se ainda mais desafiador devido a introdução da

tecnologia como meio de comunicação “mais importante", visto que o contato presencial estava

impedido por decretos (REPULA, SILVA e MOTTA, 2020).

Marras (2007) afirma que a gestão de recursos humanos é indispensável para a organização

por ser um ponto estratégico para a atração de talentos e administração de colaboradores, que são o

capital humano da organização, os que à fazem funcionar de forma humanizada. Com os recentes

avanços tecnológicos, os setores de gestão de pessoas utilizavam apenas sistemas de informação

para a comunicação interna como meio de induzir atividades e meio de ter controle da organização.

Neste contexto de tendência da informação tecnológica, os sistemas vêem a fim de viabilizar

inovações dentro das organizações, além de oportunizar o acesso primordial de informações

relevantes da situação do colaborador, incluindo-se ainda como facilitador de educação corporativa.

Entretanto, as autoras apontam para uma via de mão dupla, uma com intuito de automatizar

algumas funções (robotizando), substituindo a mão de obra por tecnologias, enquanto que, a outra

via de informatização, que permite a reconfiguração do trabalho, neste sentido, a implementação de

T. I. não oferece garantia de concretização latente, o que tende ao desconforto, muitas vezes pela

falta de conhecimento e aprimoramento na área, levando-se em discussão a teoria adotada e a

praticada   (MASCARENHAS, VASCONCELOS e VASCONCELOS, 2005).

A tecnologia trás de forma mais concisa e racional os processos das organizações, se

alinhadas às demandas que estejam relacionadas com as políticas e valores do ambiente empresarial

e cliente, o que permite agilidade e organização das informações, levando em consideração a

praticidade para elaboração de novas estratégias contínuas, permitindo novas experiências com

sistemas ágeis de gestão e só é possível dentro de ambientes organizacionais que estejam abertos

para novos conhecimentos, pois “A estratégia adaptativa é consequência de um sistema que
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considera dados, agilidade e cultura gerenciados de forma integrada, tendo o cliente como

orientação principal e a geração contínua de inovações como resultado” (MAGALDI, 2020 p. 79).

2.2 CONTRIBUIÇÕES DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA A ÁREA DE

GESTÃO DE PESSOAS

Neste contexto de pandemia, a área de recursos humanos foi a responsável por liderar e

intermediar, às pressas, todas as mudanças e adaptações necessárias à organização, para isso

precisou aliar-se à TIC (Tecnologia da Informação e da Comunicação). Dentre a principal

contribuição da TIC à gestão de pessoas, destaca-se a facilitação da comunicação transparente e

instantânea, permitindo que houvessem conexões entre pessoas, processos e dispositivos, sendo

assim, facilitou-se diversos processos, tais como: monitoramento dos colaboradores, análise das

performances, captação de talentos, dentre outros (POLI et.al. 2021).

Além disso, possibilitou a realização do acolhimento virtual, para lidar com as demandas de

aspecto psicológico, amenizando a sensação de impotência e medo que as pessoas passaram a

sentir, ora pelo vírus até então desconhecido, ora pela fragilidade do todo. Em vista disso, foi

necessário oferecer mecanismos de aprendizado para que pudessem assimilar esta nova realidade, e

lidar com esse turbilhão de emoções (Poli et.al. 2021).

Por outro lado, surgiu a necessidade de adaptabilidade, rapidez e agilidade nas tomadas de

decisões, pois além das vidas em jogo, a sobrevivência dos negócios também estava em jogo. Nesse

sentido, Klauck (2021) aponta para o necessidade da área gestão de pessoas utilizar-se das

tecnologias emergentes como estratégia adaptativa, como método de solucionar problemas e

agilizar processos contínuos deste setor, tendo em vista que, a pandemia antecipou a ampliação do

uso de tecnologias, que era previsto para os próximos anos, portanto sua importância é evidente

quando se pensa no cliente e colaboradores e também maior efetividade nos processos

automatizados ( (POLI et.al. 2021).

3. METODOLOGIA
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O delineamento desta pesquisa é de revisão bibliográfica, com embasamento teórico de

autores que tratam da temática acerca da inserção da tecnologia na gestão de pessoas na pandemia

covid -19. Essa metodologia nos permite, como afirma Gil ( ANO) uma análise ampla sobre

conhecimento do fenômeno pesquisado. O objetivo da pesquisa é compreender os impactos da

tecnologia na gestão de pessoas. Levou-se em consideração critérios específicos de pesquisa para

um embasamento empírico adequado em relação ao tema, por meio de um levantamento de artigos

nas plataformas Scielo e Pepsic. Os materiais foram selecionados segundo os seguintes critérios: (i)

temas relacionados à pesquisa, (i)  trabalhos de autoria nacional.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

A pandemia do Covid-19, trouxe a necessidade de adaptabilidade, rapidez e agilidade nas

tomadas de decisões, tornando o papel da área de gestão de pessoas desafiador, pois precisou

intermediar todas as mudanças e adaptações necessárias ao organização, ao passo que precisou

utilizar-se das tecnologias de informação como estratégia adaptativa.

O uso das tecnologias de informações possibilitou a comunicação e acolhimento no

momento de isolamento social, sendo meio de acesso às informações de forma instantânea

referentes à organização como um todo, permitindo que houvessem uma conexão entre pessoas,

processos e dispositivos. Também trouxe facilidade para os processos, como por exemplo: o

monitoramento dos colaboradores, análise de performances, captação de talentos, treinamento, entre

outros.

Em vista disso, percebe-se que o uso das tecnologias de informação pela área de gestão de

pessoas foi intensificado no momento de pandemia, trazendo várias contribuições, para obter mais

eficiência, agilidade e inovações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Psicologia Organizacional e a gestão de pessoas, têm sofrido diversas transformações em

seus processos e ambientes, principalmente decorrentes dos avanços tecnológicos, os quais foram

intensificados com a chegada da pandemia Covid-19. As organizações sofreram vários impactos

com a pandemia, devido ao isolamento social, diminuição de produtividade e lucros, e com isto
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trouxe um desafio para a área de gestão de pessoas, onde precisou adaptar-se rapidamente às

tecnologias de informação como estratégia adaptativa.

A partir de então a T.I foi introduzida como forma de comunicação, visto que o contato

presencial estava impedido devido à decretos e isolamento social, além disso foi utilizada como

acolhimento virtual, para lidar com as demandas de aspectos psicológicos das pessoas. Também

facilitou a adaptabilidade, rapidez e agilidade nas tomadas de decisões, visto que a sobrevivência

das vidas e dos negócios estava em jogo (Poli et. al. 2021).

O acesso à informações relevantes e educação corporativa foi facilitado por meio da T.I. Em

vista disso, percebe-se que essas mudanças e adaptações tecnológicas trouxeram benefícios para

vários processos na gestão de pessoas, como recrutamento e seleção, retenção de talentos,

treinamento e desenvolvimento e avaliação de desempenho. Portanto a pandemia Covid 19 apenas

intensificou e fortaleceu a importância dos avanços tecnológicos (Poli et. al. 2021).
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