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Números, informações, métricas, indicadores. Como diria Peter
Drucker, “se você não pode medir, você não pode gerenciar”. Ou
seja, toda e qualquer área de uma organização precisa coletar
dados e transformá-los em indicadores com valor estratégico.
Obter dados significa basear as decisões em fatos concretos e não
opiniões, julgamentos ou qualquer outra coisa subjetiva.
 
A área de Recursos Humanos, se gerida adequadamente, é capaz
de proporcionar aos líderes uma visão mais clara das equipes e do
que elas conseguem oferecer, já que transparece o quão saudável
a organização está. O uso de indicadores possibilitará um
panorama da situação a qual da organização, antecipando
problemas e maneiras eficientes para solucioná-los. Permite
desenhar metas  mais objetivas e alinhadas às reais necessidades
do negócio. Permite mudar planos de ação a tempo, já que torna
possível comparar os resultados com projeções de metas.
Conferem mais objetividade ao profissional de RH, que
normalmente e tradicionalmente usa muitos dados
subjetivos.  Continue lendo...

Meça, mas saiba o que e o por
quê.
Por Carolina Grandchamp
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Blended workforce
Estudo realizado pelo World Economic Forum's
mostrou que até 2025 50% da mão de obra
humana será substituída por inteligência
artificial. Isso significa que a liderança das
organizações precisa considerar o impacto do
uso de IA desde a produtividade até questões
morais e cultura. Isso porque o uso de IA não
apenas significa realizar tarefas de forma mais
rápida, barata e eficiente, mas também realizar
coisas até então vistas como impossíveis. Ou
seja, ter mentes robóticas no ambiente de
trabalho requererá mentes mais humanas, que
complementem a tecnologia, sem concorrer
com ela. Pessoas que saibam usar as máquinas
como recursos, interpretando dados e
aplicando os resultados de maneira
estratégica, empática e criativa.

WEBINAR: O papel do RH na revolução 4.0.
Dia 22 de setembro.  Clique aqui
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