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Novo sistema de Recursos Humanos entra em operação em todo o Estado
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O governo baiano acaba de colocar em operação em todo o Estado o novo sistema informatizado de
gestão de pessoas, o RH Bahia. O software – que irá automatizar mais de 90% dos processos de
Recursos Humanos – terá impacto nas rotinas de 270 mil servidores estaduais ativos, inativos e
pensionistas dos 417 municípios baianos, além de proporcionar aos cofres públicos uma economia
estimada de R$ 84 milhões ao ano, em razão de um novo padrão de confiabilidade e precisão no
processamento da folha de pagamento.
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De acordo com o gerente de Service Desk do RH Bahia, Carlos Eduardo Carvalho, neste início de
implantação, a maior parte das transações no novo sistema vem sendo realizada por usuários
comuns, que utilizam o Portal de Serviços do RH Bahia para consultar documentos como
contracheque e informe de rendimento, além de programar férias e solicitar virtualmente certidões,
licenças e movimentações internas, entre outros serviços.
É o caso da assessora técnica da Secretaria de Administração do Estado (Saeb), Mariana Santana,
que experimentou a navegação no portal assim que o sistema entrou em operação. “É um site
intuitivo e de navegação simples, que reúne muito serviços em um só lugar e me confere autonomia
para realizar procedimentos como agendamento de férias”, opina.
Salto tecnológico
O RH Bahia é uma versão customizada do módulo Human Capital Management (HCM) do software
SAP, fabricado pela alemã SAP AG. Até pouco tempo, o sistema era utilizado no Brasil apenas por
grandes empresas privadas e de economia mista como a Petrobras. Além do pioneirismo na
administração pública, o projeto baiano também chama atenção pelas dimensões: segundo a
própria SAP, trata-se do maior projeto de implantação do HCM na América Latina e o terceiro maior
do mundo. “É um salto tecnológico, que irá nos permitir aperfeiçoar a qualidade do nosso gasto com
pessoal e a nossa capacidade de gestão, o que se reverte em melhoria na qualidade dos serviços
prestados ao cidadão”, destaca o superintendente de Recursos Humanos do Estado, Adriano
Tambone.
O gestor de negócio do projeto, Wilson Freitas, ressalta que "o que o software irá propiciar ao
Estado é um controle efetivo da sua maior despesa, garantindo que os processos sejam executados
automaticamente de acordo com a norma legal”. A estratégia já foi testada com sucesso em oito
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empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado, onde o software entrou em
operação em janeiro de 2017, proporcionando uma economia de 0,8% na geração da folha de
pagamento.
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