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1. Introdução 
 

Departamento de RH é fundamental para todas as macros-empresas, e até 

mesmo para as micros-empresas. Com uma doença (covid-19) que gerou uma 

pandemia mundial, podemos imaginar que houve grandes mudanças em vários 

setores. Claramente o Departamento de RH teve que fazer grandes manobras 

para poder se adaptar a essa situação. 
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2. Problemas do Departamento de Recursos Humanos em 

Meio a Pandemia 
 

Ao realizar algumas reuniões e pesquisas relacionadas, notamos que houve 

sim mudanças, algumas simples e outras mais complexas. Em reunião com uma 

profissional da área de Recursos Humanos alguns assuntos foram, e neles 

podemos notar a mudança. 

De acordo com o tema discutido na reunião ficou claro que vários processos 

mudaram a forma de ser efetuado. Os processos de capitalizar novos talentos 

para contratação mudou completamente já que não está sendo mais possível 

fazer encontros pessoalmente, não poder ter um contato com o candidato faz 

uma falta de acordo com a entrevistada. Nas entrevista não possuem mais 

aquela relação afetiva que influencia na hora de selecionar o candidato, ou seja, 

entrevistas on-lines passaram a ser feitas com mais frequência, e as emoções 

foram deixadas de lado, e as hard skills começou a ser o ponto principal para um 

candidato ser aprovado para a vaga de emprego. 

Tendo em vista que vários aspectos nesse departamento obteve mudanças, 

criamos um site no intuito de poder informar as pessoas, mostrar o que estão 

fazendo e de que modo, tendo em consideração que essas mudanças podem 

variar entre as empresas, nem todas estão agindo da mesma forma, Isso pode 

variar do ramo da empresa, como empresas na área da saúde, empresas de 

transporte público, startups e etc. 
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3. Conclusão 
 

Devemos tomar o máximo de cuidados possíveis nesses tempos difíceis, 

pois, para alguns essa doença pode vir a ser fatal, o departamento de RH é o 

que faz a gestão das pessoas por esse motivo criamos um site para informar o 

que vem sendo feito para combater essa doença e manter os funcionários 

seguros em suas devidas residências ou em seus devidos locais de trabalho. 


