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“Se você quer escalar o talento em sua empresa, 
abrace a ideia de que você precisará premiar e 
reconhecer os indivíduos de novas formas e de 
maneiras personalizadas”

Charan, Barton, and Carey 2018



PESQUISA EM DUAS PARTES
www.theirf.org



DEFINIÇÕES
Inteligência artificial:

Análises Preditivas:

Big Data:

Machine Learning:

Qualquer coisa feita pelo homem que aprende por 
experiência e copia a inteligência humana.

Uma forma de análise estatística que procura padrões, 
encontra tendências e prevê eventos futuros/resultados

É o combustível para as análises preditivas e machine
learning.

Representa as últimas técnicas de análise estatísticas, 
reconhecimento de padrões e análise preditiva.
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MACHINE LEARNING E AI



O TALENTO VENCE



VASTO, RÁPIDO, REAL E VARIADO



AQUISIÇÃO DE TALENTOS

Mídia programática para recrutamento e engajamento/incentivo



CONTRATANDO E INCORPORANDO
Inteligência artificial em jogos para medir habilidades de 
candidatos

Games como Dash Dash, 
Bomba Blitz e Meta Maze
medem habilidades

O exercito americano, a 
Boston Consulting e outras 
empresas já estão usando 
Games com AI triagem  dos 
processos seletivos.



RETENÇÃO

Machine learning pode localizar colaboradores 
que podem estar pretendendo ou tendendo a 
sair. No futuro, a AI vai nos dizer inclusive 
como agir para retê-los, e até já executará esta 
ação. 



RECOMPENSA, RECONHECIMENTO E 
GESTÃO DE PESSOAS

Conforme a recompensa cruza com 
outras disciplinas, incluindo gestão de 
talentos, engajamento de times , 
capacitação e desenvolvimento, é 
possível que dados do RH sejam 
utilizados estrategicamente”



ENGAJAMENTO

“Usamos pesquisas anuais e analises de 
social media em tempo real. Através da 
combinação destes canais de dados, 
podemos entender o que é importante 
aos colaboradores – o que funciona e 
não funciona – e pode transformar isto 
em ações corretivas/preventivas.” – Chris 
Broderick, B. Near Global



APRENDENDO E DESENVOLVENDO

“Ai detecta padrões e 
comportamentotender e servir cada 
usuário de uma maneira mais adequada 
ao seus estilo de aprendizado.”
Zoomi - plataforma



GESTÃO DE PERFORMANCE

“Um dos campos mais promissores para a AI é o de 
aprendizado adaptativo: usando dados para criar 
algoritimos que aprendem com o comportamento.”

“Analise de dados pode descrever caminhos para 
criarmos melhores ambientes de trabalho baseados 
no comportamento e desejos.”

“Quando você cria uma política que padroniza como 
as pessoas são avaliadas e recompensadas, você 
engessa e perde orpotunidade”



IMPLICAÇÕES

Não teme buracos negros. 
Mas AI..uhm..

Você vai 
perder seu 
emprego...

Terra para terraqueos Prepare-se 
para Disney 
sem crianças

Opa, podemos 
falar sobre isso

Esperando o 
próximo voo 
para marte

Dominar a galáxia ou 
seremos extintos

Os robôs podem nos 
dominar

Vai acontecer de 
qualquer forma

Para cima e avante

Visão“Sinal verde” do 
google (Não o Sergey)

Acalmem-se. 
Tenho tudo sob 
controle

Confiem nos robôs 
(google brain) Preocupado? Fale 

com o meu 
mordomo virtual

Louco para virar 
um cyborg



A CHAVE É A ADOÇÃO RÁPIDA
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