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O QUE É : 
DADO, 

INFORMAÇÃO E 
CONHECIMENTO

Os dados são uma série de fatos discretos que servem como base para a construção da 
informação e do conhecimento.

## dado não apresenta um significado importante e não leva a nenhuma compreensão 
quando analisado sozinho. ##

A informação nada mais é do que uma estruturação e organização de dados, ou seja, ela 
é o resultado de aplicar contexto aos dados.

De acordo com Yves François Le Coadic, ela é um registro, em suporte físico ou intangível, 
disponível à assimilação crítica para produção de conhecimento (LE COADIC, 1996).

Uma definição simples para conhecimento é que ele, sozinho, é 
a informação processada e já transformada em experiência por 

uma pessoa.



O QUE É : 
CIÊNCIA DE 

DADOS

Ciência de dados é um ramo multidisciplinar da 
ciência que envolve técnicas de computação, 

matemática aplicada, inteligência artificial, 
estatística e otimização com o intuito de resolver 
problemas analiticamente complexos, utilizando 

grandes conjuntos de dados como núcleo de 
operação.

Fundação Getúlio Vargas
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CAPTURA DE 
DADOS

Utilizar diversos componentes e frameworks



CAPTURA DE 
DADOS

Transformar sinais humanos em dados



DESAFIOS
&

RECOMENDAÇÕES

PREMISSA
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INDICADORES
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FERRAMENTA

3

Análise de talentos é 
a análise de dados 

relacionados à força 
de trabalho, que é 

usada para melhorar 
o engajamento geral 
da força de trabalho, 

a experiência e a 
produtividade.

Meça o impacto das 
decisões de talentos nos 
resultados dos negócios, 
ajudando a melhorar a 
otimização da força de 

trabalho, a produtividade 
do trabalhador e o 

desempenho 
organizacional.

Implemente e meça o 
sentimento e o 

engajamento dos 
funcionários por meio 
de análises de voz do 

funcionário (VoE)



PEOPLE 
ANALYTICS

RH 5.0

O conceito People Analytics é uma metodologia que permite 
transformar grande quantidade de dados em informações 
estruturadas e úteis para um propósito pré-estabelecido. 

Dados estes que estão armazenados nas fichas de admissão, no 
currículo, processo seletivo ou até mesmo em redes sociais e 

conversas informais com o colaborador.



PEOPLE 
ANALYTICS

RH 5.0

Experiências de Omni e Multichannel devem ser a base de dados 
para a interação e definição de perfil

chatbot

website Smart tv

Digital 
assistant
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telefone
Áreas
Fisicas

Smart
phones



HANDS ON

RH 5.0

1

2

Projeto

O propósito não deve ser o de vigiar, mas melhorar a 
interação, a produtividade e a participação do 
profissional, identificando problemas antes que resultem 
em demissões voluntárias ou baixo desempenho.

Ideação



HANDS ON

RH 5.0
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3

Perfil

Ferramentas

A maior parte das tendências diz respeito a pessoas e 
dados. Isso porque nenhuma empresa tem sucesso 
sem uma equipe engajada e comprometida com os 
mesmos objetivos. Processos são importantes, mas 
sem o talento humano eles não trazem resultados.



MÉTRICAS PARA 
ACOMPANHAR

1

2
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INDICE DE ROTATIVIDADE (TURNOVER)
Pode indicar problemas como a qualidade no recrutamento e seleção, 
eficiência no processo de onboarding e capacidade de retenção de talentos. 

INDICE DE RETENÇÃO DE TALENTOS
Usado para diagnosticar a eficiência das estratégias da empresa que estão direcionadas aos 
funcionários, de acordo com as competências e resultados deles. Esse índice ajuda a entender como 
aumentar o engajamento e diminuir o índice de rotatividade dos colaboradores. 

TAXA DE ABSENTEISMO
O índice mede as ausências dos funcionários a partir 
de suas faltas justificadas ou não, atrasos e licenças 
medicas 



TIPOS DE 
ALGORITMOS DE 

MACHINE 
LEARNING
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REGRESSÃO LINEAR
Previsões Numéricas
Melhora linha de ajuste dos pontos

REDES NEURAIS
Comportamento do cérebro
Pode apresentar camadas entre neurônios 

ÁRVORE DE DECISÃO
Método de ramificação
Combinação de resultado em grafico

RANDOM FOREST
Média de muitas arvores 
Divide os dados para cada árvore

REGRESSÃO LOGÍSTICA
Adaptação da Regressão Linear
Previsões Categóricas

SUPORT VECTOR MACHINE
Encontra uma linha que separa diferentes 
outputs

K-NEAREST NEIGHBORS
Compara valor de outputs para 
determinar semelhanças e diferenças

XGBOOST
Derivado do random forest, porem mais 
acurado e mais rápido de resultado



CONCLUSÕES 
FINAIS

Ciência de Dados e People Analytics
trabalham no sentido de tornar a gestão 
de pessoas mais eficiente e adequada às 

reais necessidades da empresa. O 
sistema permite ter conhecimento de 

cada individuo da organização, 
fornecendo base para a formação de 

equipes mais harmônicas e produtivas.

!! IA = Discussões sobre Ética de dados 
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