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Como os dados podem ajudar a 
turbinar a gestão de pessoas

Fernanda Jancso (*)

Logo de início, quero deixar claro 
que se engana quem pensa que 
People Analytics é algo somente 

para grandes empresas. Vou me ater 
a um ponto específico e que todos 
conhecem, o recrutamento. Indepen-
dentemente do tamanho, todo gestor 
precisa saber quem está contratando 
e se esse novo recurso irá realmente 
agregar valor ao negócio, afinal con-
tratar errado custa muito caro porque 
a empresa acaba perdendo todo o 
tempo e recursos financeiros que foram 
investidos com seleção, treinamento e 
desenvolvimento etc. 

A metodologia People Analytics tem 
como objetivo facilitar e tornar mais 
ágil a gestão dos recursos humanos, 
fornecendo indicadores relevantes de 
cada funcionário na empresa, desde o 
início da sua jornada, na fase de contra-
tação, passando pelo desenvolvimento 
e acompanhamento, até as fases de ava-
liação de performance e recompensa. 

Com a pandemia da COVID-19 e a 
consequente aceleração da digitaliza-
ção nas empresas, o People Analytics 
tem ganhado mais espaço na agenda 
dos gestores das empresas que buscam 
tomar decisões mais precisas basea-
das em dados reais e não em cenários 
subjetivos, também conhecido como 
“achismo”.

Diante disso, o papel da área de RH 
ficou ainda mais relevante. As equipes 
precisam garantir o número certo de 
pessoas, com as habilidades certas e 

Com o People Analytics, é possível 
identificar comportamentos, preferên-
cias e pontos de desenvolvimento de 
competências dos funcionários que 
podem ser melhorados. No final das 
contas, o gestor tem em mãos dados 
para melhorar situações relevantes 
como a diminuição da rotatividade 
de pessoas e a atração e retenção de 
profissionais qualificados. Desta forma, 
a empresa está mais apta a aumentar 
o engajamento e a produtividade dos 
seus colaboradores.

Outro aspecto, que é crucial para 
o sucesso da empresa, é reter seus 
talentos. Uma gestão de pessoas orien-
tada a dados é capaz de identificar os 
funcionários com melhor desempenho, 
avaliar suas competências e moldar 
as suas carreiras com uma melhor 
definição dos objetivos, treinamento 
e desenvolvimento e aumentos de sa-
lário baseados em mérito. Com esses 
insights, os gestores podem manter 
os funcionários motivados, enquanto 
expandem suas competências, pre-
parando-os para ocupar funções mais 
sênior no futuro.

A aplicação do People Analytics é 
fundamental para o gestor tomar me-
lhores decisões, sempre orientadas por 
dados que são a fotografia da empresa. 
Desta forma, o gestor conhece melhor 
o comportamento e as características 
de seus recursos humanos, melhorando 
a segurança do processo de gestão de 
pessoas.

(*) É líder de RH da MicroStrategy América Latina

Cada vez mais o termo People Analytics tem se disseminado no mercado empresarial. Trata-se do uso 
de tecnologia para coletar, organizar e analisar as informações relacionadas aos funcionários de uma 
empresa para melhorar a performance dos colaboradores e os resultados de negócio.

nos lugares certos para que a empresa 
possa atingir seus objetivos de negó-
cios. Com isso, muitas empresas estão 
incorporando à sua gestão o uso de 
tecnologia para melhorar a performance 
dos colaboradores e os resultados de 
negócio.

Na prática, os dados podem revelar 
rapidamente e de forma precisa res-
postas para uma série de informações 
que são fundamentais para a gestão de 
capital humano, como: Qual é o índice 
de turn-over de cada equipe? O quanto 
dessa rotatividade se refere a recursos 
que farão falta para a empresa? Quais 
aspectos e elementos tornam a minha 
empresa mais atrativa para os talentos 
que eu quero contratar? Como otimi-
zar a distribuição e alocação dos meus 
headcounts? 

Muitas vezes, chegar a essas respostas 
para tomar decisões baseadas em dados 
não é uma tarefa simples. Isso porque as 
informações sobre os funcionários, na 
maioria das empresas, estão espalhadas 
em diferentes sistemas que compõem 
a gestão de RH, como recrutamento e 
seleção, treinamento, folha de paga-
mento, gestão de performance e de 
benefícios etc. 

Quando usado como uma ferramenta 
para otimizar toda a gestão de pessoas, 
o People Analytics oferece uma visão 
abrangente da gestão de pessoas com 
a combinação de dados dos principais 
sistemas de RH. Esse é, sem dúvida, 
uma de suas principais vantagens.

News@TI 

STATE lança programa de incentivo a 
startups de base científica

@O STATE, hub de inovação independente focado em ciências, ci-
dades e criatividade localizado na cidade de São Paulo, junto com 

parceiros acabam de lançar o programa #WhereScienceHappens. Com 
um de seus braços focados no desenvolvimento de deep tech e hard 
science, o STATE aposta neste projeto que irá selecionar três startups 
inovadoras das verticais financeira, sustentabilidade e Life Sciences 
para ingressar em seu ecossistema de inovação com a consultoria de 
parceiros como Atech, AWS, Blanko, CoBlue, EMERGE, FESA X Four, 
GRIDS, Growth Machine, InvestSP, Le Wagon, Liga Ventures, Nós8, 
Pipedrive, Quintessa e Textual e apoio do Google For Startups e Sebrae. 
Os interessados devem se inscrever no programa pelo site https://www.
state.is/wherescience . Serão selecionadas as dez melhores startups para 
participar de um Pitch Session com o comitê de avaliação, formado por 
especialistas residentes do ecossistema STATE. Destas, cinco seguirão 
adiante para um desafio que irá definir as três startups vencedoras.  

Face ID garante mais segurança para a frota 
com identificação facial

@Não é de hoje que as tecnologias utilizadas nas estradas vão além 
do monitoramento mais eficiente das viagens. Todo o setor logístico 

ganhou outra dimensão com o advento de tendências inovadoras. Caso 
da Inteligência Artificial e sua aplicação para reconhecimento facial, uma 
maneira de identificar rostos humanos em imagens por meio de técnicas 
digitais. É graças à IA que é possível cruzar dados e detectar padrões que 
garantam que o rosto detectado é de determinada pessoa. É também 
graças a ela que a Via Technologies vislumbrou o sistema de detecção de 
faces como um aliado na gestão de frotas, e o adaptou na tecnologia VIA 
Mobile360 D700 Al Dash Cam, na função DMS (Driver Monitoring System). 
Uma das soluções mais versáteis em termos de novidade tecnológica, o 
Face ID, como foi batizado, executa um monitoramento mais minucioso 
que os demais sistemas e ainda auxilia na segurança da frota. Na estrada, 
a utilização da ferramenta ainda permite o registro da viagem do motorista 
substituindo as leituras do sistema QR code, entre outras vantagens.

ricardosouza@netjen.com.br
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No mundo corporativo, 

ser ágil nem sempre 
significa ser rápido

Com o mundo em 
ritmo cada vez 
mais acelerado 
de mudanças, 
as empresas já 
entenderam que 
a sobrevivência 
depende de uma 
enorme capacidade 
de adaptação aos 
cenários que se 
apresentam, às vezes 
de forma repentina. 

É preciso garantir en-
tregas que agreguem 
valor e se diferen-

ciem. E quando o assunto 
é gestão e inovação, a 
metodologia ágil está no 
topo das tendências. Me-
todologias ágeis podem ser 
definidas como um conjunto 
de práticas aplicadas no 
gerenciamento de projetos, 
cuja principal característica 
é a alta adaptabilidade a 
mudanças. Elas são estru-
turadas em ciclos curtos, 
as chamadas sprints, e o 
objetivo é, a cada novo 
ciclo, realizar uma entrega 
pré-determinada. 

Essas práticas vêm se 
mostrando extremamen-
te eficazes para aqueles 
que buscam impulsionar a 
gestão de projetos e man-
ter equipes em estado de 
permanente prontidão, 
capazes de apresentar rea-
ções rápidas às mudanças e 
flexibilidade na adaptação. 
A transição do modelo de 
trabalho presencial para o 
home office é um exem-
plo de como as empresas 
enfrentam desafios ines-
perados que precisam ser 
encarados e vencidos de 
forma rápida e "com o carro 
em movimento". Aqueles 
que já trabalhavam com 
metodologias ágeis tiveram 
vantagens nesse processo. 

Como as entregas pos-
suem ciclos mais curtos, 
possíveis dificuldades de 
adaptação ou quebra no 
ritmo de produção de um 
integrante da equipe são 
fácil e rapidamente identi-
ficadas por conta da forma 
como o trabalho é conduzi-
do. O foco está nas pessoas 
e não nas ferramentas. O 
indivíduo e seus papéis são 
colocados acima de tudo. 
O conceito da metodologia 
traz a responsabilidade 
para cada colaborador, o 
que é muito eficaz porque 
quando se coloca de forma 
clara a responsabilidade 
para o indivíduo, a pessoa é 
empoderada, o que costuma 
surtir efeito positivo.

E como saber se uma 
empresa está pronta para 
o ágil? Apesar de altamente 
vantajosa para qualquer em-
presa e do baixo custo para 
implantação, a metodologia 
possui alguns pré-requisitos 
para que a prática seja bem 
sucedida - entre eles, a 
interação da equipe, que 
precisa ser colaborativa 
e auto gerenciável. Como 
existe a necessidade de uma 
troca muito constante, de 
informações e percepções, 
a equipe precisa estar bem 
entrosada e com grande 

proximidade entre as pes-
soas. 

As daily meetings (reuni-
ões diárias de, no máximo 15 
minutos) são um dos ritos 
da metodologia e servem 
para alimentar essa troca 
entre as pessoas, para que 
todos entendam em qual es-
tágio o processo está, tirem 
dúvidas, e se ajudem. E se 
pode parecer difícil reunir 
diariamente uma equipe 
inteira no modelo de traba-
lho remoto, pense que todo 
desafio pode ser encarado 
como oportunidade. Por 
experiência, afirmo que 
colocar toda a equipe junta 
em um aplicativo de reunião 
virtual tem sido mais fácil e 
produtivo.

Os ritos pré-definidos 
acabam por fazer com que 
a equipe fique mais unida, 
com um contato mais pró-
ximo, eliminando qualquer 
chance de dispersão que 
o trabalho remoto possa 
causar. Nestes meses de 
pandemia, o Ágile Trades, 
um dos movimentos que 
representa o ágil no Brasil, 
teve um aumento de 20% 
na busca por informações, o 
que mostra que um número 
cada vez maior de gestores 
está entendendo que esse 
modelo de trabalho pode 
melhorar os resultados da 
empresa, principalmente 
em um cenário em que o 
home office chegou para 
ficar. 

Basta deixar o purismo de 
lado e ter a flexibilidade de 
avaliar o que cabe melhor 
para a empresa, sabendo 
escolher o melhor método 
para a operação. Mas é 
preciso saber onde a organi-
zação está hoje e para onde 
quer ou precisa ir. Deve-se 
considerar também o que 
a empresa valoriza mais na 
equação entrega previsível 
versus capacidade de se 
adaptar à mudança. A se-
gunda coisa a considerar é 
o valor conferido ao cliente. 
A empresa tenta descobrir 
o que o cliente quer ou está 
focada apenas em fazer e 
cumprir compromissos?

Por fim, deixo aqui duas 
observações importantes 
sobre essas reflexões. A 
primeira é que ser ágil não 
significa apenas ser rápido. 
É preciso entregar valor. 
Em alguns casos, vale mais 
"furar uma sprint" de duas 
semanas e entregar em três, 
com mais valor. A segunda 
observação é que utilizar 
essa metodologia não signi-
fica ausência de disciplina, 
documentação ou planeja-
mento. Tudo isso acontece 
dentro do ágil, só que de 
forma menos burocrática. 

O que existe é uma docu-
mentação viva, um plane-
jamento curto dentro das 
sprints. O ágil exige até mais 
disciplina que o modelo tra-
dicional de trabalho e tem 
o poder de revolucionar a 
gestão e acelerar projetos de 
forma muito eficiente, como 
nenhum método tradicional 
é capaz, com ou sem home 
office.

 
(*) - É diretora de Tecnologia e 

Operações da Tecnobank.

Adriana Saluceste (*)

O TecMundo, um dos maiores portais de 
tecnologia da américa latina e integrante 
do grupo NZN, um dos principais players 
para soluções de publicidade e comu-
nicação online, anuncia a premiação de 
profissionais do ano, focado nos segmentos 
de tecnologia.

As categorias para premiação serão:
Spotlight
Profissional Destaque:
< Profissional Destaque de Produto
< Profissional Destaque de Cloud
< Profissional Destaque de Desenvolvimento
< Profissional Destaque de UX

TecMundo realiza premiação para profissionais de tecnologia
classificação do Spotlight, o candidato deve 
fazer a inscrição na página da premiação e 
realizar o desafio Gamily que irá avaliar o 
nível de conhecimento técnico em cada área 
de atuação. Os 10 candidatos com a melhor 
pontuação se tornam finalistas e vão direta-
mente para etapa de votação popular, onde o 
profissional que obtiver mais votos de acordo 
com a preferência do público será o campeão.
As inscrições podem ser feitas do dia 11 a 30 de 
novembro pelo site https://www.tecmundo.com.
br/premiacao/profissionais-de-tecnologia, com 
a votação popular do dia 09 a 21 de dezembro. 
Os vencedores serão anunciados no dia 22 de 
dezembro.

TecBest
Profissional do Ano by TecMundo
< Profissional Influente 2020

Destaque Projeto Social
< Projeto Inovação 2020

Para os critérios de avaliação do TecBest, o 
time do TecMundo escolherá 20 candidatos ao 
prêmio por meio de uma curadoria, levando em 
consideração alguns requisitos, como relevância 
do projeto desenvolvido, inovação dentro da área 
de atuação, currículo do profissional e impacto 
social dentro da área de atuação, incluindo 
diversidade e inclusão. Durante as etapas de 

Fernanda Jancso
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