
Como a IA ajuda a 
minimizar os erros na 
hora da contratação

A qualidade do 
capital humano é 
um dos fatores que 
mais influenciam 
os resultados das 
empresas

Por isso, recrutar e 
contratar colabora-
dores com o perfil 

correto é, talvez, a função 
mais importante de qual-
quer área de Recursos 
Humanos. No entanto, 
pesquisa recente mostra 
que, mesmo com toda a 
maturidade adquirida por 
esses departamentos e seus 
profissionais nos últimos 
anos, as corporações con-
tinuam errando muito nas 
seleções. 

E alta rotatividade, não 
é novidade para ninguém, 
significa impacto direto no 
resultado. De acordo com 
pesquisa realizada em feve-
reiro último, pela empresa 
de recrutamento Robert 
Half, 41% das lideranças 
assumem ter feito alguma 
contratação equivocada no 
último ano. A sondagem ou-
viu 300 executivos brasilei-
ros do chamado “C-Level”. 

O uso de tecnologia da 
informação dentro do RH 
é algo necessário e os ges-
tores sabem disso. Ainda 
assim, ao fazer uma análise 
do resultado, a impressão 
que fica é que algumas 
destas ferramentas, como 
aquelas que usam dados e 
inteligência artificial para 
contratação, retenção e 
gestão de carreiras de 
profissionais, ainda não 
foram adotadas ou estão 
sendo utilizadas de forma 
incorreta.

Os processos de seleção 
de talentos não orientados 
a dados resultam apenas 
em colaboradores que 
atendem ou superam as 
expectativas do respectivo 
gestor na metade do tempo. 
Estes dificilmente são os re-
sultados que a maioria das 
empresas está procurando. 
A Inteligência Artificial (IA) 
é a ferramenta ideal para 

minimizar esses erros. 
Na etapa dos processos 

seletivos, o uso da tecno-
logia proporciona maior 
produtividade ao permitir 
uma busca mais assertiva, 
além de maior agilidade na 
contratação e também um 
aumento significativo na 
capacidade de exploração 
de características de uma 
pessoa candidata, propor-
cionando assim, uma visão 
e entendimento mais amplo 
sobre ela.

Mais do que isso, em-
presas que usam esta 
tecnologia em todo o seu 
processo de gestão de 
pessoas conseguem, ao 
longo do tempo, identifi-
car características que um 
profissional tem que ter 
para ser bem-sucedido em 
determinada posição, e a 
identificar candidatos que 
se encaixem nesses crité-
rios (que não precisam ser 
necessariamente técnicos - 
podem ser humanos, como 
capacidades de persuasão 
e construção de relaciona-
mentos). 

Além de minimizar erros, 
a automatização das pri-
meiras etapas de recruta-
mento, pode gerar ganhos 
de eficiência em torno de 
20% a 30% das atividades 
diárias da equipe de re-
crutamento e seleção. Ou 
seja, mais produtividade, 
agilidade e redução de 
custos para as empresas, 
que podem direcionar seus 
profissionais para funções 
mais estratégicas.

Não se trata apenas de 
aprimorar e agilizar o sis-
tema de contratação, mas 
também gerar ganhos finan-
ceiros capazes de impactar 
toda a operação de uma em-
presa, independentemente 
de seu porte. É certo que, 
quanto mais adequado for o 
perfil do profissional para a  
vaga que ocupa, mais efcaz 
será o resultado do trabalho 
que desempenha.

(*) - É CEO da Rocketmat, 
especializada em soluções de 

Inteligência Artificial para a área de 
RH (https://www.rocketmat.com).

Tiago Machado (*)

D - Linguagem de Programação 
Com o mercado digital avançado em passos largos, os profissionais que 
mais se destacam são aqueles que estão constantemente buscando espe-
cializações. A Classpert - plataforma de cursos online baseados em livros 
técnicos e ensinados pelos próprios autores  - acaba de lançar o curso: 
Construindo uma linguagem de programação. As aulas terão início no 
próximo dia 2, e serão ministradas pelo renomado Roberto Ierusalimschy, 
brasileiro, criador da Linguagem de Programação Lua. Os encontros 
irão ajudar os programadores a construir um verdadeiro “Mindset de 
densenvolvedor”, desmistificando a ciência por trás da construção de 
uma linguagem de programação. Outras informações: (https://classpert.
com/classpertx/courses/building-a-programming-language/cohort).

E - Móveis e Madeira  
Entre os dias 5 e 8 de julho, no Centro de Convenções São Paulo Expo, 
acontece a ForMóbile - Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira, 
na qual importadores participam de negociações com empresas fornece-
doras, em espaço montado especialmente para este networking, chamado 
de Projeto Comprador. Ao todo, serão onze países envolvidos diretamente 
na ação: África do Sul, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Estados Unidos, 
México, Paraguai, Peru, Uruguai e Vietnã. É o grande ponto de encontro 
presencial do setor, voltado aos principais envolvidos nos processos de cria-
ção e produção do mobiliário: fabricantes de móveis em série, marceneiros, 
revendedores, madeireiros, designers de produtos e arquitetos. Inscrições: 
(https://www.formobile.com.br/pt/credenciamento.html.). 

F - Matérias e Fotografias
O Prêmio CNT de Jornalismo 2022, maior premiação jornalística do 
Brasil, está com as inscrições abertas. Objetiva valorizar as novas formas 
de fazer jornalismo, mostrar que foi profundamente impactado pelas 
transformações recentes mas, mesmo com as novas formas de comuni-
cação, continua a ser um elemento fundamental para lançar luz sobre 
os desafios do transporte e da sociedade como um todo. Podem ser 
inscritas matérias e fotografias veiculadas entre 17 de agosto de 2021 a 
8 de agosto de 2022. Saiba mais: (https://sistemapremiocnt.cnt.org.br/).

G - Transformação Digital
O BNDES aprovou apoio de até R$ 20 milhões não-reembolsáveis para 
estímulo a projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com foco 

A - Inglês para Indígenas
Estão abertas as inscrições para o programa Access Amazon, um curso 
de inglês online com 140 vagas para indígenas entre 18 e 35 anos. As 
aulas começam em setembro e vão até junho de 2023. O objetivo do 
curso é abordar a questão da sustentabilidade alinhada à aprendizagem 
do idioma. Durante as aulas, os alunos vão compartilhar suas experiên-
cias em relação ao meio ambiente e à cultura dos povos amazônicos. O 
programa é oferecido pela Embaixada dos Estados Unidos em mais de 
86 países. No Brasil, o projeto começou em 2008 e já beneficiou mais 
de 3 mil participantes. Inscrições e mais informações: (https://www.
maisunidos.org/access_amazon/) - (ABr).

B - TOP de Artesanato 
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae TOP 100 de Arte-
sanato, que identifica e premia as unidades produtoras de artesanato 
mais competitivas do Brasil. A quinta edição vai destacar os melhores 
participantes pela qualidade dos seus produtos e por suas práticas 
de gestão. A premiação incentiva a parametrização das melhores prá-
ticas no artesanato, visando identificar e transformar em referência 
as 100 unidades mais competitivas, que passam por um processo de 
melhoria contínua. Poderá participar unidade de produção artesanal,  
pessoa jurídica que produza e comercialize produtos artesanais, 
seja uma pequena ou microempresa, cooperativa, associação ou um 
microempreendedor individual (MEI). Inscrições: (https://www.
top100.sebrae.com.br/).

C - Combustíveis e Conveniência 
A 15ª Expopostos & Conveniência, que será realizada dos dias 26 a 28 
de julho, no São Paulo Expo, está com todas as áreas de atuação do 
segmento recheadas de informações, com empresas de renome e adesão 
35% maior de novas marcas em relação à edição passada. Depois de 
quase três anos sem o evento, há uma demanda reprimida. O revendedor 
poderá encontrar diversas opções e novidades para o seu negócio. Em 
paralelo, acontece o 15º Fórum Internacional Expopostos & Conveni-
ência, que vai reunir a nata de especialistas nacionais e internacionais 
do setor, com o mais alto nível de discussão sobre as tendências do 
mercado. O credenciamento online para a feira é gratuito em: (https://
regtronweb.com.br/credenciamentooficial/gl/index/POSTOS2022/pt/
tipo/E?utm_source=site&utm_medium=web&utm_id=feira).

em indústria 4.0 e transformação digital em Micro, Pequenas e Médias 
Empresas. Os recursos, provenientes do BNDES Funtec, serão direcio-
nados ao Senai, responsável pela gestão da iniciativa. A expectativa é 
que sejam desenvolvidas até 60 soluções dentro dos 88 institutos Senai 
de Inovação e Tecnologia, presentes em todo o território nacional, e que 
cada uma seja implementada em pelo menos 20 MPMEs. Os números 
indicam um potencial de 1.200 MPMEs impactadas. O Senai será res-
ponsável por lançar chamadas públicas para selecionar empresas que 
queiram apoio para desenvolver as soluções ligadas à Indústria 4.0.

H - Franquias de Beleza
Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising, o segmento 
de saúde, beleza e bem-estar foi um dos poucos que cresceu durante a 
pandemia. Em 2020, com o ano inteiro comprometido pela pandemia, 
o setor cresceu 4,7%. Já em 2021, houve aumento de 10,5%, mesmo 
com boa parte do ano ainda com baixa circulação de pessoas, devido 
às restrições impostas pela pandemia. Com a retomada dos negócios 
presenciais em 2022, o segmento já soma 13,4% de aumento no primeiro 
trimestre, comparado ao ano anterior. Outra informação importante 
quanto ao investimento em franquias de beleza é sobre o mercado, ou 
seja, o que diz respeito ao seu consumidor. Segundo pesquisa publicada 
pela Quorum Brasil, 97% das mulheres brasileiras se preocupam  com a 
aparência e consomem serviços e produtos de beleza. Entre os homens 
o percentual chega a 38%. 

I - Relações Exteriores
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) iniciou as inscrições para 
o processo seletivo de estagiários do Ministério das Relações Exteriores. As 
vagas são destinadas a estudantes do Ensino Superior de 50 cursos, que 
podem ser consultados em: (https://pp.ciee.org.br/vitrine/5348/detalhe). Os 
interessados poderão se candidatar às oportunidades até dia 5 de julho, através 
do link (https://pp.ciee.org.br/vitrine/5348/detalhe). A seleção será composta 
por duas etapas online: inscrição e prova. A bolsa-auxílio, para jornada de 
20 horas semanais, é de R$ 787,98. Para jornada de 30 horas semanais, o 
valor é de R$ 1.125,69. Os estagiários também receberão auxílio-transporte.

J - Capacitação para Mulheres   
Com o apoio da Cia de Talentos, uma parceria entre os bancos Goldman 
Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas e Grupo UBS está lançando o ‘Dn’A 
Women’, programa de capacitação que objetiva capacitar e qualificar 
estudantes universitárias mulheres (cisgênero e transgênero), para 
apoiar e promover o desenvolvimento de suas carreiras e conhecimentos 
básicos sobre o mercado financeiro. Esta é uma ação afirmativa que busca 
promover a diversidade e equidade de gênero e facilitar o ingresso de 
mulheres no setor – que cada vez mais tem investido na igualdade de 
gênero. Esse ano a edição será totalmente híbrida, apenas com abertura e 
fechamento presenciais e com o restante do conteúdo online. Inscrições: 
(https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/dnawomen2022).
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A Petrobras anunciou o 
reinício dos processos 
de venda de três refi-

narias. Fazem parte do paco-
te a Refinaria Abreu e Lima 
(RNEST), em Pernambuco, 
Refinaria Presidente Getúlio 
Vargas (REPAR), no Paraná, 
e Refinaria Alberto Pasqualini 
(REFAP), no Rio Grande 
do Sul, bem como os ativos 
logísticos integrados a elas.

Os documentos com as 
principais informações sobre 
os ativos e os critérios de 
elegibilidade para a seleção 
de participantes estão dispo-
níveis na página da Petrobras, 
no link (https://www.inves-
tidorpetrobras.com.br/). As 
etapas subsequentes dos pro-
cessos de venda dessas três 
refinarias serão informadas 
oportunamente ao mercado.

O plano de desinvestimento 

Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul.

O crescimento do volume de vendas tem gerado perspectivas 
positivas no varejo, segundo os resultados do Índice de Con-
fiança do Empresário do Comércio (Icec) de junho. Neste mês, 
o indicador apurado pela Confederação Nacional do Comércio 
(CNC) cresceu 5,1% e, no ano, 24,4%, alcançando 122,4 pontos, 
a maior pontuação desde março de 2020 (128,4).

A análise da Confederação destaca que os números da pes-
quisa do IBGE, mostram crescimento sustentado do volume de 
vendas nos primeiros quatro meses do ano, o que é refletido 
no indicador de Condições Atuais do Setor do Comércio, que 
também chegou ao maior nível desde março de 2020, 107,1 pon-
tos. O item Expectativas do Empresário do Comércio também 
obteve o terceiro avanço consecutivo, atingindo 152,4 pontos. 

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, avalia que o 
resultado apresenta um panorama das projeções do comércio 
para o curto prazo.  “Essa evolução positiva das vendas, a des-
peito da inflação persistente e dos juros elevados, melhorou a 
percepção dos comerciantes, fazendo com que projetem um 
cenário favorável para o setor no segundo semestre”, ressalta.

A economista da CNC responsável pela análise, Izis Ferreira, 
esclarece que as medidas de suporte à renda, como o auxílio 
emergencial e os saques extraordinários do FGTS, seguem 
produzindo efeitos positivos no consumo e viabilizando o pa-
gamento de dívidas. “Com o ticket médio das vendas correntes 
mais baixo, o comércio aposta na recorrência das compras e 
na substituição de marcas caras, o que também explica o bom 

As medidas como o auxílio emergencial e os saques extraordinários 
do FGTS, produziram efeitos positivos no consumo.
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Petrobras reinicia processo de 
venda de três refinarias

Os documentos com as principais informações sobre os ativos e os critérios de elegibilidade para a seleção 
de participantes estão disponíveis na página da Petrobras, no link (https://www.investidorpetrobras.com.br/)

a promoção da livre concor-
rência na atividade de refino 
no país, e integram o compro-
misso firmado pela Petrobras 
para a abertura do setor de 
refino no Brasil (ABr).

em refino da Petrobras repre-
senta, aproximadamente, 50% 
da capacidade de refino na-
cional, totalizando 1,1 milhão 
de barris por dia de petróleo 
processado, e considera a ven-

da integral dos ativos citados.
As operações estão em con-

sonância com a Resolução nº 
9/2019 do Conselho Nacional 
de Política Energética, que 
estabeleceu diretrizes para 

Evolução positiva do comércio é a 
maior desde o início da pandemia

desempenho das vendas no contexto da disseminação da alta 
dos preços aos consumidores”, acrescenta.

Ainda segundo a pesquisa, apesar das margens comprimidas 
e do custo do crédito mais alto, o comerciante sentiu que, em 
relação há um ano, a rotatividade dos estoques melhorou em 
junho. A percepção sobre o nível dos estoques diante da pro-
gramação das vendas (90,6 pontos) é a melhor desde abril de 
2020. A proporção de 23,5% dos varejistas considera o volume de 
estoques acima do adequado, 4,4 pontos percentuais abaixo da 
média do período da pandemia (27,9%). Fonte: (Gecom/CNC).

O Índice de Confiança da In-
dústria (ICI), medido pela FGV, 
cresceu 1,5 ponto na passagem de 
maio para junho. Essa é a terceira 
alta consecutiva do indicador, 
que atingiu 101,2 pontos em 
uma escala de 0 a 200 pontos, o 
maior nível desde novembro de 
2021 (102,1 pontos). Treze dos 19 

segmentos da indústria brasileira 
analisados pela pesquisa apresen-
taram aumento da confiança em 
junho, na comparação com maio.

O Índice da Situação Atual, que 
mede a confiança do empresário 
da indústria no presente, cresceu 
1,9 ponto e chegou a 102,3 pontos. 
O melhor desempenho ocorreu na 

satisfação com o nível de demanda 
por produtos industriais. O Índice 
de Expectativas, que mede a con-
fiança no futuro, subiu 1,2 ponto 
e atingiu 100,2 pontos, principal-
mente devido ao desempenho do 
componente de otimismo com a 
evolução da produção física nos 
três meses seguintes (ABr).

Confiança 
do empresário 
da indústria 

sobe 1,5 ponto


