
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 essa 
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 nan-
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 à vaga 
que ocupa, mais eficaz 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 - Profissionais de TI e Negócios
De scanner portátil a scanner de grande formato, a ScanSystem, 
referência em TI Brasil, apresentará suas novidades na Digital Expo 
2022/Congresso Informationshow 2022, que acontece nos próximos 
dias 14 e 15, na Amcham Brasil, R. da Paz, 1431 – Chácara Santo 
Antônio, São Paulo. O evento reúne profissionais das áreas de TI e 
negócios interessados em implantar tecnologias no gerenciamento 
inteligente de dados, informações e documentos de uso corporativo. 
Eles encontrarão nas soluções apresentadas pela ScanSystem as 
ferramentas ideais para garantir a agilidade e a qualidade desses 
processos. Mais informações, acesse: (https://iima.com.br/2022/
digital-expo/).

E - Programa de Aceleração
Um dos mais bem sucedidos programas globais de aceleração está 
de portas abertas para startups brasileiras. Com inscrições abertas 
até 16 de agosto, a terceira edição do Sharjah Advanced Industry 
Accelerator (SAIA) busca projetos inovadores que estejam neces-
sitando de mentoria e recursos para atingir seu pleno potencial. 
E com o diferencial de ajudar a inserir estes projetos na rica 
economia do Oriente Médio, cuja economia busca por novos eixos 
de crescimento econômico e social. Principal iniciativa do gênero 
no Oriente Médio e Norte da África, o SAIA está em sua terceira 
edição e conta com o endosso de big techs como Amazon, Google 
e Intel. Saib a mais: (https://signup.srtip.ae/en/lp-sharjah-advan-
ced-industry-accelerator).

F - Cultura Hacker 
Com uma programação de 24 horas e mais de 80 atividades como 
palestras, painéis, workshops e show, acontece em São Paulo, no 
próximo dia 9, na Arca, Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, 
o RoadSec - maior festival de cultura hacker da América Latina. O 
encontro contará com nove palcos simultâneos e reunirá diversas 
comunidades, desde desenvolvedores a cientistas e empreendedores 
em um mesmo ambiente para discutir temas relacionados a ataque, 
defesa, back end, front end, hardware, data science e cloud. Um dos 
objetivos é trazer à tona a reflexão sobre a gestão de dados e a segu-
rança da informação relacionada à evolução tecnológica dos sistemas 
computacionais, além de abordar essa questão também sob o ponto 
de vista da computação quântica. Saiba mais: (https://www.roadsec.
com.br/inscreva-se).

A - Bartenders & Baristas 
A marca espanhola Licor 43, trazida com exclusividade pela Aurora 
Fine Brands, apresenta a sexta edição do campeonato anual Licor 43 
Bartenders & Baristas Challenge, evento que desafia profissionais dos 
dois balcões a criarem as melhores receitas que levem Licor 43 e café. 
O campeonato acontece online e as seis combinações que mais agrada-
rem os jurados irão para a final que acontecerá em um evento em São 
Paulo, onde o vencedor garante a vaga para participar da final global. 
A disputa acontece pela terceira vez em formato virtual com inscrições 
gratuitas. O Brasil participa da competição pelo terceiro ano e é o atual 
campeão mundial com o coquetel Tropicália, da bartender natural de 
Natal, Thalita Freire. inscrições gratuitas em: (https://www.licor43.com/
bartenders-baristas-challenge/).

Calçados e Acessórios
A Feancal Ablac Show, uma das principais feiras do setor de moda 
em calçados e acessórios do Brasil, chega à sua 52ª edição, entre 
22 e 24 de agosto, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em 
São Paulo, com novidades que vão movimentar ainda mais os ne-
gócios antes e durante o evento. Atrair e potencializar o interesse 
de novos compradores e gerar mais oportunidades de negócios 
efetivos para toda a indústria calçadista e o varejo multimarca é o 
foco do evento. A sinergia entre a plataforma e a feira é tamanha 
que os sapatos lideraram as buscas dentro da categoria de moda 
do site, representando 27% de 1,5 bilhão de visitas. O segmento 
cresce anualmente 35% nas vendas. Mais informações e incrições, 
no site: (https://francal.com.br/).

C - Vendas de Automóveis 
Demonstrando que veio mesmo para ficar no primeiro lugar do podium, 
a Fiat encerrou junho na liderança do mercado brasileiro assim como fez 
com todo o primeiro semestre do ano. No topo do ranking de vendas, 
a marca garantiu 21,9% de market share e mais de 187 mil emplaca-
mentos de janeiro a junho. Vale ressaltar que neste primeiro semestre 
a Fiat liderou não só em vendas diretas, mas também no varejo, com 
17,3% do mercado. No total, são 18 meses consecutivos na liderança, 
ou seja, um ano e meio sendo número um de vendas de automóveis no 
país. O Fiat Pulse, lançado em outubro de 2021, é um dos principais 
destaques do semestre. O modelo ficou em evidência no competitivo 
segmento de SUVs, que atualmente é o maior do Brasil e representa 
37% do mercado total

G - Aulão de História
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realiza no Teatro CIEE, 
amanhã (7), às 14h, um aulão de história a respeito do Bicentenário da 
Independência do Brasil. O professor de história e jornalista Heródoto Bar-
beiro guiará os convidados entre os fatos históricos da época até a célebre 
“Independência ou Morte”. De acordo com a entidade filantrópica, esse é 
apenas o primeiro evento de uma série em celebração à data histórica. Evento 
online: (https://www.youtube.com/watch?v=PJsWWL9Aw4s). Presencial: 
inscrições no link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ2PP-yL-
Fobru8weefijCHCjxCHCjxStrSbwzBK8tttTq_dWC5mQ/viewform). 

H - Impacto Ambiental
A Scania, referência mundial de soluções de transporte sustentável, 
celebra 65 Anos no Brasil reforçando suas ações de descarbonização e 
uso eficiente de recursos naturais na fábrica. Entre as iniciativas inaugu-
radas, a fabricante sueca destaca a Estação de Tratamento de Efluentes, 
investimento que permitirá que quase a totalidade do processo produtivo 
da planta seja abastecido com água de reuso e que seu excedente seja 
cedido para o Município de São Bernardo do Campo/SP. Signatária da 
Rede do Pacto Global no Brasil, a Scania é comprometida com a Agenda 
2030 e com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e, mais 
recentemente, aderiu ao Pacto pela Resiliência Hídrica e Energética 
para impulsionar a universalização do acesso à água e saneamento. 

I - Inovação Aberta 
A AES Brasil, empresa geradora de energia 100% renovável, se juntou à 
Liga Ventures, rede de inovação aberta que conecta empresas e startups a 
fim de potencializar interações e gerar novos negócios, para o lançamento 
do 4º ciclo do seu programa de inovação: AES Brasil Conecta. O programa 
busca por projetos que possam gerar inovação e que ajudem a solucionar 
desafios internos alinhados com a estratégia de crescimento da empresa, 
tais como Integração SAP, Análise de Crédito na Venda de Energia e Análise 
de Investimento para Reativação de Ativos Eólicos. Objetiva criar parce-
rias com startups compostas por equipes talentosas, com conhecimento 
de mercado, da tecnologia e com disposição para construir soluções em 
conjunto. Inscrições: (https://aesbrasilconecta.liga.ventures/).

J - Maratonas de Programação
O Grupo de Inovação e Investimentos Sai do Papel vai assumir em toda a 
América Latina a gestão da Shawee, startup que se transformou em referência 
nacional na realização de hackathons. Com mais de 400 projetos executados, 
a empresa já atendeu marcas como Globo, Itaú e Mercado Livre na criação 
desse tipo de dinâmica. Hackathons são maratonas de programação que 
se popularizaram nos anos 1990 e que reuniam profissionais ligados ao 
desenvolvimento de softwares durante um espaço delimitado de tempo 
para potencializar a geração de um grande número de soluções. Com o 
tempo, essa dinâmica foi adaptada para outras áreas e se consolidou como 
ferramenta de construção de cultura organizacional, apoio à criatividade e 
desenvolvimento de lideranças. Saiba mais em: (https://saidopapel.com.br/).
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O faturamento real da 
indústria de trans-
formação registrou 

o maior patamar no ano 
de 2022 ao subir 1,8% em 
relação a abril. As horas 
trabalhadas na produção 
cresceram 1,6% em maio, 
na comparação com o mês 
anterior. 

Após queda em abril, o 
índice de horas trabalhadas 
na produção apresentou 
avanço moderado, mas não 
recuperou o nível registra-
do entre fevereiro e março 
de 2022. Em comparação 
a maio de 2021, há cresci-
mento de 4,2%. O emprego 
industrial registra avanço de 
0,1% no período e interrom-
pe uma sequência de três 
meses de queda. Em relação 
a maio de 2021, registra-se 
alta de 1,5%. 

O resultado de maio é importante pois reverte, ainda que 
parcialmente, o resultado mais negativo de abril.
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Indicador Antecedente 
de Emprego subiu 
1 ponto

O Indicador Antecedente 
de Emprego (Iaemp), medido 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve alta de 1 ponto de 
maio para junho. Com isso, ele 
registrou a terceira alta conse-
cutiva e atingiu 81,9 pontos, o 
maior nível desde novembro 
do ano passado (83 pontos). 
Em médias móveis trimes-
trais, o Iaemp avançou 2,3 
pontos e atingiu 80,8 pontos. 

O indicador busca antecipar 
tendências do mercado de 
trabalho nos próximos me-
ses, com base em entrevistas 
realizadas com consumidores 
e com empresários da indús-
tria e dos serviços. Cinco dos 
sete componentes do Iaemp 
contribuíram para a alta, com 
destaque para tendência dos 
negócios da indústria. Pelo 
lado negativo, a principal 
contribuição veio do indicador 
de situação atual dos negócios 
de serviços (ABr).

Com investimento de até 
R$ 21,2 milhões, a Petrobras 
está lançando novas opor-
tunidades de contratação 
de soluções inovadoras, 
voltadas para empresas de 
tecnologia e startups. Nesse 
ciclo, o módulo aquisição de 
soluções seleciona inovações 
nas áreas de robótica, tecno-
logias de inspeção e tecno-
logias digitais. As inscrições 
vão até o dia 31 deste mês, e 
as empresas podem receber 
até R$ 1,6 milhão por pro-
posta para desenvolvimento 
e testes das soluções em 
ambientes produtivos.

Desde o lançamento, o 
‘Programa Petrobras Cone-
xões para Inovação’ já abriga 
oito diferentes módulos: 
Parcerias Tecnológicas, 
Transferência de Tecno-
logias, Ignição, Encomen-
das Tecnológicas, Startups, 
Aquisição de Soluções, Open 
Lab e Residentes. Os módu-
los têm o objetivo de acelerar 
a inovação conectando a 
empresa com todo o ecos-
sistema, desde startups e 
universidades até empresas, 
a partir de demandas mape-

As empresas podem receber até R$ 1,6 milhão por proposta para 
desenvolvimento e testes das soluções em ambientes produtivos.
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Indústria mostra recuperação 
em maio, diz CNI

Os Indicadores Industriais, calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontam um 
movimento de recuperação parcial da indústria em maio, depois do fraco desempenho de abril

ção com maio de 2021, o 
crescimento foi de 5%. O 
rendimento médio real dos 
trabalhadores da indústria 
subiu 1,3% em relação a 
abril e retoma a tendência 
de alta iniciada em novem-
bro de 2021. Em relação 
ao resultado de maio de 
2021, houve crescimento 
de 3,5%. 

A Utilização da Capacida-
de Instalada (UCI) recuou 
em 0,1 ponto percentual em 
maio. Com isso a série retor-
na ao patamar alcançado em 
janeiro de 2022. A evolução 
recente da UCI consolida 
um cenário de estabilidade 
para os primeiros cinco 
meses de 2022. Em compa-
ração com maio de 2021, o 
indicador apresentou recuo 
de 0,5 ponto percentual 
(Fonte: AI/CNI).

“O resultado de maio é 
importante pois reverte, 
ainda que parcialmente, o 
resultado mais negativo de 
abril. E a retomada da tra-
jetória positiva do mercado 
de trabalho é muito impor-
tante”, explica o gerente de 
Análise Econômica da CNI, 

Marcelo Azevedo. A massa 
salarial real da indústria 
de transformação registrou 
crescimento de 1,3%. 

Esse é o segundo mês 
consecutivo de crescimen-
to e reforça a trajetória de 
alta iniciada em novembro 
de 2021. Na compara-

Petrobras lança soluções inovadoras 
para empresas de tecnologia

adas internamente pelas áreas 
corporativa e de negócios. 

A Petrobras tem, atualmen-
te, uma carteira contratada 
de de mais de R$ 3 bilhões, 
com mais de 150 parceiros 
tecnológicos, nas diversas 
modalidades de contratação 
e acordos de cooperação. O 
processo inclui pré-avaliação 
por uma banca de especia-
listas, seguida de uma fase 
técnica para aprimoramento 
do plano de trabalho, modelo 
de negócios e preparação 
para que as empresas apre-
sentem propostas a uma 
banca formada por gestores 

e especialistas da Petrobras.
A primeira seleção nesse 

modelo foi lançada em 2021. 
Entre as empresas selecio-
nadas pela Petrobras, sete já 
foram contratadas, por meio 
dos contratos públicos para 
soluções inovadoras, instru-
mento que traz agilidade aos 
processos de contratação e 
teve regras incorporadas ao 
Regulamento de Licitações e 
Contratações da Petrobras. 
As oportunidades podem ser 
conhecidas em: (https://tec-
nologia.petrobras.com.br/
modulo-aquisicao-solucoes.
html) (ABr).Tel: 3043-4171
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