O uso da inteligência artificial na
área de Recursos Humanos tem se
mostrado cada vez mais eﬁcaz e
estratégica. A crescente busca das
empresas por maior produtividade e
competitividade têm ocasionado uma
utilização cada vez mais frequente de
ferramentas alimentadas por
inteligência artiﬁcial. Soluções do
gênero permitem que os proﬁssionais
responsáveis pela gestão de pessoas
possam desempenhar um papel de
alto impacto em toda a operação.
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Fonte: Society of Human Resource Management (SHRM)
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AUMENTA OS LUCROS
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já as retardatárias terão baixa de 20% nessa
mesma métrica

Fonte: McKinsey Global Institute (MGI)
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AGILIZA PROCESSOS
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LÍDERES ADEREM CADA VEZ
MAIS A ESSAS TECNOLOGIAS

66%

dos ceos acreditam que a
computação cognitiva pode gerar
‘valor significativo’ na área de rh

54%

consideram que as principais
atividades relacionadas ao setor
serão impactadas por este tipo de
tecnologia alimentada por ia

Fonte: IBM

E OS GESTORES
DE RH TAMBÉM

84%

dos profissionais de rh consideram
úteis para seu trabalho
ferramentas desenvolvidas a
partir de inteligência artificial

73%

já demonstram conhecimento sobre
como as inovações podem ser
aplicadas

Fonte: HRPA (Human Resources Professionals Association)

MAS AINDA HÁ UM
LONGO CAMINHO NAS
EMPRESAS

68%

dos entrevistados avaliam que
seus locais de trabalho não estão
preparados para esta realidade
Fonte: HRPA (Human Resources Professionals Association)

5 VANTAGENS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO RH
aprimorar atividades humanas

com o uso da inteligência artificial, profissionais de rh deixam de fazer centenas de telefonemas e enviar milhares de
e-mails. a automação nas funções mais mecânicas, além de agilizar os trâmites, ainda permite que os funcionários do
departamento possam ter suas mentes livres para focar em projetos mais criativos

diminuir o turnover

repor um funcionário consome o valor correspondente a cinco salários daquela função, portanto, é emergencial que as
empresas olhem com mais cuidado para este pilar e implementem programas envolvendo inteligência artificial para
reduzir os índices de turnover

potencializar lucros

estudo da aberdeen mostra que empresas que colocaram em prática programas de engajamento de funcionários tiveram
um aumento médio na receita de 26% ano a ano. relatório da mckinsey aponta que, até 2030, as companhias que
conseguirem aplicar inteligência artificial às suas operações dobrarão seu fluxo de caixa entre cinco e sete anos,
enquanto as retardatárias terão baixa de 20%

aumentar a satisfação dos colaboradores

para que um funcionário deseje permanecer um longo período na corporação, é preciso que o ambiente seja agradável e
motivador. e o período de adaptação é um dos principais desafios neste sentido. novos colaboradores exigem uma
atenção maior de seus gestores, que quase nunca tem tempo hábil para dedicá-la de forma satisfatória. programas em
inteligência artificial podem adotar procedimentos de integração personalizados e automatizados

excluir o viés inconsciente

sistemas que integram a inteligência artificial ao rh minimizam os vieses envolvidos em qualquer contratação. isentos
de julgamentos e imunes a estereótipos, algoritmos alimentados por inteligência artificial são projetados para se
basear estritamente em dados objetivos e ajudar os empregadores a identificar e remover suas avaliações
tendenciosas

