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O QUE É PA?

People analytics



PEOPLE 

ANALYTICS:
Porque falar sobre 

esse tema?



Melhoria de tráfico

Drones para 

inspeção de rede 

elétrica

Carros autônomos

People Analytics

Campanhas presidenciais



PEOPLE ANALYTICS 
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PEOPLE ANALYTICS 

O QUE É?

Não é um 

conjunto de 

ferramentas 

estatísticas!

É uma estrutura 

mental de 

pensar o 

negócio!

É uma estrutura de informações que 

define variáveis, reúne, organiza e 

interpreta dados para 



ROMPER O MURO



PEOPLE ANALYTICS 

COMO AS NOVAS TÉCNICAS FACILITAM A TOMADA DE DECISÃO?

Cascio, W., & Boudreau, J. (2011). Investing in People. Financial Impact of HR Initiatives.

Análise Prescritiva: 

“O que devemos fazer?”

Análise descritiva: 

"O que aconteceu?"

Análise Preditiva:

“O que poderia acontecer?”



PEOPLE ANALYTICS 

POR ONDE COMEÇAR?

1 – Quais as perguntas a empresa quer responder?                             
Saber perguntar é fundamental para saber que modelo construir. 

2 - Como as perguntas apoiam a estratégias do negócios ?

3 – Como capturar essas informações seguindo a Lei de Proteção de Dados?

Os dados levam a insights... 

...insights levam à ação!



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

MERCER

TEXT ANALYTICS
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Análise de frequência: 

busca as palavras 

relevantes mais 

significativas

Análise da co-ocorrência: 

realiza combinações das 

palavras mais relevantes

Análise de comunidades: 

cria grupos de palavras com 

fortes conexões entre siSentiment Analysis: 

identifica e categoriza os 

sentimentos dos comentários
Word cloud com 

Sentiment Analysis: 

categoriza palavras que 

representam os 

sentimentos positivos e 

negativos

Classificação Hierárquica Descendente: 

classifica grupos de palavras 

segmentadas de acordo com os temas

Análise de 

Correspondência:

forma grupo de palavras 

que se complementam.

METODOLOGIA
O PASSO A PASSO DO TEXT ANALYTICS POR MACHINE LEARNING



SIROTA

REDES PSICOLÓGICAS 



SIROTA

TEXT ANALYTICS

No que a empresa ajuda na sua prosperidade no trabalho?

Termo 1 Termo 2
Co-

ocorrência
1 curso empresa 256

2 empresa trabalho 254

3 curso treinamento 209

4 ambiente trabalho 166

5 empresa treinamento 163

6 bom trabalho 158

7 bom empresa 156

8 empresa oportunidade 145

9 empresa funcionário 128

10 empresa profissional 120





A palavra 

banco de 

horas tem um 

impacto 

negativo

Enquanto as 

pessoas tem 

um vínculo 

positivo ao 

trabalho que 

executam.

No que a empresa ajuda na sua prosperidade no trabalho?



SIROTA

TEXT ANALYTICS
No que a empresa ajuda na sua prosperidade no trabalho?



1 – Comentário mais relevante

Oferencendo treinamentos e ferramentas adequadas para exercer melhor minha função

me dá condições e liberdade de expor minhas ideias e propor soluções aos diferentes

problemas e desafios que se apresentam, incentivando para que eu faça treinamentos

e aprenda novas funções no trabalho.

2 –

Através de um clima saudável de trabalho, no qual tenho autonomia para expor

minhas ideias e variar minhas atividades me oferecendo sempre novas oportunidades

e desafios dando ferramentas.

3 -

Dando liberdade para eu realizar meu trabalho oferecendo cursos, treinamentos e 

oportunidades de ascenção oferecendo oportunidades acreditando na minha capacidade

de desenvolver as tarefas diárias dando novos desafios e me apoiando para

tomadas de decisões.

SIROTA

TEXTOS MAIS RELEVANTES



1 – Comentário mais relevante

Trabalhando dobrado para se conseguir os resultados propostos que por 

muitas vezes são cobranças de metas abusivos não consigo vizualizar prosperidade no 

atual momento da empresa uma vez que ganhamos muito menos do que a poucos anos

atrás visto que trabalha se mais e ganha se muito menos.

2 -

Não posso deixar de mencionar que aprendi muito inclusive na minha vida social, no 

entanto não vejo oportunidade para mulheres ocuparem cargos mais altos como regionais

ou mesmo no conselho administrativo do banco.

3 -

A empresa disponibiliza ferramentas de aprendizados cursos auto instrucionais e presenciais, 

porém algumas lideranças não incentivam ou até mesmo chegam a ver com maus olhos

funcionários que fazem muitos cursos pensando que neste tempo poderiam estar

produzindo mais.

SIROTA

TEXTOS MAIS RELEVANTES



SIROTA

TEXT ANALYTICS

Qual seria uma melhoria ou mudança 

que você desejaria ver nesta empresa?



SIROTA

TEXT ANALYTICS



Qual seria uma 

melhoria ou 

mudança que 

você desejaria 

ver nesta 

empresa?



1 – Comentário mais relevante

Ainda se vai muito pela cultura de hierarquia e não por meio

dos gestores , percebo que existe em alguns momentos a famosa

carteirada onde se é solicitado o trabalho mais rápido quando fulano de tal

está pedindo.

2 -

Que os líderes fossem promovidos por suas competências e não por

suas indicações, pois nem sempre um bom vendedor é um bom supervisor ou um 

bom gerente é um bom gerente regional, eles precisam muito mais que só vender.

3 -

O departamento administrativo também erra muito com o cliente em contratos

analises, alguns departamentos colocam muitos empecilhos sobre os documentos, o 

que pode afetar e muito a experiência do cliente. Não cuidamos do cliente. 

Qual seria uma melhoria ou mudança 

que você desejaria ver nesta empresa?



1 - Comentário mais relevante

Agilidade para a tomada de decisões e clareza no direcionamento estratágécio

menos burocracia e agilidade nos prazos dos processos

2 -

Proposta de crescimento professional mais definida e ambiente de trabalho mais

agradável para trabalhar, simplificaria o processo de tomada de decisões para dar mais

agilidade e autonomia para a região, negócios rentáveis, homeoffice menos

discussões politicas e mais companherismo de fato entre as áreas

3 -

Isto pode melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e a produtividade para a 

empresa ter mais agilidade na tomada de decisão, 

menos reuniões e mais ação e direcionamento claro dos objetivos da empresa

melhor comunicação e organização dos processos

Qual seria uma melhoria ou mudança 

que você desejaria ver nesta empresa?



PEOPLE ANALYTICS 

E AÍ?

91%
das empresas citam uma série de 

obstáculos na entrega da visão de People 

Analytics (Mercer, 2018).

1.Falta de integração entre sistemas de dados 

2.Falta de experiência de gerenciamento no uso de dados 

3.Falta de habilidades analíticas dentro do RH e na empresa
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