
HR Analytics 
O próximo nível na gestão de Recursos Humanos 



Hoje o papel do departamento de RH na 
maioria das empresas é percebido como um 
provedor e administrador da força de trabalho. 
Gastos em RH são vistos como custos, em vez 
de investimentos.  
Com essa percepção de simplesmente ser um 
prestador de serviços, os departamentos de RH 
correm o risco de ser terceirizados.  
É hora do RH mostrar como criar valor para a 
empresa e como ajudar a implementar a 
estratégia da empresa. 
 
Mas como Becker, Huselid e Ulrich1 apontam, é 
difícil de medir a influência do RH sobre o 
desempenho de uma empresa. 

Para resolver esse dilema, os gestores de RH 
precisam aplicar uma metodologia sistemática e 
um processo integrado para mostrar como RH 
apoia a empresa na realização das estratégias. 
 
Seguindo o princípio básico de Peter Drucker de 
"o que é medido é gerenciado“, a HR Analytics 
fornece a metodologia e o processo para coletar, 
ligar e analisar estatisticamente os dados de RH, 
com o objetivo de quantificar a eficiência e a 
eficácia do RH, bem como mostrar o seu impacto 
sobre o desempenho da empresa. 
1 Becker, Brian E.; Huselid, Mark A.; Ulrich, Dave. The HR 

 Scorecard, Boston, 2001. 

Faça o valor do RH visível e tangível  
Mostre a contribuição do RH para o 

sucesso da empresa  
Estabeleça o RH como parceiro 

estratégico 
 

HR Analytics é o Business Intelligence de 
Recursos Humanos 
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Nossos serviços incluem 

•  Consultoria e 
•  Gestão de Projetos 
na implementação e no desenvolvimento do HR  
Analytics em sua empresa 

Levamos seu departamento de RH para o 
próximo nível 

Apoiamos sua organização em 

•  formular as perguntas certas 
•  alinhar seu RH estrategicamente e 

operacionalizar as estratégias de sua empresa 
através de sua força de trabalho 

•  definir métricas de RH e KPIs 

 

•  construir relatórios e dashboards 

 
 
•  implementar uma abordagem metodológica 

• A informação é estrategicamente 
avaliada 

• Objetivo: ligar e integrar informações 
além de RH HRA 

• As informações são avaliadas 
estatisticamente 

•  Objetivo: analisar e interpretar 
informações de RH 

Workforce 
Analytics 

• A informação é agregada 
•  Objetivo: exibir informações HR Reporting 

• A informação é 
centralizada e organizada 

•  Objetivo: armazenar      
informações 

HR Data Mgmt 

• A informação está 
nas cabeças dos 
gestores de RH e de 
linha 

HR Information 

Headcount	  in	  FTE:	  15’623	  
Average	  Span	  of	  Control:	  9.1	  employees	  

Annual	  turnover	  of	  high	  potenEal	  sales	  personnel:	  8.7%	  
Percentage	  of	  female	  senior	  managers:	  21.6%	  	  	  

Average	  Eme	  to	  fill	  open	  posiEon:	  45.3	  days	  	  
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Criando Valor 
A DiretoBrasil ajuda os seus clientes na implementação de suas estratégias através 

das pessoas. 

	  

www.diretobrasil.com.br 
 

Rua Jacucaim, 138 
04563-020 - Brooklin  

São Paulo - SP 
Brasil 

 
+55 (11) 5096 2459 

 
alfa@diretobrasil.com.br 
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