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Resumo
Um dos principais desafios dos serviços de emprego - em particular dos sistemas de intermediação de mão
de obra - é facilitar o pareamento entre as habilidades exigidas nas vagas disponíveis e aquelas apresentadas pelos candidatos a emprego. Esse desafio decorre, em parte, da dificuldade de parear as habilidades,
competências, educação formal e experiência de trabalho, informadas por um candidato, com as funções
que o potencial empregador deseja atribuir a esse eventual empregado. Este documento técnico visa mostrar como a inteligência artificial (IA) pode ser usada como ferramenta para aprimorar a abordagem de
pareamento, na medida em que considera as relações existentes em diversas ocupações, o que pode incluir
mais informações na análise dos perfis dos candidatos ao emprego.
Este documento faz parte dos estudos da iniciativa fAIr LAC** do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujo objetivo é promover o uso ético e responsável da tecnologia em sistemas baseados em
inteligência artificial na região, especialmente aqueles relacionados com a prestação de serviços sociais.
Classificação JEL: H10, L96, M15, J29
Palavras-chave: Inteligência artificial, serviços públicos, intermediação de mão de obra, emprego, políticas
públicas

* As opiniões expressas nesta nota técnica são de inteira responsabilidade de seus autores. Agradecemos os valiosos comentários de Cristina Pombo e
Natalia González. Nossa gratidão também a David Rosas, cuja revisão e observações nos orientaram na correção de cursos neste trabalho com vistas a
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Resumo Executivo:

Inteligência artificial para a busca de emprego:
como melhorar a intermediação de mão de obra nos
Serviços Públicos de Emprego

Para valorizar o significado do uso de Inteligência Artificial (IA) nos Serviços Públicos de Emprego (SPE)
é essencial, primeiramente, compreender suas funções básicas, dentre elas a abordagem de pareamento1
entre oferta e demanda de mão de obra, com base em informações confiáveis e atualizadas, o que permite
oferecer melhores serviços a candidatos a emprego2, incluindo migrantes, e aos empregadores que buscam
preencher vagas. Os SPE trabalham em articulação com várias instituições relacionadas com o emprego,
dentre elas órgãos de seguridade social, ministérios públicos, órgãos reguladores e instituições envolvidas
em orientação e formação para o trabalho, todas interligadas por processos e tecnologias que visam prestar
serviços mais eficientes e com maior cobertura.
Dois fatores devem ser considerados na implementação de tecnologias e na digitalização dos SPE: os níveis
de adoção digital e a maturidade dos seus empregados e clientes, a fim de evitar lacunas ou discriminação
contra usuários, cidadãos ou empregadores que ainda precisem adotar melhor as tecnologias ou que não
tenham acesso a elas.
Os serviços devem ser universais e contemplar todos os canais digitais e não digitais, abrangendo todos os
segmentos e níveis possíveis. A IA como ferramenta3 pode ser útil nos SPE cujo nível de maturidade lhes
permite incorporar essa tecnologia. A implementação de IA abrange desde o pareamento entre a oferta
e demanda de mão de obra, até a criação de perfil para vagas que os empregadores apresentam e dos
candidatos com relação a elas. A IA identifica lacunas nos perfis dos candidatos a emprego, o que orienta
sua formação profissional em direção a empregos sustentáveis no longo prazo.

1. Para mais informações sobre a teoria da abordagem de pareamento, consulte: (link).
2. Neste documento, “candidatos a emprego” são requerentes/aspirantes a emprego, incluindo pessoas desempregadas que desejam voltar ao mercado
de trabalho ou trabalhadores em busca de melhores opções de trabalho.
3. Ver no Gráfico 3 a explicação dos níveis de maturidade.

4

Além disso, a IA pode ser útil para apoiar outros serviços prestados pelos SPE. Alguns dos quais estão
relacionados com a melhoria da gestão dos orientadores de carreira no que se refere à criação de perfil dos
candidatos a emprego, a sua orientação adequada sobre rotas de empregabilidade4, ou melhor pareamento
entre a oferta e demanda para pessoas com deficiência (PcD) e privadas de liberdade que precisam de um
emprego.
A IA, como qualquer outra tecnologia, impõe desafios de implementação e riscos que devem ser
considerados, em especial o risco de resultados e recomendações tendenciosos provenientes de algoritmos
desenvolvidos como parte de sistemas baseados em IA.5 A qualidade e o tratamento adequados dos
dados - como principal ativo do cidadão e da empresa - é outro desafio a ser considerado, garantindo o
respeito aos princípios universais para o tratamento de dados sensíveis e o consentimento da gestão para a
segurança e a integridade dos dados. Por fim, a estratégia de implementação tecnológica deve considerar
os riscos envolvidos na dependência de fornecedores, garantia de alcance versus expectativas funcionais
e não funcionais e dispor da documentação e treinamento adequados para assegurar a escalabilidade, a
sustentabilidade, a flexibilidade e a adaptabilidade da solução adotada.
Uma questão fundamental a ser considerada é que nenhuma tecnologia pode ser bem sucedida se os recursos
humanos não tiverem sido devidamente treinados para usá-la. Assim, é preciso garantir um treinamento
sólido tanto dos funcionários dos SPE como de todas as equipes envolvidas na sua implementação.
O setor privado já oferece vários serviços baseados em IA que visam ajudar os candidatos a emprego a
encontrar as melhores vagas, e os empregadores a identificar as pessoas com as melhores habilidades
que atendam as suas necessidades de contratação. Mesmo assim, com exceção do Paraguai, o uso de IA
nos SPE da América Latina e do Caribe ainda é incipiente, embora vários países já tenham começado a
considerar tecnologias de IA nesses serviços para futuras implementações. Peru, Colômbia e México são os
países que mais avançaram nessa área até agora, em contraste com várias nações europeias que trabalham
com sistemas baseados em IA com resultados comprovados.
Como resultado da análise da tendência dos provedores de tecnologia, presumimos que haverá uma ampla
gama de aplicativos usando IA no futuro, que poderão ser implementados por serviços de intermediação
de mão de obra tanto públicos quanto privados. Todos os sinais apontam para a existência de plataformas
na forma de “web services” disponíveis para uso pelos SPE.
Finalmente, as implementações baseadas em IA oferecem vários benefícios. Da eficiência dos SPE a
aplicações que abrangem a formação de mão de obra e a geração de modelos preditivos para a identificação
precoce de necessidades de ajustes em políticas públicas ou programas ativos do mercado de trabalho, a
IA tornou-se um elemento-chave na obtenção de eficiência e eficácia.

4. Empregabilidade significa “a capacidade de obter ou manter um emprego”, ou seja, o aumento da empregabilidade representaria um aumento nas
oportunidades de obter ou manter um emprego ao longo do tempo. No entanto, não há consenso ou um único indicador para medir essa “empregabilidade”.
Em relação a um desempregado, a empregabilidade poderia ser definida como a redução do tempo habitualmente gasto na busca de emprego, ou o
tempo médio para pessoas com o mesmo perfil, ou como obter um emprego formal. Por outro lado, no caso de uma pessoa empregada, a empregabilidade
poderia ser medida pelo aumento salarial, ou, caso a pessoa empregada trabalhe em uma função com risco de automação, a empregabilidade poderia se
referir a aptidões, aquisição de habilidades que lhe permitiriam ser recapacitado ou mudar de função dentro ou fora do seu local de trabalho.
5. Para mais informações sobre como identificar e definir riscos associados ao uso de IA, ver nota técnica da fAIr LAC .
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1. Introdução
A maioria dos países dispõe de serviços de intermediação de mão de obra que visam melhorar o pareamento
entre a oferta e demanda de mão de obra e promover a realocação de trabalhadores para funções mais
produtivas.6 Esses serviços compreendem os Sistemas de Intermediação de Mão de Obra (SIMO), incluindo
Serviços Públicos de Emprego (SPE), serviços privados, como Agências Privadas de Emprego (APE) e
organizações da sociedade civil que participam de processos de intermediação e vinculação. Essas
últimas operam principalmente por meio de sindicatos e Organizações Não Governamentais (ONG); os
SPE promovem o diálogo social em torno da regulação e supervisão das agências de emprego privadas
para garantir boas condições de emprego para os trabalhadores, enquanto as APE prestam serviços
especializados a grupos específicos (OIT, 2009).
Em particular, os SPE são o ponto de contato entre os cidadãos e as políticas de emprego, coordenando
toda a oferta de serviços relacionados em uma lógica que visa a obtenção de melhores trajetórias de
emprego. O espectro de serviços oferecidos é diversificado: dos anúncios de emprego tradicionais que
vinculam os candidatos com as vagas nas empresas, a serviços voltados para a inserção de migrantes no
mercado de trabalho.
Como acontece com outras políticas e programas públicos, as novas tecnologias – em particular a inteligência
artificial - não apenas representam uma oportunidade muito importante para aumentar a eficiência e a
eficácia dos SPE, mas também impõem grandes desafios em termos de adoção e uso.
Dadas as oportunidades significativas criadas por essas tecnologias, os SPE nos países desenvolvidos estão
cada vez mais adotando e usando IA, particularmente para serviços de pareamento e criação de perfis. Os
SPE da Bélgica e da França são bons exemplos,7 que serão descritos mais adiante neste documento. Na
América Latina e no Caribe (ALC), com exceção do Paraguai, a adoção de IA para os mesmos fins ainda é
incipiente. No entanto, os esforços no Peru, na Colômbia e no México em relação aos SPE são notáveis, uma
vez que esses países estão tomando medidas para implementá-la em um futuro próximo. Um baixo nível
de adoção de IA afeta os SPE e os serviços do país, principalmente devido a questões relacionadas com
dados não disponíveis, com interoperabilidade e qualidade falta de capacidade dos usuários, entre outras.8
Este artigo técnico discute os elementos-chave considerados pelos SPE ao decidir adotar IA nas suas
operações. Em primeiro lugar, descreveremos os elementos básicos dos SPE, identificando as principais
funções, atores, serviços e níveis de maturidade tecnológica. Em seguida, discutiremos como os SPE
podem usar IA e beneficiar-se dela. Finalmente, discutiremos os fatores críticos e os riscos envolvidos na
implementação de IA.

6. Ver BID (2016).
7. Ver Owalgroup (2019) para um mapeamento em pequena escala do estado do grau de utilização de IA nos serviços públicos de emprego.
8. Ver Cabrol et al (2020). Esse estudo identifica os principais desafios que os países da região devem enfrentar ao adotar IA.
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2. Componentes básicos dos Serviços Públicos de Emprego e as
oportunidades criadas por novas tecnologias
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os SPE formulam e implementam muitas
das políticas ativas do mercado de trabalho que visam ajudar os trabalhadores a ingressar no referido
mercado, além de promover ajustes e mitigar o impacto das transições econômicas. Os SPE também
fornecem informações relevantes sobre o mercado de trabalho, oferecem assistência na busca de emprego,
bem como serviços de colocação e a gestão de seguro-desemprego e outros programas do mercado de
trabalho (OIT, 2016).

Principais funções dos Serviços Públicos de Emprego (SPE)
Do ponto de vista neoclássico, um mercado de trabalho que dispõe de informações completas pode igualar
a oferta e demanda de mão de obra, o que significa que as habilidades e qualificações dos candidatos
a emprego correspondem perfeitamente aos requisitos das vagas de emprego. Nesse cenário, não há
necessidade de qualquer intervenção dos prestadores de serviços e emprego, quer públicos ou privados.
Em termos práticos, os mercados de trabalho não são perfeitos porque há assimetrias de informação entre
empregadores e candidatos a emprego. Como resultado, por um lado, alguns empregadores não conseguem
- ou levam mais tempo para conseguir – empregados com as habilidades necessárias e, por outro lado,
alguns candidatos não conseguem encontrar empregos compatíveis com as suas habilidades. Essa falha
de mercado justifica e torna necessária a existência dos serviços de emprego, uma vez que a assimetria de
informação gera ineficiências na economia e no bem-estar social (OIT, 2016). Novas tecnologias representam
a janela de oportunidade para aumentar a eficiência e eficácia de cada função dos SPE.
Em comparação com os serviços de emprego privados, os SPE têm a obrigação legal de garantir contratações
e colocações adequadas e, nesse sentido, são fundamentais no seu papel tradicional de parear os candidatos
a emprego com as vagas disponíveis. Atualmente, os desafios e as complexidades do mercado de trabalho
são maiores devido ao número de novas ocupações e às necessidades e habilidades específicas que essas
novas ocupações exigem dos candidatos a emprego. Nesse sentido, as funções dos SPE são mais amplas.
O Quadro 1 resume as principais funções dos SPE.
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Quadro 1. Funções dos SPE
Intermediação de mão de obra: divulgar publicamente vagas de
emprego para facilitar o pareamento rápido entre a oferta e
demanda de mão de obra.
Fornecimento de informações sobre o mercado de trabalho:
coletar dados de vagas de trabalho e potenciais candidatos.
Ajuste do mercado de trabalho: introduzir políticas de mercado
de trabalho destinadas a garantir o pareamento entre a oferta e
demanda de mão de obra.
Gestão do seguro-desemprego: assegurar apoio a pessoas
desempregadas, incluindo seguro-desemprego (os benefícios são
financiados por contribuições), e auxílio-desemprego (os benefícios
geralmente são financiados por impostos e sua concessão depende da
situação específica do desempregado).
Gestão da migração do trabalho: coordenar a mobilidade
geográfica transfronteiriça de pessoas que desejam aplicar e
desenvolver suas habilidades em um novo ambiente de trabalho.
Essa função tornou-se uma parte cada vez mais importante da
carteira de serviços dos SPE nos últimos anos, embora em todos
os países do mundo ainda haja alguma relutância em gerenciá-la
como parte de suas políticas de mercado de trabalho.

Principais atores dos Serviços Públicos de Emprego (SPE)
Há diferentes atores no mercado de trabalho interagindo no âmbito das funções dos prestadores de serviços de emprego públicos e privados. A identificação desses atores e do seu nível de transformação digital
tem permitido compreender melhor os tipos de oportunidades que novas tecnologias criarão para os SPE,
bem como os desafios que sua implementação e seu uso representarão para esses serviços (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Atores-chave dos SPE
Ministério
do Trabalho
Regulação e
supervisão

Organizações
de empregados
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Prestação
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de emprego
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qualificação profissional

USUÁRIO 01
Candidatos a
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de emprego (APE)
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USUÁRIO 07
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Os SPE têm dois usuários (clientes) principais: candidatos a emprego e empresas ou empregadores. Consequentemente, oferecem serviços especializados a cada cliente, de acordo com suas características e
necessidades.
Em geral, os SPE oferecem os seguintes serviços aos candidatos a emprego:
•
•

•
•
•
•

Serviços de criação de perfil e segmentação, incluindo a detecção de lacunas para a obtenção
de um emprego sustentável.
Serviços de apoio por meio do pareamento com vagas, orientação para o trabalho, 			
encaminhamento para qualificação profissional e sugestões práticas como elaboração de CV, 		
entre outras.
Planos de ação/contratos de reembolso, bolsas de estudo e estágios.
Oferta de treinamento direto (internamente).
Encaminhamento para agências de emprego e provedores especializados no caso de serviços
personalizados ou especiais.
Serviços diferenciados para pessoas com deficiência (PcD).

Por outro lado, os serviços oferecidos aos empregadores são os seguintes:
•
•
•
•
•
•

Pré-seleção de candidatos adequados de acordo com as vagas.
Informações e testes em grupo para candidatos.
Visitas de campo focadas em empresas e filiais selecionadas para aumentar a demanda e criar
pacotes específicos de serviço.
Organização de feiras de empregos.
Orientação pessoal e apoio dos SPE em caso de crise na empresa (por exemplo, retenção de
emprego e gestão de licenças, etc.).
Serviço de registro de vagas para empregadores.

Os canais pelos quais esses serviços são oferecidos podem ser presenciais, digitais e por meio de centrais
de emprego (call centers), ou sites na internet autogerenciados pelos candidatos a emprego. Uma
combinação de todos esses elementos geralmente é usada para abranger os diferentes segmentos de
candidatos a emprego e empregadores.
Tanto empregadores como candidatos a emprego se relacionam com instituições reguladoras e
supervisoras, especialmente em termos do cumprimento de normas, políticas ativas de emprego e
regulações vigentes. Também se relacionam com instituições envolvidas na prestação de serviços,
para que os candidatos a emprego possam melhorar suas oportunidades de trabalho e seu nível de
empregabilidade no transcorrer do tempo e, assim, obter empregos sustentáveis e de qualidade,9 que
lhes permitam progredir como cidadãos.
9. Definimos como empregos de qualidade aqueles que pagam aos empregados uma remuneração adequada que lhes permite cobrir suas necessidades,
acessar benefícios trabalhistas básicos e receber proteção social (fundos de pensão e acesso à seguridade social (esse último em conformidade com as
regulamentações do país).
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Por sua vez, instituições reguladoras e prestadores de serviços interagem com os empregadores para
articular suas necessidades de acordo com as regulações estabelecidas, oferecendo a esses empregadores
serviços relevantes de qualificação profissional e criação de perfil, que lhes permitam preencher suas vagas
com os melhores candidatos disponíveis.
Um exemplo dessa relação entre os principais atores pode ser encontrado no ciclo de vida de um candidato
a emprego, que interage primeiramente com o SPE como parte do processo de busca de emprego.
Posteriormente, atores como centros de qualificação profissional, orientadores de carreira ou gerentes de
programas de subsídios desempenham um papel fundamental no fornecimento de uma rota para empregos
que lhes permitam melhorar suas condições de empregabilidade e progredir. Uma vez que o candidato
a emprego tenha sido incorporado à força de trabalho, outros atores, ou seja, ministérios de trabalho e
emprego e organizações de trabalhadores desempenharão um papel vital no desenvolvimento de novas
interações com o empregado, como dedução de contribuições, gestão de relatórios, inspeção trabalhista
e outros registros que não podem ser isolados do ciclo de vida do cidadão, que envolve diferentes etapas
como desempregado, empregado e assim por diante ao longo de sua vida de trabalho.
A articulação adequada das interações entre candidatos a emprego, serviços públicos de emprego, serviços
de seguridade social e todos os demais atores permite gerar registros ordenados, completos e organizados,
eliminando, assim, duplicações e inconsistências e permitindo ao candidato a emprego dialogar com uma
única entidade que consolida todas essas interações. Do lado oposto, o governo dialoga com um único
cidadão com informações consistentes, unificadas e integradas. Interações com essas características, entre
candidatos a emprego, prestadores de serviços-chave e empregadores, permitem compreender por que
tecnologias, processos e atores desempenham um papel fundamental na geração de empregos sustentáveis.

Níveis de adoção digital por atores-chave
É essencial entender os níveis de adoção digital de candidatos a emprego e empregadores para maximizar
o uso de IA e a adoção de tecnologias pelos SPE. O Gráfico 2 mostra os níveis de adoção digital de usuários
em sete países da ALC. Embora um alto percentual da população já disponha de smartphones ou acesso
à Internet, isso não significa necessariamente que o usuário seja digital, ou seja, que está em condições de
adotar novos hábitos de uso de tecnologias. Essa situação impõe aos SPE o desafio de alcançar todos os
tipos de usuários, sem discriminação.
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Gráfico 2. Níveis de transformação digital por atores-chave dos SPE em sete países da ALC
Usuário digital:
Aproveita ao máximo seu acesso para
gerar valor pessoal.
(Por exemplo, usa tecnologia para transações, pagamentos, vendas,
requisições, autotreinamento).

Usuário com acesso:
Só usa redes sociais.
(Por exemplo, usa tecnologia para se comunicar por meio de redes,
tirar fotografias e entretenimento).

Usuário sem acesso:
à Internet ou a smartphones.

* Bolívia, Colômbia, El Salvador, Haiti, México, Paraguai e Peru.

Os diferentes canais usados pelos SPE para oferecer seus serviços, ou seja, call centers, redes sociais e
atendimento presencial ou autogestão, incorporam diversas opções tecnológicas que, por sua vez, podem
ter diferentes níveis de maturidade tecnológica e digital. Por exemplo, um escritório de SPE pode oferecer
serviços a candidatos a emprego por meio de: (i) registros manuais, formulários impressos e gestão
manual de pareamento entre oferta e demanda de mão de obra; (ii) tecnologias básicas como e-mail ou
processadores de texto como Word; (iii) tecnologias avançadas como IA, robôs ou chat-bots, orientadores
virtuais e outros suportes a esses serviços oferecidos.
Com base no exemplo acima, se as tecnologias adotadas alcançarem níveis mais altos de desenvolvimento,
um escritório de SPE poderia implementar sistemas criados para atender candidatos a emprego. Por
exemplo, o orientador de carreira (Gráfico 1) poderia dispor de formulários eletrônicos, como identificação
exclusiva do cidadão, interoperabilidade com outras instituições e ferramentas de fluxo de trabalho que
permitissem ao escritório realizar as mesmas tarefas sem o uso de formulários impressos, encaminhar
automaticamente os processos às partes responsáveis designadas e, em seguida, gerar dados e relatórios a
partir de registros computadorizados. Da mesma forma, seria possível monitorar o candidato a emprego ou
as empresas para desenvolver processos de melhoria contínua com base em resultados mensuráveis. Isso
também facilitaria a interação com os candidatos a emprego, independentemente dos canais de conexão
utilizados, permitindo, assim, a criação adequada do seu perfil e a subsequente proposta de um serviço
compatível com as suas necessidades.
Por fim, um escritório de SPE que tenha alcançado um nível de maturidade digital poderia implementar
ferramentas como motores de IA para o pareamento entre oferta e demanda de mão de obra, orientadores
de carreira virtuais, análise preditiva do mercado de trabalho e outros elementos destinados à gestão mais
eficiente dos seus processos, bem como ao uso de ferramentas de contato digitais para gerar notificações
ou interações remotas como e-mail, redes sociais, WhatsApp, etc. Uma maturidade digital desse nível
permitiria um contato fluido entre os atores-chave.
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O aspecto mais importante é garantir que os serviços de busca de emprego disponíveis por meio de
tecnologias digitais não acabem discriminando pessoas sem acesso à Internet.10 Assim, sempre que essa
circunstância for detectada, o primeiro passo deverá ser garantir que os candidatos a emprego sem acesso
à Internet possam usar meios convencionais como aplicativos presenciais e outras ferramentas tradicionais.

Níveis de maturidade tecnológica dos Serviços Públicos de Emprego (SPE)
Os SPE regionais11 apresentam vários graus de maturidade tecnológica e digitalização12. Nos países onde
a maturidade digital é mais alta, a IA pode desempenhar um papel fundamental em diversas funções,
processos, canais e tecnologias. O Gráfico 3 mostra algumas áreas em que a implementação de IA apoia o
pessoal dos SPE em seu trabalho.

10. Daí a importância da necessidade de desenvolver, paralelamente, programas ou políticas de fomento à inclusão digital, juntamente com a promoção de habilidades digitais.
11. Informações coletadas na Bolívia, Colômbia, El Salvador, Haiti, México, Paraguai e Peru.
12. Digitalização é “a adoção ou o aumento do uso da tecnologia digital ou da ciência da computação por uma organização, uma indústria ou um
país”. Fonte:https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20position_Smart%20Public%20Services%20in%20the%20Digital%20Age%20
16.04.19-20%20-%20ES.pdf
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Gráfico 3. Níveis de maturidade tecnológica dos SPE

Incipiente

Formulários em papel.
Gestão dependente dos
critérios do orientador.
Processos manuais para
encaminhamento a outras
instituições.
Baixa capacidade de
acompanhamento.

Estabelecido

Suporte à automação de
escritórios (e-mail, Word,
Excel).

IA para detecção de
lacunas e recomendações ao orientador.

Sistemas de informação
com formulários, site para o
orientador, fluxo de
trabalho.

IA para segmentação de
candidatos a emprego.

Sistema de relatórios de
detecção e
acompanhamento.

Oportunidade de uso de IA
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Digitalizado

Motor de nivelamento
de várias áreas.
Canais digitais de
atenção e notificação.
Ciência de dados para
gestão preventiva,
indicadores e tendências.

3. Uso de Inteligência Artificial nos Serviços Públicos de Emprego
Como atualmente são as habilidades - e não as qualificações - que estão no cerne dos processos de previsão
e pareamento realizados pelos serviços de emprego, surge a pergunta: “Como os SPE podem melhorar os
processos de coleta, análise e difusão de informações sobre a demanda atual e futura de habilidades de
trabalho por meio de tecnologias emergentes?” As próximas seções exploram o papel que a IA poderia
desempenhar na previsão das habilidades e competências de trabalho que serão necessárias e na sua
adaptação às necessidades e circunstâncias específicas do mercado.
Os SPE podem usar IA e outras tecnologias em vários de seus serviços e funções para torná-los mais eficientes
e eficazes. Assim, é possível configurar os algoritmos dos sistemas de IA para aprender e recomendar
de acordo com as necessidades específicas do mercado de trabalho. O uso correto e responsável de
informações dos sistemas de apoio e tomada de decisões, além de agilizar os processos de serviços e
personalizá-los, mitiga todos os vieses possíveis que poderiam gerar qualquer tipo de discriminação.

Casos potenciais de uso
Os serviços dos SPE aos quais a IA pode agregar valor são: (i) pareamento entre a oferta e demanda de mão
de obra; ii) detecção e pareamento das lacunas de habilidades com a oferta de qualificação profissional
disponível; (iii) pareamento das aptidões dos candidatos a emprego com as habilidades exigidas por
empregos futuros, ou com oportunidades de desenvolvimento nas indústrias mais dinâmicas do mercado
de trabalho; (iv) segmentação do candidato para facilitar a tarefa do orientador de emprego ou consultor
de carreira; (v) definição da elegibilidade dos candidatos a emprego para programas ativos de mercado
como bolsas de estudo, estágios ou subsídios; (vi) identificação de oportunidades de emprego para pessoas
com deficiência; identificação de oportunidades de emprego para as pessoas que buscam a reinserção no
mercado de trabalho após um período de privação da liberdade, conforme seu perfil de habilidades; e (vii)
inspeção do trabalho e outras áreas de trabalho e emprego.
Por ser um dos serviços mais requisitados, o uso de IA no pareamento entre a oferta e a demanda de mão
de obra é detalhado abaixo:
Uso de IA para melhorar a abordagem de pareamento entre a oferta e demanda de mão de
obra
O serviço de pareamento tem sido amplamente aplicado nos SPE e no setor privado em
plataformas, desenvolvimentos e soluções de IA. Abaixo, uma gama de opções que variam de
serviços previamente criados, ao desenvolvimento de soluções personalizadas, passando pela
adaptação de uma solução já existente (personalização):
•
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Anúncio de vagas. Nessas plataformas, geralmente disponíveis na internet, o empregador
publica vagas, às quais os candidatos a emprego podem ter acesso e candidatar-se, ou
seja, entrar em contato com o potencial empregador.

•

Portais ou plataformas de pareamento com base na coincidência de termos. Essas
plataformas usam códigos ou nomes-chave para as vagas ou habilidades acrescentadas à
oferta e demanda de mão de obra. Normalmente, os pareamentos são gerenciados on-line
por meio de filtros, que posteriormente viabilizam o contato entre o candidato a emprego
e o empregador. Essas plataformas são mais eficazes do que os anúncios de vagas ou o
uso de documentos impressos, visto que permitem o pareamento prévio entre as vagas
oferecidas e a demanda existente.

•

Sites ou plataformas de pareamento com base em múltiplos critérios e no uso de
ontologia13 e semântica. Aqui, os serviços de pareamento entre a oferta e demanda de
mão de obra são oferecidos com base em várias dimensões como ocupação, aptidões,
geolocalização, tipo de contrato, horário de trabalho e atestados de capacidade, entre
outras. Essas plataformas reduzem significativamente os prazos e aumentam a efetividade,
pois geram indicadores dos níveis de pareamento em várias dimensões a partir de dados
concretos que aproximam a oferta e demanda de mão de obra.

•

Plataformas de pareamento com módulos estendidos: Ao contrário dos tipos de sites
ou plataformas descritos anteriormente, as plataformas de pareamento com serviços
de módulos estendidos incluem outros módulos de informações sobre qualificação
de mão de obra; serviços de criação de perfil e identificação de habilidades ausentes;
e recomendações sobre capacitação para preencher qualquer lacuna existente. Outros
módulos incluem a análise e detecção de habilidades futuras e ofertas relacionadas com
qualificação, pelas quais os candidatos a emprego são encaminhados para as instituições
de formação adequadas, de acordo com o seu perfil. Os módulos de apoio destinados a
pessoas com deficiência, migrantes e indivíduos com alguma condição de vulnerabilidade
são dotados de interfaces para registrar e monitorar as ações definidas pelo orientador
de emprego, além de conter informações sobre programas ativos de mercado e outros
conteúdos de apoio relevantes.

Uso de IA em outros serviços prestados pelos SPE
Como mencionado anteriormente, os SPE oferecem uma variedade de serviços no âmbito
da estrutura de suas funções. Dentre eles há, por exemplo, um serviço voltado para a gestão
de migrantes que lhes fornece informações sobre postos de trabalho. Muitos desses serviços
usam a IA como ferramenta para melhorar a eficiência dos orientadores de emprego e demais
funcionários dos SPE, juntamente com outras áreas do Ministério do Trabalho (por exemplo,
inspeção do trabalho).

13. Para mais informações sobre conceitos e usos de classificações de cargos, taxonomias e ontologias, ver Ospino (2018).
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É importante estabelecer a contribuição da IA para a automação ou para as regras dos sistemas
de informação que suportam esses serviços. Enquanto esses últimos registram dados, aplicam
regras configuráveis e geram resultados, a IA fornece um sistema baseado em conhecimentos que,
à medida que os dados aumentam e os algoritmos se ajustam, permite formular recomendações
baseadas nessas informações, agregando valor - mas também modificando - as regras aplicadas
pelos próprios sistemas de informação.
Alguns exemplos do uso de IA, além do pareamento entre candidatos a emprego e vagas são
apresentados abaixo:
•

Segmentação correta dos candidatos a emprego como forma de apoio ao orientador
de carreira. Para prestar esse serviço, o sistema baseado em conhecimentos e relações
que usa IA pode coletar informações de bases de dados externas, seja on-line ou de
qualquer sistema de informação que estiver disponível e interoperando com outras
instituições, a fim de obter a segmentação correta dos candidatos a emprego. Nesse
contexto, o sistema baseado em relações é uma ferramenta de apoio que permite
ao pessoal dos SPE determinar a segmentação adequada do cliente. Um exemplo
seria a plataforma de IA já conter relações criadas com base em sistemas de dados
socioeconômicos, de saúde e educação, judiciais, de migração, empregos anteriores e
seguridade social. Esses dados então interoperariam com casos semelhantes mantidos
no sistema baseado em conhecimentos que a IA gera a partir dos seus algoritmos para
formular uma recomendação sobre a segmentação pertinente para o candidato ao
emprego em questão. Os orientadores de emprego podem acrescentar testes, entrevistas
e critérios próprios para fornecer uma avaliação final eficiente do segmento e a rota que
recomendam, também decorrente do motor baseado em conhecimentos que leva em
consideração casos de sucesso semelhantes no sistema de dados.

•

Identificação de elegibilidade de programas ativos de emprego ou subsídios. A
IA pode ajudar a melhorar a identificação de potenciais clientes, que poderiam ser os
beneficiários de programas subsidiados, uma vez que a obtenção de dados externos
sobre questões como condição socioeconômica, registros de interações anteriores em
empregos e habilidades fornecem informações para que o algoritmo aprenda, às quais
são adicionados dados de resultados de programas e subsídios anteriores semelhantes
aos do cliente. Em seguida, essas relações e recomendações do motor de IA geram ações
e subsídios mais eficazes com base no perfil14 do candidato, enquanto o acompanhamento
da IA fornece casos adicionais ao algoritmo.

14. Embora pareça possível atribuir benefícios por meio de IA, há importantes implicações éticas ao fazê-lo, como ficará claro mais adiante.
Preferencialmente, a IA deve fornecer informações a pessoal treinado, para que este tome decisões levando em conta outros fatores. Da mesma forma,
há a necessidade imperativa de que a IA, bem como os dados que usa, a forma como os usa e todos os fatores considerados para o fornecimento dessas
informações sejam avaliados periodicamente para garantir que não há vieses que podem afetar negativamente os beneficiários ou usuários, ou riscos
relacionados com reputação para as instituições.
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•

Identificação de vagas potenciais que ofereçam vantagens comparativas para PcD. O
uso de IA gera oportunidades em vagas adequadas para PcD, conforme suas características.
A isso podem ser incorporadas informações adicionais, tais como distância entre o
candidato a emprego e o local de trabalho; disponibilidade de transporte; possibilidades de
trabalhar em casa; ocupações viáveis conforme sua situação; e empresas que disponham
de infraestrutura adequada ou de programas para esse segmento. Algumas plataformas
de IA também permitem a configuração de algoritmos para recomendar pareamentos
específicos para PcD.

•

Identificação de clientes que estão prestes a completar seu período de privação
de liberdade e precisam ser inseridos no mercado de trabalho. O uso de IA e os
registros de habilidades disponíveis para esse segmento permitem identificar as ações
e oportunidades de trabalho adequadas. A IA pode ser realimentada com os resultados
de inserções anteriores para dar a conhecer os perfis mais bem sucedidos inseridos no
mercado de trabalho e os serviços de qualificação profissional e gestão de inserção que
permitam finalmente obter os melhores resultados.

Cabe destacar que, para funcionar em todo o seu potencial, as ferramentas de IA devem interoperar com
sistemas externos para o acesso e a gestão dos dados necessários.15 Idealmente, sistemas interoperáveis
deveriam facilitar a obtenção desses dados.

Benefícios da IA para os SPE
A IA também torna mais eficientes os processos dos SPE, para que possam oferecer sua variedade de
serviços. Os benefícios potenciais da IA são detalhados abaixo, com base em suas cinco funções principais
resumidas no Quadro 1.
Pareamento entre a oferta e demanda de mão de obra
A IA permite identificar perfis com um bom nível de informação conforme exigido pelos
empregadores (ou seja, habilidades socioemocionais, capacidades, experiência, certificações,
etc.), contribuindo para uma maior equidade. Da mesma forma, na medida em que a IA ajuda
a avaliar o perfil do candidato a emprego, facilita a detecção das necessidades de qualificação
profissional, subsídios e serviços de apoio para que o candidato a emprego esteja melhor
preparado e sua incorporação ao trabalho seja sustentável ao longo do tempo.

15. Nos casos em que os dados de outros sistemas são usados, deve-se obter a autorização necessária e seguir as regulações vigentes sobre a proteção
de dados pessoais – ou, na sua ausência, aplicar boas práticas internacionais.
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Além disso, ao possibilitar o pareamento em várias dimensões (proximidade geográfica, horário
de trabalho, tipo de contrato e nível de preparação da empresa para receber o candidato, caso
exista algum obstáculo), a IA oferece ao candidato a emprego a possibilidade de escolher uma
vaga entre uma série de opções, ou seja, aquela com menor distância entre o trabalho e sua
residência, o que leva à redução da sua pegada ecológica, ao mesmo tempo em que melhora seu
padrão de vida.
A IA também promove uma maior inclusão no trabalho de grupos vulneráveis, uma vez que a
o ajustar seu algoritmos em determinadas dimensões, as características das vagas podem ser
acopladas às barreiras dos candidatos. Isso resulta, por exemplo, na oferta de mais opções em
empresas que aceitam o teletrabalho ou para as quais há disponibilidade de transporte.16
Em última análise, o valor da IA em termos de maior eficiência se manifesta no menor uso de
requisições presenciais, o que, por sua vez, incentiva um registro maior e melhor de requisições
digitais. Além disso, facilita o acompanhamento da inserção no mercado de trabalho e o
monitoramento dos resultados para aprimorar o serviço.

Disponibilidade de informações sobre o mercado de trabalho
A IA é uma ferramenta útil para coletar e fornecer informações sobre as condições do mercado
de trabalho. Isso é feito mediante a melhoria das informações sobre possíveis migrações
geográficas de candidatos a emprego, como, por exemplo o registro de suas habilidades em
relação a vagas remotas que melhorariam suas condições de trabalho.
O mesmo se aplica à capacidade da IA para realizar análises preditivas de eventos indesejados
com base em dados. Consideremos, por exemplo, a possibilidade de demissões em massa ou
temporárias em setores específicos, ou situações que revelem as dificuldades de um determinado
segmento no mercado de trabalho que requer intervenção específica, como trabalhadores em
risco de demissão, ou mudanças nas habilidades exigidas à medida que novas tecnologias17 são
incorporadas.
Por fim, a IA permite uma melhor gestão e um melhor monitoramento de informações de
intervenções, uma vez que seus modelos preditivos melhoram os encaminhamentos e o uso de
programas ativos do mercado de trabalho.

16. O uso adequado de IA abre a possibilidade de realização de entrevistas de emprego com grupos tradicionalmente excluídos – por razões de gênero,
étnicas ou outras associadas ao viés da discriminação. No entanto, como a decisão final de contratação continuará sendo do empregador, é muito
importante evitar que qualquer viés de contratação decorrente dessas decisões permeie IA e gere vieses posteriores em suas propostas de pareamento.
17. Ver Amaral et al. (2018) para um exemplo de como usar dados maciços para compreender as mudanças no mercado de trabalho.
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Gestão de políticas ativas do mercado de trabalho
A IA tem contribuído para essa área, reforçando a opção de fornecer recomendações sobre as
necessidades de qualificação profissional dos candidatos a emprego. Isso é possível, desde
que as instituições de qualificação profissional ajustem seus conteúdos com base nas informações
fornecidas pela IA sobre a incompatibilidade entre as aptidões oferecidas e aquelas exigidas pelo
mercado.
Gestão dos benefícios de desemprego
Nessa área, a IA facilita o monitoramento dos resultados de programas e serviços, por exemplo,
confirmando se a qualificação profissional ajudou os candidatos a obterem emprego. Também
permite verificar a alocação de benefícios como qualificação ou subsídios de empregabilidade,
com base em informações multidimensionais que consideram os obstáculos que cada pessoa
pode ter que enfrentar.
A IA também oferece a possibilidade de identificar as melhores práticas dos programas ativos
de emprego que visam fortalecer a empregabilidade por meio da identificação de ações que
gerem melhores resultados para ambos os segmentos: candidatos a emprego e empresas.
Consequentemente, ações com melhores retornos são potencializadas, e ações com resultados
ineficazes são eliminadas.
Finalmente, por meio das informações que acessa por meio de diferentes bases de dados, a IA
permite um melhor processamento de solicitações de subsídios ou de seguro-desemprego.
Gestão da migração de mão de obra
Na área de migração de mão de obra, a IA permite identificar melhores opções de rotas de
empregabilidade para migrantes com base em seu perfil, no pareamento com vagas, na detecção
de lacunas de habilidades, em informações de mercado e em programas ativos de apoio.

O futuro da IA nos SPE
A Quarta Revolução Industrial – à qual a IA pertence ao lado de outros avanços como inteligência de dados,
Internet das coisas e robôs, somada a fenômenos como a globalização e a hiperconectividade – vai mudar
a forma como os SPE operam e oferecem seus serviços. Entre as tendências que poderiam ser impostas no
futuro destacam-se18:

18. Ver Pombo et al, (2019) para tendências futuras da IA em SPE e países.
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Entre las tendencias que podrían imponerse en el futuro figuran las siguientes20:
•

Articulação do uso de IA com instituições equivalentes e outros setores nos níveis regional e
municipal.19 Essa articulação pode aumentar os fluxos de dados e gerar melhores resultados para a
intermediação de mão de obra nos SPE. Essa tendência de articulação interinstitucional já pode ser
observada em vários países da América Latina, sob o conceito de interoperabilidade ou sistemas de
troca de informações (STI).20 Embora alguns aplicativos de IA estejam registrados nesses sistemas, no
futuro eles agregarão valor aos STI.

•

Estratégia, regulamentos e legislação de IA nos governos. Em um futuro próximo, o uso ético dos
dados deverá ser incluído com destaque na estratégia digital de cada país. Isso exigirá a definição de
normas, restrições e mecanismos de autorregulação, junto com mecanismos de governança para o seu
uso adequado.

•

Melhoria e personalização de serviços. À medida que mais e melhores dados se tornarem disponíveis,
os algoritmos serão mais bem alimentados e atualizados, o que permitirá que as recomendações dos
candidatos a emprego sejam mais precisas, aumentando, assim, o seu nível de empregabilidade. A
disponibilidade de serviços em nuvem,21 que os candidatos a emprego e empregadores poderão acessar
on-line em tempo real e na modalidade de autogestão, permitirá criar assistentes virtuais que, por sua
vez, melhorarão as recomendações para otimizar o pareamento, a análise de lacunas de aptidões, a
criação de perfis e a rota de empregabilidade. Esses serviços também permitirão liberar tempo do
pessoal dos SPE, que poderão se dedicar mais a acompanhamentos personalizados dos seus casos.

•

Previsão de desemprego em regiões, setores e indústrias.O uso generalizado da IA nos sistemas de
intermediação de mão de obra (SIMO) aumentará a eficácia dos planos de apoio destinados a mitigar
o desemprego e as taxas de desemprego entre os jovens, bem como a prever situações em setores
ou indústrias com dificuldades de empregabilidade ou que exijam os serviços dos SPE em áreas como
qualificação profissional, subsídios ou outras.

•

Adoção de IA como serviço disponível na nuvem para a intermediação de mão de obra. O uso de IA
continuará aumentando e, em um futuro próximo, deverá estar disponível em plataformas com serviços
em nuvem. Nesse sentido, o acesso será possível a partir de vários aplicativos públicos e privados, para
fins de pareamento entre a oferta e demanda de mão de obra, detecção de lacunas de habilidades,
previsão de desempenho no emprego e oferta de qualificação profissional personalizada, segundo as
necessidades dos candidatos a emprego e dos cidadãos em geral, entre outros serviços.

19. Ver Ogwalgroup (2019) para uma visão compartilhada do mapeamento desenvolvido.
20. Ver Pombo et al (2019) para o ABC da interoperabilidade de serviços do Estado.
21. Ver BID (2020) para mais informações sobre melhores práticas para a contratação de serviços em nuvem.
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4. Fatores críticos que os SPE devem considerar ao usar IA
Para que os sistemas baseados em IA gerem recomendações valiosas e evitem as erradas, é preciso
considerar alguns fatores críticos de sucesso - principalmente aqueles relacionados com os dados que
alimentam os motores ou sistemas de IA.

Fatores críticos de sucesso no uso de IA pelos SPE
Para que a incorporação de IA de fato melhore as atividades dos SPE, determinados fatores são necessários.
Esses fatores incluem a qualidade e quantidade dos dados obtidos, a proteção da sua propriedade e
privacidade e a garantia do seu uso legítimo e não discriminatório.
Coleta e uso de dados
A implementação correta de IA requer:
•

Disponibilidade de dados de qualidade, padronizados, completos, relevantes, sem
duplicações e com todos os atributos necessários.

•

Obtenção de dados por meio de tecnologias como formulários inteligentes ou aprendizagem
de máquina (machine learning), que capturem informações suficientes para que os motores
de IA tenham níveis de aprendizagem capazes de gerar resultados e recomendações mais
precisos.

•

Acúmulo de dados suficientes sobre o mercado de trabalho, para aumentar a precisão
dos algoritmos com base nas informações detalhadas dos setores; geolocalização; perfis
ideais para o desenvolvimento de talentos humanos; ofertas de qualificação profissional,
incluindo habilidades; normas ocupacionais; certificações de habilidades; salários
oferecidos no mercado; sistema de qualificação; e programas ativos do mercado de
trabalho, entre outros.

•

Feedback dos resultados das ações dos SPE (dados sobre percentuais de empregos
cobertos; duração do emprego; desenvolvimento do candidato na vaga coberta; nível
de rotatividade, etc.) para gerar aprendizagem e atualizar os algoritmos continuamente.
máquina que captan volúmenes de información suficiente para lograr que los motores de
IA tengan niveles de aprendizaje que generen resultados y recomendaciones más precisas.

Princípios básicos para o uso de dados
Ao implementar a IA, os SPE devem colocar em prática certos princípios básicos sobre o uso dos dados
que alimentam os sistemas de informação. Esses princípios (Gráfico 4) garantem o respeito à privacidade
e propriedade dos dados dos indivíduos e evitam discriminações que possam resultar dos seu vazamento
ou uso indevido, gerando o efeito oposto ao esperado.
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Alcançar a interoperabilidade necessária
Os SPE podem prestar uma gama completa de serviços a candidatos a emprego e empresas, bem como
a outros atores-chave como centros de formação e outras instituições públicas. No entanto, isso requer
integração ou interoperabilidade.
A interoperabilidade permite um maior fluxo de informações para as ferramentas de IA. No caso dos
SPE, diferentes instituições geram informações úteis, ou seja, seguridade social; ministérios de trabalho,
educação e saúde; agências privadas de emprego; e programas sociais, entre outros. Além de facilitar o
acesso a informações e aos registros de gestão das instituições acima, a interoperabilidade tem a função
de conectar os dados com os registros gerados a partir das interações que ocorrem na área de emprego e
candidatos, centros de qualificação profissional e agências de emprego. Todas essas informações podem
ser disponibilizadas às instituições por meio de sistemas interoperáveis.
Um exemplo prático de interoperabilidade seria quando um candidato consegue importar suas informações de
registros educacionais ou de qualificação profissional para a plataforma de busca de emprego que ele estiver
usando, para que suas habilidades sejam consideradas no processo de pareamento. A mesma experiência
se aplica quando o candidato deseja recuperar informações sobre sua experiência de trabalho dos registros
administrativos da seguridade social. Tudo o que precede ajuda a reduzir o tempo necessário para inserir as
informações no sistema.
Riscos decorrentes do uso de IA
Embora a IA seja uma ferramenta útil para os SPE, também traz riscos significativos devido à sua natureza
tecnológica. No entanto, suas estratégias adequadas de gestão e mitigação permitirão gerar o valor
esperado, sem causar prejuízos às partes interessadas.
Em diferentes países, esses serviços enfrentam desafios específicos, incluindo orçamentos insuficientes,
falta de continuidade, escassez de pessoal, além de um baixo nível de divulgação pública e participação
no mercado. Entre os principais riscos identificados estão aqueles relacionados com a transformação
digital e a formação de aptidões; discriminação e exclusão; possíveis vieses nos algoritmos; vazamento ou
uso indevido de dados ou informações que possa afetar indivíduos e empresas; elementos implícitos na
estratégia tecnológica escolhida; e elementos decorrentes da insuficiência e/ou imperfeição dos dados.
Desafios impostos pela transformação digital e pela formação de aptidões
Como mencionado anteriormente, um fator que influencia a adoção de tecnologias digitais é o nível de
adoção digital dos usuários, particularmente aqueles que apoiam os SPE. Nem todos os candidatos a
emprego ou empregadores são digitais ou têm as habilidades necessárias para acessar serviços digitais.
Além disso, nem todos os orientadores de emprego ou outros empregados dos SPE estão preparados para
trabalhar com tecnologias que implicam a modificação de seus hábitos, processos e cultura de trabalho.
Consequentemente, o que precede implica um problema de falta de capacidade na região, por parte tanto
dos usuários como dos empregados dos SPE que prestam esses serviços.
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A mitigação desses riscos requer o desenvolvimento de indicadores mensuráveis para os orientadores
de carreira, o que deve incluir motivadores que os induzam a se qualificar e adotar tecnologias digitais
em seu trabalho diário. Além disso, para diminuir o risco de candidatos ou empregadores não digitais,
é preciso prever mecanismos tradicionais de atendimento presencial ou telefônico, que lhes permitam
aproveitar essas tecnologias. Nos centros de emprego, os usuários devem ser atendidos por orientadores
ou facilitadores treinados no uso de tecnologias.
Gráfico 4. Princípios básicos para o uso de dados

Acesso universal por meio
de múltiplos canais.

PRINCÍPIO DO
ACESSO

Proteger o direito à
privacidade dos dados e
incluir consentimentos.

PRINCÍPIO DA
PRIVACIDADE

Não depende de
tecnologia cativa.

PRINCÍPIO DA ADAPTAÇÃO
TECNOLÓGICA

Dados não devem ser alterados, nem
regras ou princípios institucionais
que os sistemas devem aplicar.

PRINCÍPIO DA
CONSERVAÇÃO

Eliminação de papelada, gestão de
escritórios es custos de mudança.

PRINCÍPIO DA
EFICIÊNCIA
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PRINCÍPIO DA
IGUALDADE
Não discriminar candidatos
(tecnologia vs processos
atuais).

PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE
Observação de restrições
vigentes.

PRINCÍPIO DA
RESPONSABILIDADE
Os dados interpretados são
mantidos nas Instituições
participantes.

PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
Equilíbrio entre riscos
e benefícios.

PRINCÍPIO DA
REUTILIZAÇÃO
Procurar reutilizar
dados e processos várias
vezes.

Os desafios da discriminação e da exclusão
Esses riscos decorrem principalmente dos seguintes fatores:
•

Falta de cobertura ou acesso à Internet ou a sistemas digitais em determinados locais.

•

Falta de orientação adequada devido ao treinamento insuficiente dos orientadores dos
SPE no uso de IA.

•

Falta de acesso de PcD devido ao uso de sites não inclusivos.

•

Uso de ferramentas inadequadas para neutralizar o medo que os empregadores
possam ter de contratar candidatos a emprego com deficiência ou com outro tipo de
impedimento (ex-presidiários ou vítimas de tráfico e contrabando, por exemplo). O uso
de ferramentas tecnológicas sem o apoio de outros incentivos e acompanhamento por
pessoal especializado pode, eventualmente, dificultar o acesso ao trabalho de grupos
que necessitam de apoio e atenção especiais.

•

A análise incorreta de lacunas ou a identificação equivocada de oportunidades para
o candidato a emprego podem impedir que lhe seja oferecido um serviço eficaz de
intermediação de mão de obra.

•

Falta de medidas de apoio para empregadores que possam ser aplicadas para atender às
necessidades de candidatos a emprego com deficiências.

•

Falta de treinamento adequado do pessoal dos SPE para orientar os candidatos a emprego
em situação de vulnerabilidade. Funcionários bem treinados podem evitar qualquer
discriminação de gênero ou pertencimento a grupos étnicos minoritários.

A avaliação do desempenho do pessoal dos SPE pode ser realizada por meio de verificações aleatórias dos resultados de sua gestão com a intenção de mitigar esses riscos.
Desafios produzidos por vieses e gestão de dados
Esses riscos decorrem principalmente dos seguintes fatores:
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•

Dados que servem para o treinamento de algoritmos a serem usados pelos SPE podem
apresentar vieses intrínsecos que podem refletir padrões de discriminação anterior.

•

Dados incompletos ou um volume escasso de informações impedem a contagem de uma
base suficiente e de qualidade, o que, por sua vez, dificulta a aprendizagem de máquina.

•

Ausência da representatividade amostral em relação a determinados setores, gênero,
raça, habilidades, formação acadêmica, etc.

•

Falta de protocolos para o uso de dados - esses dados são para uso público ou privado, a
autorização do proprietário é exigida explicitamente.

•

Roubo de dados confidenciais devido à falta de controles de bases de dados.

Para mitigar esses riscos, o algoritmo pode ser auditado e ajustado para evitar discriminação ou
preferências indesejadas.
Desafios no desenvolvimento e uso do modelo
Esses riscos decorrem principalmente dos seguintes fatores:
•

O vazamento de informações pessoais sobre usuários e a falta de limpeza de dados pode
gerar erros nos resultados do modelo e produzir pareamento inadequado.

•

O desenho do algoritmo pode ser tendencioso se não tiver sido calibrado corretamente.

•

O uso concentrado da ferramenta de IA por um único setor ou segmento da população
(por exemplo, uso intensivo por homens versus uso por mulheres). Insuficiência de
monitoramento contínuo do desempenho do sistema (determinar, por exemplo, se a
intermediação da vaga foi bem sucedida, tempo de trabalho, permanência no emprego
e grade salarial para validar o crescimento e o desenvolvimento, entre outros). Essas
situações podem levar à degradação dos resultados ou gerar vieses nas recomendações.

•

Indisponibilidade de parametrização correta das ferramentas de IA, que não se adaptam
aos idiomas e nomes de ocupações, aptidões e habilidades usados localmente.

Para mitigar esses riscos, recomenda-se contar com a administração adequada de consentimentos
de uso, juntamente com a aplicação de processos de limpeza e integridade de dados e gestão da
privacidade da informação e padrões éticos.
Desafios impostos pela estratégia tecnológica adotada
As tecnologias podem ser implementadas por meio de diferentes estratégias: sistemas
personalizados; aquisição de plataformas já existentes disponíveis como serviços; ou ser instaladas
no recinto do cliente. Dependendo da estratégia escolhida, há riscos associados:
•
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Se a decisão for uma estratégia de desenho personalizada fornecida por uma empresa
de desenvolvimento de sistemas de informações, vários riscos estão envolvidos, incluindo
o tempo de implementação e a cobertura do sistema que, por sua vez, dependem das
expectativas dos futuros usuários, em termos de requisitos tanto funcionais (processos,
formulários e casos de uso) como não funcionais (segurança, infraestrutura de servidores,
redes de acesso, etc.). Outro aspecto a considerar é a mudança dos atores funcionais, uma
vez que novos atores poderiam modificar os requisitos ao longo do desenvolvimento da
solução - o que poderia gerar excessos de custos e prejudicar sua escalabilidade.

•

Quanto às plataformas existentes, adquiridas ou contratadas como serviços, (SaaS e
PaaS: segurança como serviço e Plataforma como serviço),22 seus riscos decorrem da
sua falta de qualidade ou do seu controle inadequado, o que pode causar a perda de
dados ou a queda de sistemas e serviços. Além disso, há o risco de dependência do
provedor e de que o conhecimento permaneça concentrado neles. Consequentemente,
os responsáveis técnicos e funcionais dos SPE não recebem a transferência da
documentação pertinente ou o treinamento adequado; ou, então, há rotatividade do
pessoal treinado, sem a transferência de conhecimentos para novos empregados.

Entre as medidas de mitigação propostas está o uso correto de metodologias comprovadas para
o ciclo de vida dos sistemas de informação, cujo pilar estratégico mais importante é a arquitetura23
dos sistemas.

5. Conclusão
Novas tecnologias, em particular a IA, oferecem uma excelente oportunidade aos SPE da América Latina e
Caribe(ALC) para aumentar sua eficiência e eficácia, independentemente de o seu uso adequado implicar
desafios que devam ser mitigados ou eliminados.
Este documento técnico discutiu as principais potencialidades e desafios da adoção de IA nos SPE. Essas
potencialidades permitirão aos SPE da região entender melhor os benefícios da adoção de sistemas
baseados em IA ao capitalizar as lições aprendidas com o caso paraguaio, e determinarão uma estratégia
de transformação para a adoção de processos e serviços digitais. No entanto, existem riscos relacionados
como a discriminação de usuários, que podem não estar preparados para adotar processos digitais ou para
contar com a configuração correta de algoritmos de IA. Para neutralizar esses riscos, é preciso concentrar
esforços na seleção de sistemas ou provedores que tenham, comprovadamente, os padrões de sistemas
de compatibilização baseados em IA, bem como a preparação do pessoal interno dos SPE para gerenciar
adequadamente essas novas tecnologias.
Em relação ao futuro, a mudança no cenário do emprego continuará gerando mais ocupações novas, cujas
aptidões, habilidades e capacidades serão a chave para o pareamento entre empregos e vagas. A IA será
uma ferramenta de apoio fundamental para parear não apenas ocupações, mas também as habilidades que
um candidato a emprego possui (ou que poderá desenvolver ao longo do tempo) com ofertas de emprego
que possam usar essas habilidades, independentemente da ocupação em si, gerando mais e melhores
oportunidades para as partes envolvidas, garantindo empregos sustentáveis ao longo do tempo. Os SPE e
os principais atores necessitarão de tecnologias e transformação digital para os seus processos, ao mesmo
tempo em que os atores se adaptam a elas e se tornam eficientes no enfrentamento desses novos desafios.

22. Ver definição em: https://www.ibm.com/es-es/cloud/learn/iaas-paas-saas.
23. Ver BID (2020) para arquiteturas dos sistemas em serviços de emprego. “Novas tecnologias para superar velhos desafios. Arquitetura empresarial
para Serviços Públicos de Emprego”.
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Quanto à expansão da adoção de IA nos serviços de emprego na ALC, espera-se que os sistemas que
usam IA aumentem e adquiram uma cobertura mais ampla. A IA não será usada apenas para parear a
oferta e demanda de mão de obra, mas também para o uso de orientadores virtuais, a criação de perfis de
candidatos a emprego, o pareamento entre qualificação profissional disponível e necessidades específicas,
dentre outras coisas. A aplicação de IA será o meio para obter maior eficiência e melhores recomendações.
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