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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 a demanda de emprego e promover a realocação de trabalhadores para atividades mais produtivas.1 Esses 
serviços compreendem os Sistemas de Intermediação de Mão de Obra (SIMO), incluindo os 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 (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 com a lógica de buscar obter melhores trajetórias de emprego. O espectro de serviços 
oferecidos é diversificado e varia de anúncios de empregos tradicionais que vinculam os candidatos às vagas nas 
empresas, a serviços voltados para a inserção de migrantes no mercado de trabalho.

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 trazem grandes desafios em termos de adoção 
e uso. Além disso, a IA pode ser útil para apoiar outros serviços prestados pelos SPE. Alguns desses serviços estão 
relacionados com uma melhor gestão dos conselheiros de carreira no que se refere à criação de perfis, à orientação 
adequada sobre rotas de empregabilidade para candidatos a emprego, ou ao melhor pareamento entre empregos e 
vagas para pessoas com deficiência (PcD).

2. Componentes básicos dos Serviços Públicos de Emprego e as oportunidades 
criadas por novas tecnologias

De acordo com a Secretaria 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 mundo do trabalho, além de promover 
ajustes e mitigar o impacto das transições econômicas. Os SPE também fornecem informações relevantes sobre o 
mercado de trabalho e oferecem assistência na busca de emprego, junto com serviços de colocação, a gestão de 
seguro desemprego e outros programas do mercado de trabalho (OIT, 2016).

Os mercados de trabalho não são perfeitos, visto que há assimetrias de informação entre empregadores e candidatos 
a emprego. Alguns empregadores não conseguem - ou levam mais tempo para conseguir – empregados com as 
habilidades necessárias. Da mesma forma, 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 informações 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.

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 e incluem intermediação de mão de obra; prestação de informações 
sobre o mercado de trabalho; ajustes no mercado de trabalho; gestão de benefícios do seguro desemprego; e gestão 
da migração do trabalho.2

1. Ver BID (2016).
2. BID (2015).
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Principais atores dos SPE

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 aos candidatos a emprego, serviços como criação de perfil e segmentação; apoio por meio da compatibilização 
entre o candidato e a vaga disponível; orientação para o trabalho; encaminhamento para qualificação profissional; e 
serviços diferenciados para PcD, dentre outros. Enquanto isso, os empregadores têm acesso a serviços como 
pré-seleção de candidatos adequados; organização de feiras de emprego; e serviços de registro de vagas. 
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Gráfico 1. Atores-chave dos SPE
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Esses serviços podem ser oferecidos por canais presenciais, digitais e centrais de emprego (call centers), ou, ainda, sites 
na internet autogerenciados pelos candidatos a emprego. 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 
dialogar com uma única entidade, que consolida todas essas interações. Do lado oposto, o governo dialoga com um 
único cidadão, com base em informações consistentes, unificadas e integradas.

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. Nesse sentido, é possível pensar na adoção digital em três níveis:

• Usuário sem acesso à Internet ou a smartphone.

• Usuário com acesso a redes sociais: por exemplo, usa tecnologia principalmente para se comunicar e se divertir.

• Usuário Digital: aproveita ao máximo seu acesso para gerar valor pessoal, ou seja, usa tecnologia para fazer  
 transações, requisições, autotreinamento, etc.

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 compatibilização 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.

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. 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 inscrições presenciais e outras ferramentas tradicionais.
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Níveis de Maturidade Tecnológica dos PSE

Os SPE regionais3 apresentam vários graus de maturidade tecnológica e de digitalização.4 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 no seu trabalho.

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

Usuário digital:
Aproveita ao máximo seu acesso para
gerar valor pessoal. 
(Por exemplo, usa tecnologia para transações, pagamentos, vendas,
requisições, autotreinamento). 

Usuário sem acesso:
à Internet ou a smartphones.

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

Gráfico 2. Níveis de transformação digital por atores-chave dos SPE
em sete países da ALC*

3. Informações coletadas na Bolívia, Colômbia, El Salvador, Haiti, México, Paraguai e Peru.
4. 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 

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
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

Formulários em papel.

Gestão dependente dos 
critérios do orientador. 

Processos manuais para 
encaminhamento a outras 
instituições.

Baixa capacidade de 
acompanhamento.

Oportunidade de uso de IA

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

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

Sistema de relatórios de 
detecção e 
acompanhamento.

IA para detecção de 
lacunas e recomen-
dações ao orientador.

IA para segmentação de 
candidatos a emprego.

Motor de nivelamento 
de várias áreas.

Canais digitais de 
atenção e notificação.

Ciência de dados para 
gestão preventiva, 
indicadores e tendên-
cias.

Incipiente Estabelecido  Digitalizado  

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 mão de obra por meio de 
tecnologias emergentes?”

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.
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Uma das histórias de sucesso na incorporação de IA é o SPE do Paraguai. A plataforma ParaEmpleo, lançada em 2018, 
usa IA para analisar as habilidades de cada candidato e as parea com as ofertas de emprego. Usando técnicas de deep 
learning e gráficos de conhecimento, a plataforma analisa os dados de ocupação e emprego para encontrar vagas de 
trabalho de forma eficiente e exatamente de acordo com o perfil criado por cada usuário on-line.

As informações coletadas e usadas pelo algoritmo ParaEmpleo provêm de várias fontes. Da mesma forma, ao coletar 
e analisar o desenvolvimento das ofertas mais recorrentes e procuradas, o ParaEmpleo identifica os conhecimentos 
técnicos mais exigidos para cada profissão e sugere cursos aos usuários, para que adquiram a qualificação necessária 
para obter os conhecimentos ou as habilidades exigidas.5

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 ou 
consultor de emprego; (v) definição da elegibilidade dos candidatos a emprego para programas ativos de mercado como bolsas 
de estudo, estágios ou subvenções; (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.

O uso de IA no pareamento da oferta e demanda de mão de obra pode ser visto em anúncios de vagas; nas plataformas 
ou portais de pareamento com base na coincidência de termos; em sites ou plataformas de pareamento com base em 
critérios múltiplos e no uso de ontologia e semântica; e em plataformas de pareamento com módulos estendidos.

Uso de IA em outros serviços prestados pelos SPE

É importante estabelecer a contribuição da IA para a automação ou para as regras dos sistemas de informação que dão 
suporte a 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 às regras aplicadas pelos próprios sistemas de 
informação e modificando essas regras. Vale ressaltar que para que as ferramentas de IA funcionem corretamente, é 
preciso haver interoperabilidade com sistemas externos capazes de acessar e gerenciar os dados necessários.6

Alguns exemplos de uso de IA, além da correspondência de candidatos a emprego com vagas, são apresentados a seguir:

• Segmentação correta dos candidatos a emprego como apoio ao orientador de emprego. Para prestar 
esse serviço, o sistema que usa IA pode coletar informações de bases de dados externas. Nesse contexto, o 
sistema baseado em relações é uma ferramenta de apoio que permite os funcionários dos SPE determinar 
a segmentação adequada do cliente. Um exemplo seria a plataforma de IA já contendo relações criadas 
com base em sistemas de dados socioeconômicos, de saúde e educação, judiciais, de migração, empregos 
anteriores e seguridade social.

5. Documentos da Janzz Technologies.
6. Em caso de uso de dados de outros sistemas, o consentimento de autorização necessário deve ser obtido, e qualquer legislação vigente para a proteção 
de dados pessoais deve ser observada. Na falta desta, aplicam-se as melhores práticas internacionais.
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• 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. Dados externos fornecem informações para que o algoritmo aprenda, somam-se dados de 
resultados de programas e subsídios anteriores semelhantes às informações do cliente. Em seguida, essas 
relações e recomendações da plataforma de IA geram ações e subsídios mais eficazes com base no perfil 
do candidato.7

• Identificação de vagas potenciais que oferecem vantagens comparativas para PcD. O uso de 
IA permite identificar vagas adequadas para PcD. Essa opção aceita informações adicionais, tais como 
distância entre o candidato a emprego e o local de trabalho; disponibilidade de transporte; e possibilidades 
de trabalhar em casa; entre outras. Algumas plataformas de IA também permitem a configuração de 
algoritmos para recomendar compatibilizações específica 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 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 resultado.

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:

Pareamento entre a oferta e demanda de mão de obra

• Maior equidade: A IA é capaz de identificar perfis com um bom nível de informação e auxilia na 
detecção de necessidades, de modo que o candidato a emprego esteja mais bem preparado e sua 
incorporação ao trabalho seja sustentável ao longo do tempo.

• Pareamento em várias dimensões: considera proximidade geográfica, horário de trabalho, tipo de 
contrato, etc., e fornece ao candidato a emprego mais informações para escolher uma vaga que tenha um 
impacto positivo nos demais aspectos da sua vida.

• Maior inclusão no trabalho de grupos vulneráveis: ao ajustar seus algoritmos em determinadas 
dimensões, as características das vagas podem ser combinadas com as barreiras dos candidatos.

7. A atribuição de benefícios por meio de IA, embora pareça provável, traz importantes implicações éticas, como ficará claro mais tarde. Preferencialmente, a 
IA deve fornecer informações a pessoas qualificadas, a fim de que sejam elas a tomar decisões levando em consideração também outros fatores. Da mesma 
forma, a IA apresenta a necessidade imperativa de avaliar periodicamente os dados que usa, o processo do seu uso junto com todos os demais fatores 
envolvidos na alimentação de informações, com o objetivo de evitar qualquer viés que afete negativamente beneficiários ou usuários ou riscos de reputação 
para as instituições.
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• Maior eficiência: menor uso de solicitações de emprego presenciais, o que, por sua vez, incentiva 
mais e melhores registros de solicitações digitais. Além disso, facilita o acompanhamento de inserções no 
mercado de trabalho e o monitoramento de resultados. Disponibilidade de informações do mercado de 
trabalho.

• Melhores informações sobre possíveis migrações geográficas de candidatos a emprego: 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.

• Análise de eventos indesejados com base em dados.

• Melhor gestão e monitoramento de informações de intervenções: uma vez que os modelos 
preditivos de IA potencializam os encaminhamentos e o uso de programas ativos do mercado de trabalho.

Gestão de políticas ativas do mercado de trabalho

• Melhores recomendações sobre as necessidades de qualificação profissional de candidatos a 
emprego.

Gestão de benefícios de desemprego

• Monitoramento de resultados de programas e serviços.

• Identificação das melhores práticas dos programas ativos de emprego: identificação de ações 
que gerem os 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.

• Melhor processamento de solicitações de subsídios ou benefícios de desemprego: a definição de 
elegibilidade com base nas informações que a IA fornece por meio do seu acesso a outras bases de dados 
permite uma melhor gestão de informações.

Gestão da migração de mão de obra 

• Identificação de 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.
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8. Ver Pombo et al, (2019) para tendências futuras de IA em SPE e países.
9. Ver Ogwalgroup (2019) para uma visão compartilhada do mapeamento desenvolvido.
10. Ver Pombo et al, (2019) para o ABC da interoperabilidade de serviços do Estado.
11. Ver BID (2020) para mais informações sobre melhores práticas para a contratação de serviços em nuvem.

O futuro da IA nos SPE

A Quarta Revolução Industrial – à qual a IA pertence ao lado de outros avanços –, somada a fenômenos como a 
globalização e a hiperconectividade mudará a forma como os SPE operam e oferecem seus serviços. Entre as tendências 
que poderiam ser impostas no futuro destacam-se 8:

• Articulação do uso de IA com instituições equivalentes e outros setores nos níveis regional e 
municipal.9 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).10

• Estratégia, regulamentos e legislação de IA nos governos. Em um futuro próximo, o uso ético de 
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, permitindo que as recomendações dos candidatos 
a emprego sejam mais precisas. A disponibilidade de serviços em nuvem11 permitirá a criação de assistentes 
virtuais que, por sua vez, liberarão tempo do pessoal dos SPE.

• Previsão de desemprego em regiões, setores e indústrias. O uso generalizado de 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 jovens, bem como prever situações em setores ou indústrias.

• Adoção de IA como o 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 e oferta de 
qualificação profissional personalizada, entre outros serviços.

4. Fatores críticos que os SPE devem considerar ao usar IA

Para que a incorporação de IA melhore as atividades dos SPE, determinados fatores são necessários para garantir 
o seu sucesso. 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.
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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 que capturem informações suficientes para que as 
plataformas de IA sejam dotadas de 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; sistema de qualificação; e programas ativos do mercado de 
trabalho, entre outros.

• Feedback dos resultados das ações dos SPE para gerar aprendizagem e atualizar algoritmos 
continuamente.

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 garantem o respeito à privacidade e propriedade dos dados 
dos indivíduos e evitam discriminações que possam resultar dos seu vazamento ou uso indevido. Os princípios 
básicos para o uso de dados são: igualdade, acesso, legalidade, privacidade, responsabilidade, adaptação 
tecnológica, proporcionalidade, conservação, reutilização e eficiência.12

Alcançar a interoperabilidade necessária

Os SPE podem prestar uma gama completa de serviços a candidatos a emprego e a empresas, bem como a outros 
atores-chave, tais como centros de formação e outras instituições públicas. No entanto, os primeiros requerem sua 
integração ou interoperação. 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 dados com os registros gerados a partir das interações que ocorrem no campo do emprego. Todas 
essas informações podem ser disponibilizadas às instituições por meio de sistemas interoperáveis, o que ajuda a reduzir 
o tempo necessário para inserir as informações no sistema.

12. “Bases para una Estrategia Iberoamericana de Interoperabilidad”.
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13. Ver BID (2020) para o uso de arquiteturas de sistemas em serviços de emprego. New technologies to overcome old challenges. Entrepreneurial archi-
tecture for Public Employment Services PES.

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. 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 de dados.

Diferença na digitalização de usuários; falta de cobertura ou acesso; falta de capacitação adequada do pessoal dos 
SPE para orientar candidatos a emprego de populações vulneráveis; vieses nos dados; e potenciais erros no desenho 
e execução de algoritmos e estratégias são alguns dos desafios específicos que podem surgir na incorporação de IA.

Para mitigar esses riscos, várias ações podem ser tomadas. A mitigação desses riscos requer o desenvolvimento de 
indicadores mensuráveis para os orientadores de emprego; avaliação do desempenho do pessoal dos SPE; realização 
de auditorias e ajuste do algoritmo; e uso correto de metodologias comprovadas para o ciclo de vida dos sistemas de 
informação (ou seja, arquitetura de sistemas.)13

Em diferentes países da região, esses serviços enfrentam desafios específicos, incluindo orçamentos insuficientes, 
solução de continuidade, falta de pessoal, além de baixo nível de divulgação pública e participação no mercado.

5. Conclusão

Novas tecnologias, em particular a IA, oferecem uma excelente oportunidade aos SPE da 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. 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 pareamento baseados em IA, juntamente com a prontidão para preparar 
o pessoal dos SPE.

Como o cenário do trabalho em mutação continuará gerando um número cada vez maior de novas ocupações, as 
habilidades e capacidades serão a chave para parear empregos com vagas. A IA não será apenas uma ferramenta 
fundamental de apoio para parear 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. O uso de IA também gerará mais 
e melhores oportunidades para as partes envolvidas, assegurando empregos sustentáveis ao longo do tempo. Não 
apenas os SPE, como também os principais atores, exigirão tecnologias e transformação digital para os seus processos.
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