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prenen les decisions, ha de tenir una mentalitat analítica”  
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Què és? 

 Sota el terme HR Analytics s’agrupen el conjunt de tècniques 

estadístiques i d’anàlisi de dades que permeten objectivar l’impacte de les 
decisions sobre persones en els resultats del negoci i en el conjunt de 

l’organització des d’una perspectiva predictiva. 

 La implantació de la HR Analytics es fa necessària davant la creixent 

velocitat dels canvis en el mercat laboral (molt difícils de seguir si ens 
guiem només per la intuïció i per l’observació subjectiva). Un altre factor 
que explica la seva necessitat és la creixent consciència, a tots els nivells de 

decisió, de la decisiva importància estratègica de la gestió de persones. 

 Des de RH fa temps que s’usen estadístiques d’anàlisi descriptiu amb un 

enfocament en el passat (taxes de rotació, estudis de clima, avaluacions de 
l’acompliment, etc.). El gran repte del propers anys serà fer el salt a 

l’anàlisi predictiu que permeti anticipar tendències abans no succeeixin i 
implementar girs estratègics que optimitzin els resultats. Podríem resumir 
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aquest canvi de paradigma dient que cal passar de les mètriques 
descriptives del passat, com els KPIs (Key Performance Indicators) i els 
Scorecards, a una HR Analytics de caire predictiu. 

 Moltes àrees de les organitzacions ja treballen des d’una orientació 
predictiva: màrqueting, gestió de proveïdors, fluxos financers, etc. Ara cada 

cop disposem de més eines amb les quals RH pot anticipar els efectes 
dels canvis en les polítiques de gestió de persones i mesurar el seu impacte 

en l’estratègia i en els resultats de l’organització. 

 Els principals avantatges d’aplicar la HR Analytics a les organitzacions 

són: 

 Permet redirigir inversions i recursos cap a les iniciatives de gestió 

de persones que major impacte acrediten en les mètriques 
crítiques del negoci. 

 Proporciona noves eines per a la gestió del talent en totes les 

seves fases: reclutament, desenvolupament, retenció i successió. 

 Permet quantificar l’impacte de les decisions de RH, de manera 
que la funció esdevé corresponsable dels resultats finals al costat 

d’altres líders executius. 

 Permet a RH intervenir en les decisions executives fent servir el 

llenguatge del negoci gràcies a l’orientació envers el retorn de la 
inversió. 

 Els principals obstacles a la generalització de la HR Analytics són: 

 Capacitació: cal un perfil professional de RH amb una elevada 

formació estadística i tecnològica. Tradicionalment els/les 
professionals provenien d’una formació humanística o en ciències 

socials, però això està canviant (veure ’La dada’). 

 Compartició de dades: per alliberar el potencial predictiu de la HR 

Analytics, cal creuar dades provinents de diferents departaments. 
Això suposa un esforç concertat i una aposta estratègica. Sovint 
les dades estan captives en diferents departaments o codificades 

en formats incompatibles. 

Eines  

Aquestes eines poden servir, entre altres moltes altres aplicacions, per assistir 

en la contractació intel·ligent, construir algoritmes de retenció del talent, predir 
el compromís futur d’una persona treballadora i optimitzar el disseny dels 

espais de treball. 
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 Big Data: la tecnificació i la generalització de les TIC fa possible que 

cada vegada disposem de més dades amb molta riquesa i complexitat. La 
incorporació de les tècniques de Big Data als RH fa viable capturar, 

emmagatzemar i analitzar volums massius de dades heterogènies a gran 
velocitat. 

 Microvariables: al costat de la Big Data, la HR Analytics també se 

centra en el que podríem anomenar microvariables, detalls aparentment 

trivials però que resulten extraordinàriament explicatius quan se’ls sotmet a 
anàlisi. Aquestes descobertes normalment s’obtenen a través d’una anàlisi 
de regressió o una anàlisi de causa/efecte. Per exemple: 

 Google ha demostrat que el nombre de reunions cancel·lades 
és un predictor molt acurat del compromís d’un equip.  

 VoloMetrix ha analitzat la variable del nombre d’e-mails enviats 
sota un nou prisma: el temps que exigeix cada e-mail al receptor. 

Així ha demostrat que enviar més e-mails no és equivalent de més 
productivitat, sinó de consumir recursos innecessàriament en 

forma de temps malaguanyat. Una altra variable que han analitzat 
és l’impacte de les reunions que podrien haver estat e-mails. 

 Diversos estudis han mostrat que variables a les quals es dóna 

molt pes durant el procés de selecció (com ara la formació 
acadèmica) no són les més predictives de l’acompliment del 

candidat o de la candidata. Segons estudis de AT&T i Google és 
més predictiva una acreditada capacitat de prendre la iniciativa. 

 L’equip d’anàlisi: si es vol consolidar la HR Analytics, caldrà formalitzar 
la funció en un equip d’anàlisi. Les persones integrants hauran de presentar 

un perfil que respongui a les següents habilitats: coneixement de la funció 
de RH, coneixements estadístics i metodològics, habilitats relacionals per 
interactuar com a consultors i amb l’equip de suport tecnològic. Evidentment 

reunir totes aquestes qualitats en una sola persona és difícil, per això moltes 
organitzacions estan optant per un model d’equip d’anàlisi 
multifuncional, que comparteixi recursos amb àrees com màrqueting i 

finances. 

 Mineria de dades: la mineria de dades és l’extracció de patrons i 

models a partir de dades observables. És una recerca de correlacions 
significatives en un conjunt de dades ric i variat. Aquests patrons es poden 

descobrir amb tècniques d’estadística avançada com anàlisis de correlació 
i algoritmes classificatoris.  La majoria d’aquestes tècniques parteixen 
d’un subjecte humà que formula un model i verifica hipòtesis, però algunes 

d’elles com ara les xarxes neuronals s’endinsen en el terreny de la 
intel·ligència artificial i són les que poden trobar aquelles correlacions que 

resulten menys intuïtives per als subjectes humans. 

 Visualització de dades: l’objectiu últim de la HR Analytics no és només 

recopilar i processar dades, és convèncer i influir en les decisions d’àmbit 
executiu. Per això l’esforç de presentació de la informació és fonamental. 
L’art de la infografia (representació visual d’informació quantitativa) permet 
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presentar la interacció entre variables complexes d’una manera agrupada i 
fàcil de copsar.  

La dada 

Segons l’estudi Global Human Capital Trends 2015 de Deloitte, tres de cada 

quatre organitzacions enquestades creuen que l'ús d'HR Analytics és important 

però només el 8% creu que la seva organització sigui forta en aquesta àrea. 
Aquesta debilitat es pot anar resolent gràcies al viratge que s’ha produït en el 
perfil de professionals de RH. Segons el VII Informe Cranet ESADE 2014, la 

procedència acadèmica de professionals de RH ha variat cap a perfils més 
científics. Per exemple, al 1995 només un 5% provenia d'Enginyeries mentre 
que el 2014 el registre ascendeix a un 12%. En el mateix període, es detecta 

una davallada en perfils humanístics. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓ 
 

 Tria del projecte: per començar a orientar la funció 

cap  a l’HR Analytics és útil cercar un quick win, 
triar uns objectius assequibles i una àrea on 
disposem de dades madures. D’aquesta manera el 
canvi cultural començarà amb bon peu. 

 Cercar aliats i sponsors interns. Identificar les 
mètriques crítiques que defineixen el negoci.  

 Identificar on estan les dades, revisar la seva 
veracitat i grau d’estructuració. Negociar com 
accedir-hi. 

IMPULS 

 Formar l’equip d’anàlisi multifuncional i identificar 

un líder de la funció de HR Analytics. La seva mida 
haurà de ser proporcional a l’abast del projecte 
triat. 

 Cercar mètriques, patrons i correlacions  que 

depassen la funció estricta de RH i  impacten el 
negoci. 

 Establir un calendari, un pressupost i les fases de 
comunicació/reporting. 
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L’experiència 

 

 

 La multinacional de serveis financers amb seu a Zurich Credit Suisse, 
amb prop de 50.000 persones en plantilla, cercava nous enfocaments per 

atreure, retenir i fer créixer el talent. Credit Suisse decidí impulsar un 
programa de People Analytics. La iniciativa parteix del convenciment que 
les organitzacions han centrat tot els esforços en conèixer els seus clients, 

però que també cal conèixer els propis empleats i empleades. 

 Un equip global d’experts i d’expertes  en estadística i presentació de 

dades ha analitzat qüestions altament prioritàries com, per exemple, ¿quin 
valor diferencial aporta la promoció interna en comparació amb el 

reclutament extern? El resultats d’aquest esforç analític s’han integrat a una 
pluralitat de processos des de la millora del reclutament i la mobilitat interna 
fins als programes de lideratge i management. 

 Una de les troballes del programa és que allò que succeeix en els dos 
primers anys des de la incorporació al banc és d’una importància decisiva 

per predir el compromís a llarg termini de la persona empleada amb 
l’organització.  

 Al sector bancari, com al sanitari, les sortides no desitjades suposen un 
alt cost de formació i entrenament de les noves incorporacions. Segons 

Willian Wolf, responsable de reclutament i desenvolupament de talent de 

ANÀLISI 

 Analitzar les dades amb una mentalitat oberta amb 
l’eina estadística triada o amb una combinació 
d’eines. 

 Un cop trobat un patró o correlació significativa, 

adaptar els nostre plans d’actuació perquè 
incorporin aquesta informació. 

 Mesurar periòdicament l’impacte dels canvis 

introduïts en la gestió de persones. 

 Comunicar als nivells executius de l’organització 
els beneficis en termes de ROI del programa. Crear 
una narrativa orientada a la presa de decisions en 
funció de l’anàlisi de dades. 
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Credit Suisse, per cada punt que s’aconsegueixi reduir les sortides no 
desitjades, s’aconsegueix un estalvi d’entre 75 i 100 milions de dòlars. 

 La solució a la problemàtica anterior ha estat el programa Grow Your 

Own que creua múltiples variables com ara compensació, avaluació, temps 
en el rol, tipus de cap, etc., i determina una probabilitat de deixar 

l’organització per a cada empleat. Per a qui es determini que té una alta 
probabilitat, passa un programa de mobilitat interna on se li ofereix la 

possibilitat de canviar l’orientació de la seva carrera abans que la seva 
insatisfacció amb el rol actual acabi derivant en una sortida de l’organització. 

 El programa ha aconseguit en tres anys que el percentatge de vacants 

que es cobreixen amb la mobilitat i promoció internes hagi passat del 40% 
al 65%.  

 

 L’empresa de diagnòstics clínics Quest Diagnostics amb seu als EUA té 
una plantilla de més de 40.000 persones i compta amb laboratoris a Regne 

Unit, Mèxic, Brasil, Puerto Rico i la India. En els seus processos han aplicat 
la metodologia Human Sigma de Gallup per vincular en una sola mètrica la 

interacció entre empleats i clients. 

 La mètrica Human Sigma Score es calcula per a cada unitat de negoci i 

s’obté a partir de dues variables: compromís de les persones empleades i 
fidelitat dels clients. Les variables es combinen fins a obtenir un 
percentatge, essent 50 la mediana. 

 Es verifica experimentalment que les unitats de negoci que se situen en 
el percentil de 50 a 75 en les dues variables obtenen uns rendiments 

financers 3,4 vegades superiors a les unitats situades entre 25 i 50. 

 Tot i el seu alt component numèric la metodologia del Human Sigma és 

basa en uns principis que regeixen la interacció entre persones empleades i 
clients: 

 Cal crear una connexió reforçada amb l’organització. La 
comunicació és clau. 

 Les experiències de persones empleades i clients s’han de 
gestionar de manera conjunta, en un context holístic i local. 

 Cal centrar-se en el compromís emocional en les relacions entre 

clients i persones empleades. 

 Cal oferir a col·laboradors i col·laboradores oportunitats de 

desenvolupar-se i promocionar dins l’organització. 

 Cal desenvolupar líders que siguin capaços d’un doble enfocament: 

transaccional i transformacional. 



 

Un i tat  de  Cone i xement  – HR Ana lyt i cs  

Se tembre  20 1 5  

factorhuma.org  -7- 
Fundació Factor Humà 

 L’aplicació d’aquesta metodologia a Quest Diagnostics ha permès passar 

d’un índex de compromís de les persones que hi treballen del 42% a situar-
se en el quartil més elevat amb un índex per sobre del 76%. 
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“Big Data i Recursos Humans”. Fundació Factor Humà, 05/02/2014. 

Sota el terme Big Data (“Grans Dades”) s’agrupen el conjunt de sistemes 
tecnològics i eines estadístiques que fan viable capturar, emmagatzemar i 

analitzar volums massius de dades heterogènies a gran velocitat. La seva 
aplicació en Recursos Humans encara és un fenomen incipient, però es preveu 
que en els propers anys experimenti un important creixement contribuint a fer 

més objectiva la funció. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0720&Itemid=43&lang=ca 

 

Pérez Monzón, Andrés. “HR Analytics: el poder del coneixement”. Observatorio 

de Recursos Humanos, 01/08/2014. 

Els temps del cafè per a tothom en Recursos Humans han passat a la història. 

Per reclutar, retenir i desenvolupar les persones col·laboradores hem de ser 
capaços d'oferir solucions individualitzades. En aquest context, l'analítica de 
dades es perfila com un perfecte aliat per generar el coneixement sobre cada 

persona que es requereix per a això. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10720&Itemid=43&lang=ca
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10720&Itemid=43&lang=ca
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HR Tech World 

Conferència que se celebra del 27 al 28 d’octubre de 2015 a París. Presenta una 
forta orientació a la discussió de l’aplicació de la tecnologia a la funció de RH. 

http://www.hrtechcongress.com 

 

Measuring Human Capital 

Grup de LinkedIn que estimula la discussió i l’intercanvi d’informació sobre HR 

Analytics entre les seves persones membres. 

https://www.linkedin.com/groups/Measuring-Human-Capital-73460/about 

 

HR Analytics Insights 

Blog de la consultora iNostix fundada el 2008 i orientada a l’analítica predictiva. 

http://www.inostix.com/blog/en/ 

 

OrgVue – HR Analytics 

Blog del proveïdor de software OrgVue amb un fort èmfasi en la importància de 

la visualització de les dades. 

http://blog.orgvue.com/category/hr-analytics/ 

 

Bersin, Josh. “Big Data in Human Resources: A World of Haves And Have-Nots”. 

Forbes, 01/08/2014. 

Article de la revista Forbes sobre l’impacte dels líders analítics en els resultats i 
el nombre relativament reduït d’organitzacions que es beneficien d’aquestes 

tècniques. 

http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2013/10/07/big-data-in-human-

resources-a-world-of-haves-and-have-nots/print/ 
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