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Què és? 

 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. 
L’estadística s’ha usat sempre en la presa de decisions organitzatives, però 
la diferència entre l’estadística tradicional i la big data rau en les 3 ‘ves’ 

baixes: 

 Volum: en l’actualitat es generen i monitoren quantitats ingents 

de dades. 

 Variabilitat: les dades que es recullen compten amb una gran 

complexitat i riquesa de matisos. 



 

Un i tat  de  Cone i xement  – B ig data i  Recu rsos Humans   

Feb re r  20 14 

factorhuma.org  -2- 
Fundació Factor Humà 

 Velocitat: s’enregistren en temps real i la velocitat dels 

ordinadors actuals fa possible processar conjunts de dades a gran 
velocitat. 

 El concepte neix de l’àmbit d’Internet, on tota decisió de navegació o 
acció de l’usuari és susceptible de ser enregistrada i analitzada. En l’àmbit 

organitzatiu la seva principal aplicació fins al moment està en la 
segmentació de clients i el màrqueting personalitzat. Tradicionalment, la 

major part de les dades que fluïen pels sistemes d’una organització es 
descartaven. Encara que es percebés cert valor en elles, el seu 
emmagatzematge era car i la seva anàlisi extremadament costosa en 

termes de temps. 

 La big data no és sinònim de gran volum d’informació, sinó que també 

podem parlar de big data per referir-nos a conjunts més modestos però 
amb gran complexitat i riquesa interna. Una altra precisió important és 
que el concepte no es limita només a informació obtinguda dins la pròpia 

organització, sinó que s’estén a les dades del sector, a les generades pels 
competidors i a les dinàmiques de la societat en el seu conjunt (demografia, 

tendències...). 

 En l’àmbit de l’Administració Pública on ha tingut més impacte és en 

les smart cities. Ajuntaments com els de Castelló, Màlaga i Santander 
compten ja amb programes d’ús de la big data per a millorar el coneixement 
de les dinàmiques de la ciutat (qualitat de l’aire, lluminositat...) i optimitzar 

serveis públics (ordenació del tràfic, zones de descàrrega...). 

 L’aplicació de la big data als RH encara és un fenomen incipient, però 

es preveu que en els propers anys experimenti un important creixement 
contribuint a fer més objectiva la funció de RH. La tendència és avançar 

cap a la seva integració en quadres de comandament que permetin generar 
analítiques de valor estratègic, tant explicatives com també predictives 
(veure Eines). 

 Els principals obstacles a l’adopció de la big data a RH són: 

 Capacitació: cal un perfil de professional de RH amb una elevada 

formació analítica i tecnològica.  

 Compartiments estancs: les dades necessàries per a un visió 
global estan captives en diferents departaments o codificades en 

formats incompatibles. 

 Nocions adquirides: RH s’ha guiat tradicionalment per un model 

relacional que deixava espai a l’ambigüitat i a la intuïció. És difícil 
fer una transició a un model guiat per dades. Tanmateix, sectors 
que també s’han basat tradicionalment en percepcions, com els 

esports, han abraçat de ple la noció de big data i avui els equips 
de bàsquet i beisbol contracten estadístics de primer nivell. 

 Privacitat: hi ha àrees de la big data controvertides com ara l’ús 
de RFIDs o etiquetes intel·ligents per radiofreqüència que 
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permeten monitorar pas a pas les accions de les persones 
treballadores o clients.  

 Les altres 3 ‘ves’ baixes: hi ha analistes que complementen la 

definició de big data imposant 3 requeriments més que sovint no 
es troben en les dades: veracitat, valor i visualització. 

Eines  

L’aplicació de la big data als RH porta els analistes a parlar del sorgiment d’un 

people analytics. Facebook, per exemple, ja disposa d’un departament 
anomenat People and Recruiting Analytics. Algunes de les eines que poden 
aplicar-se a RH són: 

  Anàlisi de clima i sentiments: imaginem-nos poder disposar d’una 
enquesta de clima en temps real i continuada. Aquest sant greal dels RH ens 

permetria detectar i anticipar-nos a problemes de clima quan estan encara 
en estat embrionari. La big data podria arribar a aproximar-se a aquest ideal 

mitjançant l’estadística predictiva, per exemple creuant dades d’ITs amb 
resultats mensuals o, fins i tot, detectant un augment del nombre de 
reunions de passadís, consultes del correu privat o altres indicadors socials. 

 Anàlisi de l’acompliment: RH en l’actualitat ja pot detectar equips o 
líders amb acompliments per sota o per sobre de la mitjana. La contribució 

de la big data, però és enriquir l’anàlisi explicatiu mitjançant el creuament 
de dades. Per exemple, la consultora Sociometric Solutions descobrí que 
l’acompliment diferencial dels equips d’una agència de viatges tenia una 

correlació directa amb l’ús de taules comunitàries o individuals. Google 
disposa de l’eina Project Oxygen per predir quins comandaments poden 

desincentivar l’acompliment a partir de l’anàlisi de les dades d’avaluació. 

 Algoritme de retenció: aplicat ja per Google (veure L’experiència) i útil 

en organitzacions immerses en guerres de talent, la big data pot anticipar-
se a problemes de retenció identificant persones amb alt risc de deixar 
l’organització i ajudant així a prendre decisions de promoció, formació, 

incentius, etc.  

 Anàlisi de retribució: un estudi del sector pot descobrir-nos si les 

nostres bandes salarials són competitives, augmenten el nostre atractiu de 
captació de talent o, al contrari, danyen la retenció. És evident que ben 

aviat les persones treballadores comptaran amb eines molt senzilles per 
comparar la seva retribució amb llocs similars a altres organitzacions (és el 
cas de Glassdoor). 

 Optimitzar el procés de selecció: la big data també pot servir per 
revisar l’èxit dels nostres criteris de selecció i revisar els que no siguin 

predictius d’un bon acompliment. Hi ha organitzacions que fins i tot 

http://www.glassdoor.com/
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analitzen les carreres futures de les persones candidates que han 
descartat per detectar errades en el seu procés de selecció. Una altra 
tendència de futur és la gamificació del procés de selecció per recollir 

dades més riques sobre el procés de presa de decisions de la persona 
candidata (ja existeixen alguns com Knack).  

 La dada 

Segons un estudi de SHL Talent Measurement Solutions de 2013, menys de la 
meitat de les organitzacions multinacionals fan servir dades objectives en la 

presa de decisions sobre gestió del talent. Tanmateix, més dades no sempre 
són sinònim de millors decisions: per ser útils en la presa de decisions han 
d’estar processades. Segons un estudi de NetApp de 2012, el 46% dels 

executius espanyols es queixa de la complexitat de les dades que els arriben 
dels sistemes actuals de TI i afirmen que aquesta complexitat i cruesa és una 
barrera per a la presa decisions.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓ 

 Per a una aplicació de la big data cal comptar 
amb una base de dades integrada, escalable, 
extensible i segura. Si no tenim les dades en 

aquest format, integrar-les en una plataforma de 
big data, naturalment, suposarà un cost de 

transició. 

 Conèixer quines dades està recollint 
l’organització en el seu conjunt. Partir del que 
tenim. 

 Netejar i estructurar les dades és el 80% de la 
feina.  

 Començar per un problema i àrea d’aplicació, no 

per les dades. No es tracta de recollir dades 
indiscriminadament, sinó d’analitzar quines 
poden ser significatives per l’àrea on volem 
incidir. 

http://knack.it/knacks/
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L’experiència 

 

 L’èxit de Google pot atribuir-se, en part, al fet de comptar amb una 
funció de RH orientada pràcticament en la seva totalitat a les dades. Així, 

combat un dels problemes essencials dels RH: la seva tradicional 
dependència de les “relacions”. El sistema de gestió per relacions s’oposa 
sovint a la presa de decisions analítica. L’objectiu de Google és portar al 

món dels RH el mateix grau de rigor en les decisions que aplica a les 
decisions d’enginyeria.  

PLATAFORMA DE SOFTWARE 

 

 Plataformes pures de big data: Storm, Spark, 

Cassandra i Hadoop. La seva alta tecnificació 
suposa que per operar-les cal un autèntic científic 
de dades (una combinació d’estadístic i 
informàtic d’elevada formació). 

 Plataformes de gestió RH: moltes plataformes de 

gestió dels RH estan actualitzant-se per oferir 
funcions d’anàlisi i visualització de big data: entre 
elles Oracle, SuccessFactors, Workday, SumTotal 
Systems, PeopleFluent, ADP... Alguns productes 
estan dissenyats d’arrel des del concepte de la 
business intelligence (estructurar i presentar de 
manera útil les dades per assistir la presa de 
decisions): és el cas, entre d’altres, d’Oracle 

(OBIA), SAP (Workforce Intelligence) i Workday 
(BigdataAnalytics). 

Si la nostra organització no té programes de big data, 
el més aconsellable és començar per una extensió 
modular de la nostra plataforma actual de gestió de 

RH aplicada a una àrea concreta. 

Encara que optem per solucions més accessibles, és 
clau forjar una aliança amb Informàtica i tenir el 
suport de la direcció per accedir a dades d’altres 
departaments. 
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 L’equip d’anàlisi de dades de Google reporta directament al vicepresident 

i està format per especialistes en cadascun dels vessants dels RH. El seu 
objectiu és descobrir correlacions en les dades que suggereixin possibles 

decisions de millora. Algunes de les àrees d’aplicació de l’anàlisi de big 
data a Google són: 

 Definició de lideratge: analitzant dades internes es pot arribar a 

determinar quins factors són claus en el rendiment i la retenció. 

Els resultats mostren que hi ha factors més determinants que el 
coneixement tècnic: un coaching personal (1 a 1) periòdic i amb 
un manifest interès per l’opinió del treballador o treballadora i un 

feedback continuat i personalitzat.  

 PiLab: un laboratori d’idees exclusiu de Google que realitza 

experiments aplicats sobre com gestionar les persones en un 
ambient productiu. Ha fet contribucions als models de retribució i 
fins i tot canvis en els plats oferts al menjador per reduir-ne la 

càrrega calòrica. 

 Algoritme de retenció: model matemàtic que prediu quins 

empleats tenen més probabilitats d’esdevenir un problema de 
retenció. Permet solucions proactives i personalitzades. 

 Models predictius: els RH de Google miren sempre endavant, 
anticipant-se a futurs problemes i optimitzant la planificació de la 

força de treball. 

 Millora de la diversitat: s’usen les dades per detectar les causes 

subjacents a les deficiències de diversitat en certs equips i 
possibles qüestions de retenció i promoció (per exemple en el cas 

de les dones enginyeres). 

 Algoritme de reclutament: Google té algoritmes que prediuen 

quina persona candidata té més possibilitats d’èxit. També revisa 
les carreres dels currículums descartats per computar els errors 
del procés de selecció. Totes les contractacions han de ser 

avalades per un grup i no per una persona individual. 

 Calcular el valor dels/de les top performers: una persona pot 

aportar fins a 300 vegades més valor que un altra en la mateixa 
àrea d’expertesa. Aquestes dades són claus per esmerçar recursos 

en retenció. 

 Disseny dels espais de treball: segons Google, la innovació es 

deriva de 3 factors: descobriment, col·laboració i diversió. Els 
espais són optimitzats al detall per incentivar aquesta tríada (fins i 
tot es mesura el temps que passen les persones treballadores fent 

cua a la cafeteria). 

 Poder de convicció: les dades analítiques són molt valuoses a 

l’hora de convèncer la direcció d’adoptar suggeriments de RH, ja 
que totes les recomanacions venen recolzades amb dades (RH com 

a consultor intern). 
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Mayer, Viktor; Cukier, Kenneth. Big data. La revolución de los datos masivos. 

Madrid: Turner, 2013. 

Siegel, Eric. Analítica predictiva. Predecir el futuro utilizando Big data. Madrid: 

Anaya, 2013. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Big data: la nova revolució a Internet 

Reportatge de Valor afegit de desembre de 2013 sobre l’eclosió d’aquesta eina i 

els nous negocis que estan sortint al l’escalf de la seva embranzida. També 
explora les qüestions ètiques i de seguretat que planteja. 

http://www.tv3.cat/videos/4773232/Big-data-la-nova-revolucio-a-internet 

 

Infografia Big data 

Infografia elaborada pel BBVA Innovation Center que dóna la dimensió de l’allau 
de dades que es generen diàriament a Internet. També recull els malentesos 

més comuns sobre el significat del terme big data i les expectatives dels 
executius sobre les àrees on tindrà un major impacte. 

http://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografias/26969-big-data-es-hora-

de-generar-valor-de-negocio-con-los-datos 

 

Smart Steps 

L’aposta de Telefónica per la Big data ha pres la forma d’un sistema d’anàlisi de 

multituds que pot mesurar, per exemple, per quines zones deambulen els 
clients dins uns grans magatzems o obtenir dades fiables d’assistència a 
esdeveniments. Presenten el sistema amb un vídeo lleugerament orwellià. 

http://dynamicinsights.telefonica.com/488/smart-steps 

 

Leberecht, Tim. “Why Big data Will Never Beat Human Intuition”, Management 

Innovation Exchange, 20/06/2013. 

http://www.tv3.cat/videos/4773232/Big-data-la-nova-revolucio-a-internet
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografias/26969-big-data-es-hora-de-generar-valor-de-negocio-con-los-datos
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografias/26969-big-data-es-hora-de-generar-valor-de-negocio-con-los-datos
http://dynamicinsights.telefonica.com/488/smart-steps
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Article en anglès que exposa una visió escèptica i assenyala alguns punts febles 

de la big data com ara que amenaça de crear un món filtrat, una bombolla de 
familiaritat en la qual només hi veuríem reflectits els resultats que esperem a 

causa de la manera com hem dissenyat els filtres.  

http://www.managementexchange.com/blog/big-data-big-intuition 

 

Rafter, Michelle V. “Big Data, Bigger Deal”. Workforce Management Online, 

05/04/2013. 

Les companyies han estat lentes a l'hora d'adoptar l'analítica de dades per 
basar les seves decisions en gestió de persones. No obstant això la Big Data ha 

aterrat ja a moltes empreses i amb ell les dinàmiques de Recursos Humans 
podrien canviar de manera irreversible. Workforce Management Online ens 
parla dels avantatges de la seva adopció. 

http://www.workforce.com/articles/big-data-bigger-deal  

Traducció disponible a factorhuma.org a: 

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

0271  
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