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M Ò N I CA G A R CI A



Àudio?

Estàs amb nosaltres?

ESTIGUEU EN PRESENCIAL, EN VIRTUAL... BENVINGUTS/ES!!!

Segueix les instruccions 
sobre mesures de seguretat 
i salut

Desconnectat per no crear 
interferències, però connecta-
ho sempre que vulguis 
participar

Vídeo? Sempre connectat, perquè 
estiguis present durant la sessió

Estàs en virtual?



o Tal3ntia neix el 2017 amb la missió d'acompanyar a 
organitzacions i persones en el seu desenvolupament 
personal i professional

o Desenvolupem projectes de consultoria en gestió de 
persones, formació i coaching a mida de les necessitats 
de cada client

o Estem compromesos amb les persones, les 
organitzacions i la societat

www.tal3ntia.com





Qui soc?

o Mònica Garcia

o Formació mixta: RRLL i Informàtica.
o Experiència en indicadors i persones: 

- Formalment  en quant a PA al 2006 entro a treballar a Pyrénées amb varis 
objectius, i un d’ells és col·laborar en l’el·laboració dels indicadors KPI’s
fonamentals de Recursos Humans.



People
Analytics



Que és People
Analytics?

Diferenciació entre varis conceptes involucrats

- Big Data: tracta del què, les dades en si. (4V) Volum, 
Varietat, Velocitat, i Veracitat

- Business Intelligence: el procés integral de anàlisi de 
dades com tractem la informació que necessitem per 
analitzar-la per treure conclusions i prendre decisions que 
aportin valor al negoci.

- People Analytics: és el procés d’anàlisi,  tot el que fem 
amb les dades en relació a les persones.

◦ HR Analytics vs People Analytics
◦ Els dos van d’anàlisi de persones
◦ HRA te la connotació recent que només tracta de dades de hr, però generalment 

calen altres dades per fer un anàlisi correcte, per tant, s’ha anat evolucionant el 
concepte cap a People Analytics, que te una connotació més ampla de la interacció 
de les persones en les empreses.

◦ Al final, si li preguntes als principals especialistes del món, tant se val quin terme 
utilitzis, mentre tracti del procés d’anàlisi de dades i de persones.

◦ Ja fèiem PA al 1990, però no existia aquest concepte!

(I què no és)



Definició

Definició de People Analytics

És una metodologia d’anàlisi de 
persones que s’utilitza per prendre 
millors decisions sobre tots els 
aspectes de l'estratègia de recursos 
humans, amb l’objectiu de aportar 
valor, ja sigui en millorar el 
rendiment individual, i empresarial, 
alineant gestió i desenvolupament 
de persones amb els objectius 
estratègics del negoci.



Per què?

•"demostrar clarament la 
interacció entre els objectius 
empresarials i les 
estratègies de gestió de 
persones ajuda a tenir una 
visió completa dels resultats 
probables" HR Dashboards
SAP

•"organitzacions globals amb 
anàlisi de persones i 
planificació de les forces de 
treball superen la resta 
d'organitzacions en un 30% 
més de vendes per 
empleat" CedarCrestone

•"les demandes empresarials 
sobre recursos humans 
s'enfocaran més en l'anàlisi 
perquè la inversió en 
persones és cada vegada 
més cara." David Foster

•"el que es mesura,  es 
gestiona; el que es 
gestiona, s'executa" Peter 
Drucker

Mesura i 
gestiona
Mesura i 
gestiona

Retorn 
Inversió
Retorn 

Inversió

Connecta els 
Objectius del 
negoci amb 
l'estratègia 

de persones

Connecta els 
Objectius del 
negoci amb 
l'estratègia 

de persones

Millora 
eficiència

Millora 
eficiència



Tipus 
d’anàlisi



Tipus d’anàlisi

Els tipus de anàlisi

segons gartner



Maduresa dels
indicadors

Maduresa del indicadors a la organització

En funció de la maduresa de la 
organització.

sofisticació / complexitat / necessitat inversió

va
lo

r a
po

rt
at

 a
 l'

or
ga

ni
tz

ac
ió

BI molt 
limitat

Reporting 
operacional

Querys i 
anàlisis 
diagnòstics 
ad-hoc

Dashboarding
Anàlisi 
prescriptius

Autoavaluació de la maduresa de People Analytics



Fases



Fases del procés 
d’anàlisi
PA no és fer un informe de 
nòmina.

PA no és tenir un dashboard.

Fer les preguntes 
adequades.

Identificar les dades 
i les mètriques.

Dissenyar la 
investigació.

Recol·lectar, 
processar i analitzar 

dades.

Comunicar, generar 
coneixement => 

generar plans 
d’acció.



Eines



Eines més
utilitzades

Eines

En funció dels tipus d’análisis
fets

Coneixements bàsics 
ad-hoc

Excel

Spss

Dashboarding i control 
sobre dades

Power BI

Tableau

Qlik

Anàlisis Prescriptius

Phyton

R

CPLEX Optimizer



Mètriques, 
indicadors i 
KPI’s



Mètriques i kpi’s
més utilitzats

Recomanacions inicials per elaborar les mètriques i kpi’s

Principis generals

connectat amb el 
negoci

Sempre comparables i 
traduir en diners 

(sempre que es pugui)

amb suport de nivells 
directiu

treball en equip 
(multidisciplinar)

Visió irremediable en 
el curt però no perdre
de vista el llarg termini



Mètriques i kpi’s
més utilitzats

Indicadors

indicadors
HR 

Mètriques

Reclutament

Retenció 
Talent

Eficiència

FormacióCompensació 
i beneficis

Workforce

Gestió del 
talent



Tipus de 
mètriques



Tipus de 
mètriques



Tipus de 
mètriques



Tipus de 
mètriques



Tipus de 
mètriques



Tipus de 
mètriques



Tipus de 
mètriques



Tipus de 
mètriques

Àrees critiques que s’estan analitzant

Models de 
predicció

d’absentisme

Planificació
estratègica de 

plantilles

Flight Risk
Qualitat i 
eficiència 

reclutament

Retenció i 
satisfacció 

Mesura del 
nivell eficiència 
en teletreball



Visualització de 
dades



Visualització de 
dades



Mètriques i kpi’s
més utilitzats

Fonts de dades

Fonts de dades



Mètriques i kpi’s
més utilitzats

Fonts de dades

Fonts de dades

Anàlisi de la 
persona

• Històric, 
salari, lloc de 
treball

• Avaluacions, 
etc.

Contexte

• Calendari
• Clima social i 

econòmic
• Atur
• meteorologia

Negoci/ 
activitat

• Xifres de 
negoci, 
venda, 
marges…

• Qualitat
operativa, 
queixes, 
dades
financeres, 
accidents…



Principals
dificultats i 
errors 
comesos



Errors en el 
procés d’anàlisi

Anàlisi desconnectat del negoci

Falta de lideratge

Falta de transparència en les dades

Sense cultura de decisió sobre dades a l’empresa

No involucrar a tota la línia de direcció

Ús excessiu de la intuïció, Biaix

Falta de gol

Començar pel dashboard o el HR data Warehouse



Errors en el 
procés d’anàlisi



Casos 
pràctics

Identificar diversos tipus





xx















Ets director de RRHH d’una empresa de restaurants de temporada.

Has fet un esforç en la selecció i en la formació dels nous empleats, en un projecte 
conjunt amb els responsables de l’equip.
També heu fet un nou dimensionament de plantilles, pel qual tot i que la massa salarial 
és la mateixa, heu contractat a menys persones, de mode que heu pogut incrementar els 
salaris bases de alguns llocs clau (treballadors de alt rendiment), i amb això heu 
incrementat la tasa de ofertes acceptades sobretot de repetidors.

Tot ha anat molt be durant el mes de desembre, la qualitat de servei ha millorat 
moltíssim, et consta que els equips estan treballant molt, tenen molta feina, i et demanen 
personal extra els dies punta. 

Però a principis de gener reps un e-mail del director financer diguent-te que has de 
disminuir els costos de personal, perquè tens una desviació del +6% sobre pressupost i 
no és tolerable allargar-lo fins a final de temporada. Diu que el desvio el tens sobretot en 
hores extres.

Necessites dades per respondre al Director Financer? Quines?
Que li responem? Quins plans d’acció fem?
Tel_ +376 646651



Conclussions

Què t’emportes?



¡MOLTES GRÀCIES!
I FINS LA PROPERA!!

www.tal3ntia.com


