
APOIO PRINCIPAL

Machine Learning

Aprender com o Negócio



O que é Machine Learning?



• Machine Learning

• Inteligência Artificial

• Automação

• Aprendizagem supervisionada/não supervisionada

• Análise quantitativa ou estatística

• Data mining

• Modelação preditiva

• Big Data Analytics

• …



Tendência



Tipos de Aprendizagem

Machine Learning

Aprendizagem não
Supervisionada

Agregadores

Aprendizagem
Supervisionada

Classificação Regressão





ANN – Artificial Neural Network



O que podemos esperar da Quidgest em termos de 
Machine Learning?



Recursos Humanos

Recrutamento

Screening de Candidatos / Requisitos
Pesquisa de termos emn CVS
Proposta de Candidatos existentes na BD como sugestão para uma determinada 
oferta

Vencimentos Identificar diferenças de processamento ( e.g. género, função)

Assiduidade
Cognitive-Supporting Decision-Making - Vacation requests 
Planeamento de Turnos e Horários de trabalho
Horas esperadas por equipa

Desempenho
Reduzir bias avaliação
Identificar outperformers

Desenvolvimento
Identificar caminhos de formação
Propor Oferta formativa ( Game/entretenimento)

Core
Identificar Saídas
Auxiliar o processo de onboarding

Carreiras Identificar planos de carreira



Saúde

Precisão de Diagnóstico
Melhor Tratamento

• Agregação e correlação de 
dados automática

• Comparação de tratamentos
• Análise de resultados
• Progressão da doença

Registo Eletrónico de Paciente

Take the opportunity of the explosion 
of available healthcare data



⁻ Classificação automática e processamento 

⁻ Extração de Dados

⁻ Dados analíticos – sugestões de Workflows, redirecionamento
inteligente, melhorar os processos de negócio e a tomada de 
decisão

⁻ Clustering de Documentos ( sem anterior classificação prior)

⁻ Segurança ( detectar dados sensíveis e info. Pessoais)

⁻ Pesquisa com capacidades preditivas

⁻ Bancos de dados de conhecimento

Gestão de Processos



⁻ Aplicação de Investigação Operacional para determinar 
caminho óptimo

⁻ Identificação de características que influenciam a necessidade 
de manutenção de equipamentos

Gestão de Manutenções



⁻ Análise de documentos legais e extração de dados e cláusulas

⁻ Automação de processos internos

⁻ Pontuação e aprovação de empréstimos e créditos

⁻ Perfis de clientes e sugestão de produtos e comportamentos

⁻ Identificar e reduzir a fraude e o risco

⁻ KYC / AML – verificações regulamentares

(chatbots & Algorithmic trading)

Banca



⁻ Gestão de Horários

⁻ Identificação de necessidades formativas

⁻ Organização de plano formativo

Educação/Formação



Obrigado!


