
Esteu d’acord amb l’ús creixent de la IA per
examinar de manera conjunta el contingut de
Curriculums Vitae i altra informació
personal com el to de veu, llenguatge,
gestos i expressions facials de les persones
candidates a un lloc de feina?

Una majoria (66%) heu contestat de forma negativa sobre l’ús creixent de la IA per

examinar CVs i altra informació personal, mentre que d’altres sou més positius

(17%), ambivalents (14%,) o no ho sabeu (3%).

Malgrat que existeix un debat important, nombroses empreses ja han començat a

introduir la funcionalitat de la IA en els seus processos de contractació i selecció,

incloent-hi tasques com la revisió de CVs, comunicació i programació d'entrevistes.

Per exemple, empreses com https://www.mya.com/ utilitzen bots per xatejar amb

els sol·licitants d’una feina mitjançant el processament del llenguatge natural per

interactuar amb candidats/es i seleccionar-los en un intercanvi semblant als

missatges de text.

 D’altres empreses com https://goarya.com/arya-quantum/ no entrevisten als

candidats/es sinó que utilitzen algorismes de puntuació per ordenar els perfils i

alhora identificar els candidats/es que, en teoria, més s’ajusten al lloc de feina.

Més recentment, també hem pogut copsar altres empreses https://g.co/kgs/8edf3z

que utilitzen la IA per analitzar la dicció, el to de veu i el moviment facial en

videoentrevistes de les persones candidates.

En aquests casos, s’utilitza programari de reconeixement de veu i reconeixement

facial juntament amb un algorisme de classificació per determinar quin dels

candidats/es s’assemblen a “la persona ideal” pel lloc de feina.
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Així doncs, per una banda l’ús de la IA suposa l'eliminació de tasques tedioses de

contractació i selecció, especialment les revisions del perfil dels sol·licitants o la

programació d'entrevistes, que moltes vegades poden durar molt temps depenent

del nombre de sol·licituds.

Per una altra banda, i malgrat l'empeny, és molt difícil justificar el seu ús pel

reconeixement de característiques humanes intrínseques com l'empatia, l’afinitat o

la comprensió així com per avaluar d’una manera sistemàtica el valor de cada ésser

humà individual.

No obstant, la inversió cada vegada és més gran, especialment per l'adopció d'un

anomenat "currículum biomètric", on els candidats/es potencials poden ser avaluats

per un perfil físic, conductual i emocional.

Sobre aquestes últimes avaluacions, diversos acadèmics han demanat la prohibició

de sistemes d’IA per l’anàlisi automatitzada d’expressions facials i emocions, ja que

l’evidència científica no justifica el seu ús.

Les dues principals objeccions són (1) no és possible i (2) vulnera els drets de les

persones diferenciar entre un candidat/da segons els seus moviments facials, el seu

to de veu o els seus gestos.

L’altra qüestió fonamental sobre la IA en els processos de contractació i selecció és

si pot proporcionar més objectivitat. D’entrada sabem que la IA, com les persones,

pot incloure biaixos a través del disseny i de les dades d’entrenament.

Per exemple, què passa si els algorismes de contractació rebutgen els sol·licitants

de feina explícitament per ser dones? Doncs bé, això és el que l'algorisme

experimental de contractació d'Amazon va realitzar ara ja fa uns anys. 

L'algorisme va replicar els patrons històrics de contractació, discriminant les dones

sol·licitants. Tot i que Amazon va abandonar-lo el 2017 abans del seu

desplegament, aquest il·lustra com els algorismes poden reproduir els patrons de

desigualtat existents.

Sabem que la mala representació de persones de diferents sexes, edats o orígens,

entre altres, pot provocar problemes de biaixos i rendiment, i aquests estan

directament correlacionats amb el problema del desequilibri de classe en els

conjunts de dades.
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Malgrat que hi ha una sèrie d'esforços per pal·liar-ho, incloent-hi l'ús de diferents

formes de mostreig, l'ajust del llindar de decisió amb la intervenció humana o un

enfocament que combina els resultats de molts classificadors, és un problema de

difícil solució.

Però reconèixer per què hi ha desequilibris en els conjunts de les dades i quan els

conjunts de dades amb desequilibris són problemàtics per segons quines decisions

acostuma a ser una solució prou raonable per utilitzar-la o no i, és clar, per mitigar

els biaixos.

Regular les pràctiques de contractació amb IA es veu cada vegada més necessari

per acostar la societat a l'ideal d'igualtat d'oportunitats en els espais d'ocupació, el

que suposa incloure auditories periòdiques dels sistemes d’IA per garantir-les.

A més, les empreses tecnològiques que produeixen algorismes predictius per a la

contractació haurien de ser responsables si la seva tecnologia reforça o empitjora

els patrons de desigualtats existents en la contractació.

Per aquesta raó, algunes autores suggereixen utilitzar la regulació per abordar les

preocupacions sobre l'equitat i el biaix en els sistemes algorítmics en l'etapa de

disseny, per preveure i prevenir (molts més) problemes.

I fins aquí per avui. Us recomanem la lectura de: Scherer, M. U., King, A. G., &

Mrkonich, M. J. (2019). Applying Old Rules to New Tools: Employment

Discrimination Law in the Age of Algorithms. SCL Rev., 71, 449. Disponible a SSRN:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3472805#page=4
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