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Transformação
Digital e a
Inteligência Artificial
Entenda como a Inteligência Artificial
é um recurso poderoso ao realizar a
Transformação Digital do seu negócio.
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Q

uando Alan Turing escreveu “Computadores e
Inteligência” (nome original: “Computing Machinery
and Intelligence”) , apesar de se já discutir sobre a

capacidade de computadores virem a pensar como humanos ,
dificilmente o termo IA (Inteligência Artificial) – cunhado cinco
anos após o artigo de Turing, por John McCarthy, que também
criou a linguagem LISP, muito usada até hoje; foi tão falado
como nos últimos cinco anos.
“As máquinas podem pensar?” Foi uma das primeiras questões
expostas por Turing que então propôs um método para avaliar
se as máquinas podem pensar, que veio a ser conhecido como
o teste de Turing. O teste, ou “Jogo de Imitação”, como foi
chamado no estudo, foi como um teste que poderia ser usado

Anderson
L. Amaral

para provar que as máquinas podiam pensar. O teste de Turing é

Chief Data Officer na IOUU
e Founder na ScoraS

humano analisando o raciocínio do primeiro não pudesse saber

uma abordagem pragmática, que assume que um computador
possa pensar/raciocinar como um humano a ponto de um outro
se é de fato um humano ou uma máquina se expressando.
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A ideia de um problema difícil e de longo prazo foi

responsável pela estagnação de décadas da IA,

poucos minutos aprende a diferença entre um gato

a chave para definir o campo da IA porque atinge o

atingiu níveis não antes imaginados, permitindo o

e um cachorro vendo e revendo suas imagens.

cerne da questão - em vez de resolver um pequeno

uso de vários algoritmos e novas técnicas, criando

problema, define um objetivo final que pode puxar o

produtos baseados em dados, fazendo empresas

Não por acaso, essas supracitadas linguagens nos

estudo por muitos caminhos.

atingirem valores trilionários e criando carros 100%

últimos cinco anos também atingiram o topo das

autônomos.

mais requisitadas por empresas, juntamente com
conhecimentos em estatística, design de software,

Sem uma visão do que a IA poderia alcançar, o
próprio campo poderia nunca ter se formado ou

Se antes um modelo de aprendizagem de máquina

e não menos importante, o domínio de assuntos

simplesmente permanecer um ramo da matemática

(Machine Learning) levava meses, até anos para

específicos para a aplicabilidade de tais artifícios.

ou filosofia. O fato de o teste de Turing ainda ser

ser produzido (se um “Hello World”, frase comum

discutido e os pesquisadores tentarem produzir esse

que em geral é a primeira coisa que se aprende em

Mas em quais situações do cotidiano podemos

modelo capaz de passar nesse teste são exemplos

uma linguagem nova, levava dezenas de linhas em

ver machine learning? Provavelmente a pergunta

de que Alan Turing e o teste proposto forneceram

uma linguagem mais antiga, de baixo nível, como

mais difícil seria: em quais situações NÃO vemos

um norte para o campo da Inteligência Artificial.

Assembly, sem citar a dura e árdua coleta de dados,

aprendizagem de máquina…

hoje, com um computador doméstico, qualquer
Finalmente chegamos em uma era em que o poder

pessoa pode criar, em linguagens bem menor

Se você está lendo esse ebook em um celular,

de processamento dos computadores, outrora

verbosas como Python e Julia, um código que em

provavelmente tem um software que sabe seus
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gostos, suas próximas viagens de avião, o seu

E o entregador? Bom, este teve toda a sua rota

pessoais, no tempo em que você passa em frente à

esporte preferido e os tipos preferidos de notícias.

otimizada usando a distância mais efetiva possível,

TV (se é mais fã das séries de até uma hora, ou se

Esse software mostra tudo isso em um tela de

levando em conta o tráfego, segurança, tipo de

prefere filmes de mais horas, ou mesmo se você é do

recomendação personalizada (por trás, tem um

transporte, tudo isso com inúmeros cálculos

tipo propenso a maratona. Dias desses, eu mesmo

sistema de recomendação aprendendo a todo

geométricos usando a distância “Manhattan”, mais

percebi que o mesmo “streaming”, com o mesmo

instante sobre você para dar sugestões cada vez

conhecida na Língua Portuguesa como “Geometria

login, sabia se era eu, vendo algum documentário

mais assertivas).

do Taxi”.

A geometria do taxi satisfaz todos os

sobre ciências ou economia à noite, ou se era a

axiomas de Hilbert exceto o axioma lado-ângulo-

minha filha de pouco mais de um ano, vendo algum

Se a sua última refeição foi pedida por um aplicativo,

lado, características das ruas pois em tese, no

programa para sua idade com musicais coloridos,

esse aplicativo, baseado em seu histórico de compra,

caminho temos os quarteirões com suas construções

às 7h30 da manhã. O algoritmo de recomendação

já sabe os tipos de restaurantes que você prefere,

e parques. E tudo isso envolve um cálculo enorme

sabia as preferências por horário.

os dias de semana e horas mais prováveis nas quais

para predizer em quanto tempo a comida estará na

você fará os próximos pedidos, incluindo seu tíquete

sua casa.

Saindo do seu dia e indo para as empresas mais
inovadoras, estas já sabem a receita dos próximos

médio. E usa tudo isso para trazer cada vez mais
receita para a empresa, e claro, te oferecer a melhor

E o que o dizer do filme que você assistirá no final

meses com séries temporais cada vez mais precisas.

experiência possível.

do dia de hoje? Toda e qualquer recomendação no

E naquelas onde já se há um time de “People

“streaming” da sua TV é baseado nos seus gostos

Analytics”, que sabem quem são os funcionários
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mais propensos a pedir demissão, incluindo o motivo.

86564 buscas são feitas no Google

se entende como saudável serão coisas normais em

O que seria um mesmo tipo modelo de machine

E quase 3 milhões de e-mails são enviados!

poucos anos.

cliente que paga a assinatura de um produto ou

E tudo isso está apenas no começo. O que chamamos

Mas nem tudo são flores neste meio, sobretudo

serviço irá desistir ou continuar no próximo mês, o

de quarta revolução industrial está apenas no início e

quando pensamos como a Inteligência Artificial e

chamado “Churn Rate”.

muito do que está por vir ficará muito mais claro com

Ciência de Dados se relacionam com a Economia de

o advento do IoT (internet of things) ou a Internet

um país.

learning supervisionada, análogo para saber se o

E tudo isso ocorre não só graças à evolução do

das coisas.
Não é por acaso que as quatro empresas mais

processamento dos computadores, mas também
pela quantidade de dados sendo produzida e

Aí sim, vamos falar não mais de computadores

valiosas do mundo estão onde estão, com algumas

consumida cada vez mais.

conectados à internet, mas sim, todo e qualquer

até passando de 2 trilhões de dólares em valuation:

objeto conectado.

são empresas que aprenderam a monetizar em cima
cardíacos

dos seus dados, criando insights e novos produtos

monitorados e prontos para serem enviados para

e serviços, trazendo ainda mais inovação e riqueza

9179 tweets na Plataforma do Twitter

o seu médico de confiança ou mesmo para uma

aos seus países.

1024 fotos são postadas no Instagram

emergência que acione uma ambulância caso algum

1775 posts no Tumblr

padrão de dados não esteja de acordo com o que

Na internet, a cada segundo, ocorrem:

Sua

pressão

e

seus

batimentos

Países menos desenvolvidos tendem a perder boa
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parte dos seus talentos mais jovens e promissores à esses países,

“Você pode aproveitar esses dados (da sua empresa) e tomar decisões

atrasando ainda mais a inovação. E tudo isso combinado à empresas

melhores ou pode ignorá-los e ficar para trás”

com dificuldades de contratação e criação de times de ciência de dados,
que muitas vezes nem percebem a capacidade de geração de valor ao

E por isso iniciativas como essa da SGA são tão louváveis e dignas de

se tornar “data-driven” e que quando perceberem, provavelmente será

todos os elogios no nosso país.

tarde demais: basta ver que as empresas mais valiosas do Brasil ainda
são produtoras de commodities e insumos básicos e tradicionais do

E termino aqui falando de algo não menos impressionante, que são os

setor financeiro, enquanto que nas economias desenvolvidas, como

algoritmos de NLP (Natural Language Processing) ou Linguagem de

supracitado, as empresas de software já tomaram a dianteira.

Processamento Natural, cujos avanços são cada vez mais próximos da
inteligência humana.

As universidades dificilmente conseguem acompanhar a evolução da

Hoje em dia, algoritmos já sabem escrever roteiros de filmes e novelas,

indústria de tecnologia (não por acaso as pesquisas em AI são dominadas

incluindo artigos como esses.

pelas empresas conhecidos como Big Techs), e por isso, mais do que
nunca, um esforço conjunto entre governo, sociedade e empresas é cada

Embora estejamos longe de um consenso sobre a humanidade estar

vez mais necessário. Caso contrário, muitas empresas brasileiras não

perto ou mesmo ter criado algum programa capaz de passar no teste de

irão sobreviver, ou nas palavras de um profissional que admiro e gosto

Turing, o que não se pode negar é que os próximos anos serão incríveis

de sempre citar, Fred Shilmover, CEO da InsightSquared e Salesforce:

a respeito do que está por ser descoberto.
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Como surgiu
a Inteligência
Artificial?

N

ão é exagero algum afirmar que todos já tivemos, em
diferentes níveis, algum contato com Inteligência Artificial
(AI) nos tempos atuais. Uma afirmativa ainda mais audaciosa,

entretanto, muito coerente, é afirmar que cada um dos 7.8 bilhões
de habitantes do mundo, no mínimo, faz parte de alguma base de
dados, estudo ou projeção que utiliza a AI.
A velocidade exponencial com que a tecnologia avança mexe com
nosso imaginário, e quando o tema é Inteligência Artificial somos
bombardeados de informações de todos os lados.
Para entender onde podemos chegar, deixando de lado todo o
realismo mágico da ficção científica em torno desse assunto, convido
você a revisitarmos alguns momentos importantes da história dessa
tecnologia chamada Inteligência Artificial. Confira a linha do tempo:
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1950 Alan Turing publicou um
artigo

chamado

1955

Computer

computação

se um sistema computacional

Foward e o Perceptron tomavam
forma.

criar Máquinas Inteligentes”.

tivesse a percepção que estava

John McCarthy, jogando
xadrez na IBM 7090 em
Stanford, 1967.

interagindo com uma máquina,

Foto: google images
Rosenblatt e
o perceptron.

considerado

Foto: Cornell
Universyti

inteligente.

1957 Joseph Weizenbau

1959 Considerado o início do

1958 Excesso de otimismo e pouca

segundo “boom” da Inteligência

aplicação prática para os sistemas de

Artificial, essa é a era da

Inteligência Artificial. As crescentes

representação do conhecimento.

expectativas não são mais atendidas e

Pesquisas

e

recebem pouca atenção e investimento.

do

Começa aqui o primeiro período de

sistemas

relevantes
de

reprodução

comportamento para tomada de

desaquecimento

decisão foram desenvolvidos no

pesquisas, conhecido como o “inverno

período.

abordava

As redes neurais artificiais Feed

de “A Ciência e Engenharia de

ser humano. Se o humano não

onde

armazenamento de informação.

McCarthy

para descrever o que ele chamou

era tão inteligente quanto um

era

John

paper

conceitos probabilísticos para

primeira vez pelo cientista da

defendia um teste para avaliar

sistema

um

Intelligence é mencionado pela

Machinery and Intelligence, onde

o

1956 Frank Rosenblatt publicou

O termo Artificial

Inteligencia artificial

Foto: google images

da AI”.

das

iniciativas

desenvolve
primeiro

o

MIT

Eliza,

chatbot

para

interação com humanos.

e
Joseph Weizenbau

Foto: google images
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A relevância da época é exaltada também devido às

Perceba que esse é um tema em constante evolução

importantes discussões ocorridas naquele momento

há muitos anos. No entanto, mais do que discutir os

histórico. Um exemplo disso foi o experimento do

avanços, o ponto fundamental deste e-book é fazer

quarto chinês, desenvolvido por John Searle. O

com que você entenda como o seu negócio pode

objetivo era mostrar que um sistema computacional

usar a AI para transformação digital.

adequadamente programado poderia executar uma

Se tratando da evolução dessa tecnologia, é

tarefa assim como um humano, sem apresentar

importante ressaltar que alguns fatores foram

nenhuma função cognitiva.

preponderantes para a aceleração da AI em larga
escala. Confira 8 aplicações que ajudaram nesse

Note que não existiam supercomputadores ou
internet, eram apenas mentes brilhantes à frente
do seu tempo, colocando todo conhecimento da
matemática, estatística, pesquisa e desenvolvimento

processo:

Internet

à prova. Nesse passeio de 30 anos, muita coisa

A internet conectou pessoas aos produtos e serviços,

importante aconteceu.

novos modelos de negócio surgiram e continuam
evoluindo com ela, gerando mais insumos valiosos

Com essa introdução, convido você a refletir sobre

Poder Computacional

O poder computacional é mais acessível nos dias
atuais. Além disso, a arquitetura de soluções se
tornou mais performática, permitindo, inclusive, que
um smartphone possa contar com um hardware que
desperta o interesse comum.

Big Data
A big data traz o paradigma de dados gerados
com grande volume, velocidade e variedade.
Adicionalmente

surgiram

tecnologias

de

processamento e armazenamento distribuídas que
permitem coletar, armazenar, processar e analisar
grandes volumes de dados.

para adoção da AI.

a Inteligência Artificial.
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Cloud Computing

Data Science

O clound computing se popularizou e vem ajudando

Data

abordagem

IOT proporciona a possibilidade de conectar vários

diversas organizações a focar no negócio em

multidisciplinar, que combina princípios de ciências

tipos de dispositivos para monitoramento, gerando

detrimento de infraestrutura. Todos os grandes

da computação, matemática e estatística, além de

uma infinidade de dados.

players de nuvem possuem stacks analytics e

conhecimento do negócio para resolver problemas

Nosso objetivo aqui é despertar uma reflexão

serviços cognitivos que facilitam a implementação

complexos.

sobre como as organizações podem utilizar AI,

de AI escalável e robusta.

Business Intelligence (BI)

Science

IoT
utiliza

uma

GPUs

com suas décadas de progresso, como um recurso
poderoso na transformação digital. E é fato que
uma tecnologia como essa gera uma série de novos

Unidades de processamento gráfico que conferem

avanços e facilidades. Por isso, vamos “desbravar”

Business Intelligence (BI) em sua forma tradicional

maior poder de processamento para modelos de

as consequências da AI no universo digital.

não tem relação com AI, por ter foco na visualização

machine learning e deep learning, e estão mais

de análises descritivas e diagnósticas dos dados,

acessíveis, disponíveis inclusive em nuvem.

mas teve um papel fundamental na popularização
do movimento que valoriza os dados.
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O que é economia
de dados (Data
Economics)?

Q

uando falarmos de adoção de Inteligência
Artificial, um mundo de novas opções se
abre. Para aprofundarem tantas aplicações

que facilitarão o desenvolvimento das atividades
rotineiras de um negócio, e mais, aumentar o leque
de entregas para os clientes desse negócio, vamos
trabalhar por etapas.
Inicialmente, é necessário tratar sobre Data
Economics ou Economia de Dados. Todos esses
avanços criaram novos modelos de negócio e o
hoje vemos grandes empresas extraindo o máximo
de potencial dos dados por meio da Inteligência
Artificial. Para ilustrar, vamos usar exemplos
práticos.
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Imagine a seguinte situação: muitos americanos possuem em suas
casas termostatos inteligentes que permitem a programação dos
sistemas de aquecimento e resfriamento do imóvel, mesmo
à distância, via smartphone. É possível programar para que o
aquecimento do seu quarto fique ligado durante a noite e seja
desligado logo ao sair para trabalhar no dia seguinte.
Com base nesse exemplo, vamos abrir os dados de diversas empresas
reais e o que cada uma dessas diferentes informações podem nos
representar:
Um dos grandes fabricantes de termostatos inteligentes é a Nest,
empresa que foi [adquirida] pelo Google por 3.2 bilhões de dólares
em 2014.
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Pode apostar que não é para te mostrar anúncios de extintores de incêndio, se a
sua casa estiver pegando fogo.
A Apple Store, loja de aplicativos Apple, gerou uma receita de 19 bilhões de dólares,
um aumento de 30%, durante a pandemia da Covid-19. Essa é uma receita maior do
que a indústria do cinema de Hollywood – que amargou uma queda de 11.4 bilhões
em 2019 para menos de 4 bilhões esse ano.
Os aplicativos na Apple Store são desenvolvidos por terceiros e utilizam a Apple
como plataforma de venda e atualização de sua tecnologia.
A Amazon possui sistemas de recomendação tão avançados que permitem
mergulhar na experiência de navegação dos visitantes a ponto de mapear os
movimentos do mouse, quanto tempo foi dedicado em cada página, se as fotos
foram ampliadas e se houve rolagem para a descrição do produto ou para a sessão

Mas por que o Google se interessa em comprar

de review. Como se não fosse o suficiente, precisamos lembrar que a Amazon é por

uma empresa de termostatos?

clientes. Ou seja, ela tem acesso aos dados dos fornecedores e do consumidor final.

essência um marketplace, ela captura os dados dos clientes e dos clientes dos seus
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O que esses exemplos

adotar essas estratégias.

têm em comum?

aquilo que precisa...

É possível até que você até já tenha

O potencial do entendimento do

A

comportamento

inteligente permite o aproveitamento

humano

como

estratégia de negócio.

tecnologia

usada

de

forma

de dados. Possivelmente você recebe
dados preciosos, mas ainda não se

Algo que antes era restrito a alguns

deu conta! E sabe o que é pior? Não

segmentos de mercado, agora é

os utilizar para alavancar vendas!

fundamental para verticalização e
customização da oferta de serviços.

Neste capítulo foi possível entender

As empresas que estão olhando

como

para os dados têm uma visão muito

trabalham alguns dos dados que

mais ampla sobre as oportunidades

a Inteligência Artificial consegue

e potencial para novos negócios. E

captar. Mas essa é apenas uma das

não, sua empresa não precisa ser

aplicações.

essas

grandes

marcas

uma das Big Techs aqui citadas para
16

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A busca
pelos
rastros

É

conflitante ter expectativas reais de privacidade
em cima de informações que você deliberadamente
entregava para as empresas. Mas ao mesmo

tempo, somos reféns de uma extração de rastros digitais
inimaginável que vem agora a ser regulamentada pela Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Muitos segmentos já coletam, analisam e observam os
dados de comportamento e retiram insights estratégicos
para impulsionar vendas, reduzir custos e customizar a
experiência dos seus clientes.
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Aqui temos alguns pontos importantes dessa discussão:

Claro, isso parece óbvio demais, mas se

Como ele afeta o resultado produzido

trata de conhecer todas as dependências,

naquele processo?

Você vai precisar construir
experimentos para coletar mais
dados;

informações, fluxos, interfaces e interações

Em toda operação, existem
rastros de informação.

com seu cliente interno e externo.

Os rastros da operação nem sempre são

Imagine um fluxo de trabalho que em algum

apenas digitais ou tão óbvios assim e podem

momento tenha uma interação manual, com

nem estar apenas dentro da sua empresa. Você

o input em um formulário impresso, um

não gostaria de saber, por exemplo, como os

checklist, por exemplo. Se o seu projeto de

dados de clima afetam o comportamento das

AI considerar apenas os dados armazenados

suas rotas de entrega ou seus equipamentos

em algum banco de dados ou sistema, as

na fábrica?

informações deste checklist ficarão de fora.
E então vem a reflexão:

São infinitas possibilidades de uso para os
dados captados. E por mais que pareçam

O movimento mais importante
para transformar o seu negócio é
conhecê-lo!

Ele é importante para aquele fluxo de

simples ou fáceis de serem adquiridos,

trabalho?

acredite, com a AI, números inimagináveis
podem otimizar produção, gerar economia e
aumentar venda e produtividade da equipe.
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O valor
dos
rastros

A

verdade

é

que o seu
rastro e o

rastro do seu negócio
valem

muito.

Não

se preocupe, vamos
explicar melhor:
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O que uma rede de

engenharia de rotas para cada tipo

Financeiras

abordagens

o seu negócio contar com o poder

supermercado,

de entrega, que segue rigorosamente

de AI para gerar estratégias de

da Inteligência Artificial para reduzir

o Acordo de Nível de Serviço

impulsionamento

e

custos, mitigar riscos, impulsionar

(Service Level Agreement – SLA)

redução de risco. Seja por meio do

suas vendas e ter uma operação mais

dos contratantes, sabe contornar

mapeamento

eficiente.

rapidamente os obstáculos e entende

dos clientes, gastos observados,

muito o comportamento do mercado.

renda, limites de crédito, tipos

Mas o conhecimento e expertise

de estabelecimentos e produtos

acumulada em anos de operação

adquiridos, sazonalidades e etc.

somadas a AI podem resultar em

uma

transportadora e uma
financeira possuem em
comum e estratégico

utilizam

do

de

negócio

comportamento

para seus segmentos?

Supermercados

Rastros da operação, informações

clientes, possuem uma complexa

Como

podem

cadeia de valores para o ecossistema

de comportamento e de operação.

e eficiente rede de abastecimento,

oferecer esses insigths para o

e para seu segmento, agregando

usam

mercado como um serviço?

valor, inovação e renda.

comportamento

tecnologia

entendem
de

compra

para

o

controlar

Transportadoras possuem expertise

desde a elasticidade do preço até as

de

estratégias de comunicação.

posicionamento

de

frota

e

novos modelos de negócio e criar uma

dos
essas

empresas

Certamente seria estratégico para

20
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A
estratégia
de dados

N

ão

há

implementação

de Inteligência Artificial
sem dados. E claro, seus

dados não estão somente no seu
Sistema de Gestão Integrado
(Enterprise Resource Planning –
ERP).
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A cada interação do seu cliente em suas

Empresas data-driven – que reúnem dados próprios

o mapeamento das cargas de trabalhos e respectivas

mídias sociais ou através de contato na

para utilização em situações estratégicas, possuem

dependências de dados;

central de atendimento, as avaliações ou

times familiarizados com os conceitos de data-literacy e

Faça uma avaliação robusta do estado atual da sua

simples comentários na internet são dados

conseguem rapidamente ajustar todas suas estratégias

operação;

essenciais para uma estratégia de AI.

de negócio, tomando decisões baseadas em dados.
Avalie a amplitude, integridade, precisão e relevância
No processo de transformação digital apoiado pela

dos dados que suportarão a estratégia;

AI, destacamos a abordagem de começar por fluxos

A construção dessa estratégia de

de trabalho mais simples. Seguindo essa premissa,

Comece simples, atacando rotinas de trabalho que

dados vai tornar sua jornada de

podemos enfatizar algumas iniciativas que vão ajudar

possuem os dados disponíveis;

transformação digital, apoiada por
AI, muito mais eficiente. Desde a

com a estratégia de dados para esse caso específico.
Crie ideias das quais insights podem ser extraídos e
Priorize o mapeamento de casos de uso em áreas onde

tenha em mente quais ações podem ser tomadas a partir

criação de um catálogo de dados

as lideranças estarão mais inclinadas a apoiar o processo

deles.

até mesmo a abordagens de

de transformação digital apoiada por AI;

governança de dados.

Um simples sistema de CRM pode proporcionar insights
Conheça os desafios, soluções e resultados esperados,

poderosos que levam a decisões de negócio como onde

estes líderes podem apoiar com conhecimento para

concentrar esforços de marketing e vendas, por exemplo.
22
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Esteja
sempre um
passo à frente

M

uitos executivos
sabem

que

Inteligência

Artificial é uma fonte de
oportunidades e que se trata
de um tema importante a
ser abordado. No entanto,
estudos do MIT indicam
que diversas iniciativas de
AI falham.
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Você está em: Esteja sempre um passo à frente.

Mais

de

40%

investimentos

das
em AI
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organizações
não

que

percebem

fazem

que podem ser transformados com essa tecnologia.

Muitos executivos, no entanto, indicaram que a
complexidade de entendimento e funcionamento

ganhos

significativos para o negócio. Isso se deve ao fato

Pequenos movimentos trazem ganhos rápidos e

dessa tecnologia são barreiras para sua adoção. Mas,

de que a Inteligência Artificial é uma forte aliada no

maturidade para planejar a longo prazo a extensão

como esses executivos podem explorar o potencial

processo de transformação digital, mas ela não deve

da adoção de AI em sua operação. Seguindo

dessas oportunidades e minimizar as dificuldades

ser o objetivo.

esse exemplo, existem muitas oportunidades de

de entendimento e implementação de AI em suas

otimização em processos que possuem pouca ou

organizações?

Colocando a AI como ponto central do seu

nenhuma tomada de decisão e que drenam o tempo

movimento de transformação digital, as empresas

dos profissionais com tarefas repetitivas.

Essa resposta você vai encontrar

e ausência de maturidade, além de deixar de olhar

A adoção de AI nesse cenário vai aumentar a

no próximo capítulo!

para a estratégia do negócio como ponto focal.

eficiência operacional, diminuir custos, minimizar

podem cair na armadilha do excesso de empolgação

os riscos e liberar esses profissionais para
Os executivos vão passar a se preocupar com as

desempenhar outras funções mais estratégicas

áreas que podem ser suportadas por AI ao invés de

para o negócio.

pensar em rotinas e fluxos de trabalho específicos

24
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Como implementar a AI,
minimizando dificuldades e
explorando o potencial de
oportunidades?

V

ocê

não

saber

precisa

que

um

m a g n e t r o n

utiliza

a

vibração

dos

elétrons

para

gerar um

campo

eletromagnético,

conduzindo energia cinética
que vai causar a colisão
entre as moléculas e gerar
calor. Você quer apertar o
botão pipoca e esperar que
o micro-ondas a prepare
para você.
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Você está em: Como implementar a AI, minimizando dificuldades e explorando o potencial de oportunidades?
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Uma central de atendimento pode ser totalmente repensada para um

O Gartner prevê que, até 2025, organizações que incorporam estratégias de AI em

autoatendimento personalizado 24x7, com registros de interações gerando

suas plataformas de engajamento junto aos clientes devem aumentar a eficiência

insights de comportamento dos clientes e alimentando estratégias de retenção e

operacional em até 25%. Esse é um dado para se levar em conta, pois o atendimento

personalização de serviços.

aos clientes é um ponto da operação onde as estratégias de transformação mais
costumam falhar.

Não é necessário entender que a implementação de um agente de autoatendimento
vai utilizar tecnologias de processamento de linguagem natural que farão a análise

O Boston Consulting Group divulgou estudos que indicam que as transformações

sintática, semântica, pragmática e morfológica dos textos no chat de atendimento

digitais nas fábricas apoiadas por AI reduzem os custos de conversão em até 20%,

para interação. Ou até mesmo que esses registros do atendimento poderão ser

com até 70% de redução de custos totais, resultantes da maior produtividade –

armazenados em um banco de dados Nosql orientado a documentos.

com a força de trabalho e maquinário.

Os executivos precisam ter em mente que no núcleo da estratégia de

Os benefícios da transformação digital apoiada pela Inteligência Artificial vão

transformação digital, a centralidade no cliente, agilidade e insights acionáveis

desde o aumento da eficiência da operação até o aumento da escala do negócio,

pelo negócio podem proporcionar cadeia de valores para o empreendimento e

melhorando ou criando novas experiências para o cliente.

seus clientes.
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Mas como seguir em frente adotando AI no
processo de transformação digital?
Um estudo da Deloite traz a seguinte reflexão:

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Existem muitas formas de se criar essas estratégias, mas uma visão simplificada
para esse movimento possui três elementos básicos:

1 - Identificar as fontes de criação de valor
Mapear os cenários de aplicação para AI, identificando suas fontes de geração de

O sucesso da IA depende de fazer
a execução certa. As organizações
geralmente devem se destacar em
uma ampla gama de práticas para
garantir o sucesso da IA, incluindo o
desenvolvimento de uma estratégia,
a busca dos casos de uso certos, a
construção de uma base de dados e
o cultivo de uma forte capacidade de
experimentar

valor.
Recursos de Design Thinking, como um mapa de jornada do cliente, ajudam a capturar
as decisões que um consumidor ou cliente interno precisam tomar para suportar
determinado fluxo de trabalho. Podemos priorizar as decisões mais importantes em
nossos esforços de implementação de AI.

2- Capturar as fontes de criação de valor
Uma vez identificadas as fontes de geração de valor, elas são coletadas e viram
insumos para uma etapa com foco na capacidade analítica.
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Aqui identificamos:

Quais decisões o cliente precisa tomar
durante sua jornada?
Quais serão as métricas para acompanhar
a jornada do cliente?
Quais recursos analíticos e preditivos
podem apoiar a decisão do cliente?

Quais fontes de dados vão alimentar esses
modelos analíticos e preditivos?
Como operacionalizar esse processo
analítico e preditivo?
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3-

Operacionalização

das fontes de criação
de valor
Resultados de modelos preditivos,
sistemas

de

recomendação,

logs de agentes de automação,
insights

extraídos

das

mídias

sociais, entre outros, devem ser
operacionalizados com integração
aos

sistemas

painéis

de

da

organização,

gerenciamento,

aplicativos móveis ou qualquer
recurso que permita que tais
insights estejam disponíveis para
avaliação de estratégia de negócio.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Aqui identificamos:

Estudos da Forrester indicam que os maiores

Arquitetura de dados e
instrumentação;

estratégia de transformação digital das empresas

desafios na adoção da Inteligência Artificial na
são:
- 53% indicam dificuldades no processo de coleta
de dados de big data;

AI gerando insights do
negócio, produto, serviço
ou cliente;

- 52% lutam para construir soluções preditivas
eficientes.
Embora seja um estudo voltado para adoção
de novas tecnologias, não fica difícil imaginar

Stakeholders usando esses
insights para decisões do
negócio.

os desafios para as empresas que conduzem
estratégias isoladas em AI sem pensar na
transformação do negócio como um todo, não é
mesmo?
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Curtiu?
Sua opinião é importante para
nós, compartilhe o que achou
em nossas redes sociais ou
pelos canais de comunicação!

Acesse

Conheça nossas redes
Instagram
Linkedin

