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Quando falamos em “inteligência artificial”, nossa
mente imediatamente remete à referências de
livros e filmes de ficção científica que abordam
a equivalência da máquina à mentalidade
humana — e que, frequentemente, resulta em
um cenário apocalíptico! Contudo, a verdade
é que a inteligência artificial está bem

distante de uma ameaça. Pelo contrário: é um
recurso fundamental para o auxílio das atividades
diárias das organizações e de indivíduos.
Inclusive, a tecnologia já faz parte do nosso dia a
dia de diversas formas — o próprio Google utiliza
mecanismos de inteligência artificial sem você
sequer se dar conta. As sugestões de texto que
o teclado do seu celular propõe enquanto você
digita é outro exemplo de como a inteligência
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artificial faz parte do nosso cotidiano.

O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?
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Mas afinal: como as empresas utilizam e se beneficiam da IA? Quais são as tendências para
o futuro? Essas são as questões que vamos responder ao longo deste e-book. Boa leitura!

O QUE É INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL?
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A inteligência artificial é a

capacidade de uma máquina
executar tarefas de forma

semelhante aos seres humanos.
Utilizando modelos computacionais
inspirados no cérebro, o dispositivo
é capaz de “aprender” e realizar
atividades baseadas em padrões
estabelecidos com ações já
processadas anteriormente.
Hoje, a IA pode ser aplicada em
diferentes cenários, muitos deles
presentes no nosso dia a dia. Abaixo,
listamos alguns exemplos!
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RECONHECIMENTO FACIAL
Você já notou que, quando publica uma
foto no Facebook acompanhado de outras
pessoas, ele já marca automaticamente os
usuários na publicação? Esse sistema de

reconhecimento facial é um exemplo
de IA: com a foto do perfil dos usuários, a

rede social é capaz de detectar quem são os
indivíduos presentes na imagem.

ASSISTENTES VIRTUAIS
Os assistentes virtuais como Siri, Alexa e
Google Assistente também são exemplos
de inteligência artificial. Os dispositivos
processam a fala humana e buscam
respostas para as suas perguntas na
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internet, oferecendo-lhe respostas precisas.
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RECOMENDAÇÕES DE CONTEÚDO
Toda vez que o YouTube ou o Netflix sugerem algum conteúdo para você, as plataformas estão fazendo
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uso da IA. O sistema se baseia nas suas preferências e, com isso, é capaz de indicar quais são os tipos de
conteúdo que mais provavelmente agradarão.
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E-MAIL
Se você tem uma conta no Gmail, já deve ter percebido
as sugestões de respostas para determinadas mensagens.
Esse é mais um uso da inteligência artificial.
Outro exemplo de IA no e-mail é o envio

automático de mensagens para o spam ou para
a lixeira. Isso ocorre a partir de uma análise das
características da mensagem e uso de palavras.
Com o fácil acesso à internet, estamos constantemente
conectados, gerando e trocando informações a todo
minuto. Além de fazer melhor uso desses dados,

a inteligência artificial também tem maior

capacidade de processamento, o que permite
previsões mais específicas. Por isso, organizações
de diferentes portes fazem uso da AI para agregar
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diferencial competitivo e fomentar seu desenvolvimento.

COMO AS EMPRESAS
ESTÃO UTILIZANDO A
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL?
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Conforme mencionamos anteriormente, não são somente empresas do segmento de TI que podem utilizar
a inteligência artificial. Organizações de diversos setores estão adotando a tecnologia para otimizar suas
operações e obter mais precisão nas análises de dados.
A seguir, listamos três aplicações da IA em empresas. Confira!

COMO AS EMPRESAS ESTÃO UTILIZANDO
A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?
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CHATBOTS
O uso de chatbots é cada vez mais
comum dentro das organizações.

A tecnologia é muito utilizada em chats
virtuais, como os de websites e redes sociais.
A ferramenta inicia automaticamente
uma conversa com o cliente e, por meio
de palavras-chave encontradas nas
perguntas, oferece a resposta ou direciona
para uma landing page ou canal de
atendimento alternativo.
Esse recurso ajuda a otimizar o tempo
dos atendentes, já que reduz o número de
chamados. Além disso, solicitações mais
complexas já chegam ao help desk com algum
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tipo de detalhamento.
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CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES
A inteligência artificial também permite que empresas possam coletar um maior volume de dados e

cruzar as informações de forma automatizada. Com isso, é possível obter informações mais precisas
e realizar análises preditivas em menos tempo, o que pode ser um grande benefício para a
inteligência do negócio.
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IDENTIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE
PERFIL DO CONSUMIDOR
Com a IA, é possível organizar e gerar dados que
revelam o comportamento de cada consumidor. Isso
contribui para uma experiência mais personalizada,
além de oferecer mais agilidade e precisão
no atendimento.
É possível detectar, por exemplo:
»» produtos e serviços que podem interessar o
cliente, de acordo com compras e pesquisas
prévias;

»» horários e datas em que o cliente está mais
propenso a realizar uma compra;
»» canais de contato preferidos pelo cliente,
entre outros.

COMO AS EMPRESAS ESTÃO UTILIZANDO
A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?
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Assim, é possível atender o cliente de forma mais individualizada, dando atenção às
suas preferências pessoais.
As aplicações de inteligência artificial, portanto, auxiliam nos processos decisivos da empresa e oferecem
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experiências personalizadas ao cliente. Ou seja: além de um excelente recurso de gestão de negócios, é uma
poderosa ferramenta de marketing e relacionamento.

COMO A IA BENEFICIA
AS ORGANIZAÇÕES?

COMO A IA BENEFICIA AS ORGANIZAÇÕES?
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Implementar a tecnologia na empresa traz uma série de vantagens. A seguir, listamos as
principais. Continue a leitura!

COMO A IA BENEFICIA AS ORGANIZAÇÕES?
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REDUÇÃO DE CUSTOS
Um dos principais benefícios da IA é que ela
ajuda a reduzir custos na empresa. Isso porque
a tecnologia assume tarefas operacionais que,
antes, estavam restritas ao trabalho humano.
Com a inteligência artificial, não é

necessário mão de obra qualificada para
executar determinadas atividades. Em

vez disso, os funcionários e colaboradores da
empresa ficam responsável por tarefas mais
analíticas e complexas, o que agrega mais
valor à organização.
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ESTREITAMENTO DA RELAÇÃO
COM OS CLIENTES
Conforme mencionamos nos tópicos
anteriores, um dos benefícios do uso da
inteligência artificial é que a tecnologia
melhora o relacionamento com o cliente. Isso
porque o recurso identifica as preferências
do consumidor, o que permite que a empresa
ofereça produtos e serviços de acordo com
seus interesses.
Além disso, com a IA é possível prever o
comportamento do consumidor com

base em experiências anteriores, propor
novas ideias e automatizar processos de
venda e suporte.
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AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
Com a automação de atividades operacionais, os funcionários e colaboradores da empresa têm um
considerável aumento de produtividade, já que não precisam se limitar às tarefas rotineiras. A IA assume
uma série de funções que possibilitam que o trabalhador otimize o seu tempo e foque em atividades mais
complexas, como na análise de dados e decisões estratégicas.
Dessa forma, além de aumentar a produtividade, a organização também pode investir em mão de obra
qualificada com a contratação de novos profissionais ou a capacitação dos funcionários que já trabalham
dentro da empresa.

COMO A IA BENEFICIA AS ORGANIZAÇÕES?
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CRESCIMENTO DAS VENDAS

pode aplicar estratégias de venda mais
Outro benefício de implementar a

direcionadas ao perfil do consumidor e obter

inteligência artificial na empresa é que

maior sucesso com as conversões.

a tecnologia pode proporcionar um
aumento no volume de vendas. Isso

graças a uma série de elementos, tais como:
»» personalização da experiência de
venda ao consumidor;

»» análise e cruzamento de dados, que
auxiliam em decisões;

»» automação de processos, que
permite uma ação mais rápida
da equipe de vendas;
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Com o uso da inteligência artificial, a empresa

»» melhora no pós-venda, que permite a
fidelização do consumidor.

COMO A IA BENEFICIA AS ORGANIZAÇÕES?
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Um dos departamentos que mais usufrui da inteligência
artificial é o de segurança de TI. A IA é utilizada para

detectar e prevenir ameaças, além de encontrar e
solucionar problemas de usuário e automação.
Graças ao machine learning, a inteligência artificial
é capaz de detectar ataques ao sistema. Isso permite
que os técnicos em segurança em TI possam tomar
medidas proativas para solucionar a questão e, ainda,
prevenir ataques futuros.
Além disso, em determinados casos, a IA também
pode agir contra ameaças utilizando os

dados que tem a sua disposição. Isso permite
uma intervenção imediata ao problema, o que
23

garante maior segurança da informação.

QUAIS AS PRINCIPAIS
TENDÊNCIAS PARA
O FUTURO?
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A inteligência artificial já é amplamente
utilizada e sua evolução até hoje é
surpreendente. Mesmo assim, podemos
esperar uma aplicação ainda mais
intensa da IA no futuro em empresas
de diferentes tamanhos e segmentos.
Isso graças à facilidade de acesso e à
adaptação dos funcionários e colaboradores
com a tecnologia.
Ficou interessado em saber quais são as
tendências da inteligência artificial para
o próximo ano? Listamos a seguir quais
são os rumos dessa tecnologia para 2019.
Continue a leitura!
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NOVOS USOS DE MACHINE
LEARNING EM DIFERENTES
INDÚSTRIAS
Com o machine learning, as organizações
terão a possibilidade de estimar com maior
precisão as previsões para o futuro, graças ao
aprendizado que a própria máquina obtém por
meio de dados processados no passado. Como
dissemos, a inteligência artificial é capaz de
estabelecer um padrão por meio de informações
geradas anteriormente, o que permite análises
preditivas mais exatas.
Esse fenômeno deve ocorrer em diferentes indústrias,
e não apenas nos segmentos de marketing e vendas.
O exército americano, por exemplo, já utiliza a
tecnologia para prever a manutenção dos seus
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equipamentos de combate. Em breve, isso também
poderá ser feito na indústria automotiva, por exemplo.

QUAIS AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS PARA O FUTURO?
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MAIOR INTERAÇÃO ENTRE
HOMEM E MÁQUINA
A inteligência artificial será um auxílio ainda maior
nas tarefas de funcionários e colaboradores dentro
das empresas, assim como nos relacionamentos com
os seus consumidores. Muitas organizações já estão
trabalhando no aperfeiçoamento da relação entre
homem e máquina, de modo a obter o melhor resultado
com o uso dessa tecnologia.
A tendência para o próximo ano é de que a

inteligência artificial continue evoluindo, de

modo que seja possível compreender as nuances
das interações humanas e tornar a experiência
mais natural. Ainda assim, essa evolução também
é necessária para que possamos compreender as
limitações da IA e, dessa forma, avaliar a necessidade da
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intervenção humana em determinados casos.

QUAIS AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS PARA O FUTURO?
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CRESCIMENTO DE
ASSISTENTES VIRTUAIS
Uma das tendências para 2019 é o crescimento dos
assistentes virtuais, que mencionamos anteriormente.
Hoje, a tecnologia já é utilizada no nosso dia a dia de
inúmeras formas — por exemplo, ao realizar pesquisas
na internet utilizando o Google Assistente ou solicitar
informações de trânsito diretamente do smartphone.
O desenvolvimento dessa tecnologia será aperfeiçoado
e estará presente em diversos ambientes. Empresas
como a Kia e Hyundai, por exemplo, devem
incluir seus próprios assistentes virtuais nos seus
veículos a partir de 2019.
Outras companhias, como o Google, Apple e Amazon,
devem continuar desenvolvendo a tecnologia para trazer
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ainda mais inovação aos assistentes IA, tornando a
experiência de uso ainda mais personalizada e prática.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
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A inteligência artificial é uma tecnologia que já

Seu uso é extremamente importante no dia

faz parte do cotidiano de milhões de usuários, por

a dia e, aos poucos, se torna uma ferramenta

meio de aplicações como reconhecimento facial,

indispensável no ambiente empresarial.

recomendações de conteúdo, assistência virtual,
automação de processos, entre inúmeras outras.

Organizações já estão utilizando a IA para
otimizar seus processos e oferecer uma
experiência mais positiva para os seus

consumidores. O uso de chatbots, por
exemplo, é uma forma de agilizar o
atendimento ao cliente e oferecer

exatamente o que ele busca. Além disso, o
cruzamento de informações e a identificação do
perfil do consumidor são outros recursos que a
IA oferece às empresas.
Com isso, a inteligência artificial beneficia as
companhias de diversas formas, especialmente
com a redução de custos, relacionamento com o
30

cliente, aumento da produtividade, crescimento
das vendas e segurança da informação.

CONCLUSÃO
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A tendência é que o uso da inteligência artificial se intensifique
ainda mais no próximo ano e que empresas de diferentes indústrias
invistam na tecnologia. Portanto, é importante que as organizações
treinem seus funcionários para se adaptarem à tecnologia, de modo
que possam usufruir de seus benefícios da melhor forma.

PATROCINADORES
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PRATA

APOIO INSTITUCIONAL
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rockcontent.com

A Fundação Nacional da Qualidade é um centro brasileiro
de estudo e disseminação de inteligência em gestão. Criada
em 1991, é uma instituição sem fins lucrativos e tem como
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objetivo principal propagar os Fundamentos da Excelência
em Gestão para empresas de todos setores e portes.
O trabalho da FNQ é fundamentado no Modelo de

Excelência da Gestão® (MEG), uma metodologia de avaliação,
autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão,
que está organizado em Fundamentos e Temas que definem
uma base teórica e prática para a busca da excelência.
É dessa forma que a instituição preserva o engajamento
na missão de acompanhar as transformações no mundo e
incentivar o crescimento das empresas brasileiras.
A FNQ possui um site oficial e está presente também no
Facebook, Linkedin, Twitter e YouTube. Saiba mais e
amplie o seu conhecimento!

