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Você já viu isto ?



dos indivíduos estão dispostos a 

compartilhar suas informações 

pessoais em troca de ofertas 

personalizadas

dos millennials e

dos baby boomers dizem que os 

conteúdos gerados por usuários e nas 

mídias sociais influenciam na compra

Usuários de 

smartphones 

checam seus aparelhos 

aproximadamente

150 vezes ao dia

é o tempo de resposta que as pessoas 

esperam quando entram em contato com uma 

marca nas mídias sociais

…e estão dispostos a trocar informações com as empresas

5Fonte: http://www.statisticbrain.com/attention-span-statistics/



Nós estamos aqui
Dobramos a 

cada dois anos

2018

Sensores

Imagens

Textos

Atuais

80%
dados não 

estruturados

EM 2020

1,7 MB
de nova informação será criada por 

segundo para cada ser humano do 

planeta



Atualmente os clientes dos bancos esperam ao menos uma experiência 
personalizada baseada em valor…

▪ Antecipar e atender minhas necessidades
Utilizando o que conhece sobre mim para me servir de forma pessoal.

▪ Tornar as interações comigo convenientes e fáceis
Oferecer a mim serviços bancários sem atritos e de modo intuitivo.

▪ Estar onde eu precisar, em tempo real
Me atualizar em tempo real, com comunicações proativas e alternativas de 
escolha a qualquer momento da nossa interação.

▪ Lembrar de todas as minhas interações
Compreender a mim e minhas preferências, baseado nas interações 
passadas.
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Inteligência Artificial

"a ciência e engenharia de 

produzir máquinas inteligentes"

John McCarthy, 1956
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Inteligência Artificial

"...analisa, resume e simplifica 

todas as informações e dados 

para nós, fornecendo uma 

indicação de qual seria a melhor 

decisão a tomar."



AI em produtos para consumo é diferente de AI para empresas 

19Cláudio Pinheiro
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AI é a nova eletricidade



Sensores Celulares

Dados ou Informações

Experiências ou situações

Histórias ou conhecimento armazenado

Máquinas de Aprendizado

Insights

Cláudio Pinheiro



1997



Cláudio Pinheiro



Processamento de linguagem natural - dados não estruturados





Gastronomia JurídicoAdministrativo
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Sistemas Cognitivos aumentam a cognição humana.



Watson / Presentation Title / Date28 Aproximar o computador do humano
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Tarefas 
Analíticas

Sumarização

Segmentação

Classificação

Estimação

Recomendação

Previsão

Quantos produtos vendemos?
Qual o tempo médio de atendimento?
Quanto dura o ciclo de venda?

Quantos
grupos
diferentes
de clientes
temos?

Qual é a 
classe deste
novo 
cliente?

Quanto devemos
gastar em mídia
para vendermos
20% a mais?

Quais
produtos
devemos
recomendar
a um cliente
que está
comprando
um 
determinado
produto?

Quanto
iremos
vender 
mensalmen
te deste
produto na
região sul
em 2019?



Visão Computacional e a Habilidade Humana

Cadeira
Mesa de reuniões

Pessoas

Cachorro
Pessoa
Folhas

Reunião

Lazer



Visão computacional ultrapassando a 
habilidade humana



O que o computador “vê”
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▪ O Aprendizado busca 

encontrar os pesos e 

viéses corretos 



©2016 IBM Corporation 24 October 201936 36
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Visão Computacional na Prática
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Varejo



Varejo



Esportes e Entretenimento



Vigilância com Drones

Vigilância de estacionamentos em shoppingsVigilância de lugares públicos



Smarter Cities
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Carros Pertos da Faixa Monitoramento de Vagas





Inspeção Visual para Qualidade

SCRATCH DARK SPOTS

BRIGHT SPOTS APPROVED

Levantamento de painéis solares para defeitos
QA para wafers foto resistivos



Inspeção Visual para Segurança
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Tumor 
Proliferation 
Assessment –
mitosis detection
Images from 
electron-
microscope 
Size of image -
70K * 60K

Medicina



Deep Learning

• RNN

• SNN 

• CNN

• Custom NN





Deep Reinforcement Learning
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Brasil ocupa a posição 
50 em lista com 68 
economias



55Think Summit 2019 / DOC ID / August 27, 2019 / © 2019 IBM Corporation

Por que o Brasil está abaixo
de outros países?

Baixa qualificação e capacidade dos trabalhadores 
(capital humano)

Atraso tecnológico e mal administrada nas empresas 
(capital físico)

Investimento caro e abaixo do necessário (capital 
financeiro)

Falta de Infraestrutura (rodovias, ferrovias, hidrovias, 
portos insuficientes e sucateados)

Burocracia brasileira

No Brasil, são 
necessários 
quatro 
trabalhadores 
para produzir o 
mesmo que um 
americano.

Trabalhador em indústria Foto: Mônica Imbuzeiro
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“A inteligência artificial oferece à América do 

Sul uma oportunidade há muito aguardada 

de dar um salto rumo a maiores níveis de 

inovação, produtividade e progresso 

socioeconômico.”

Armen Ovanessoff, Diretor principal, 

Accenture Research
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9 milhões de clientes já usaram a BIA         

A BIA já bateu a marca de 100 milhões de interações 
desde sua implementação, em 2016.

Em 2018, 78 mil novas contas foram abertas pelo app do 
Bradesco

Com o Watson, a BIA responde as perguntas em menos de 
3 segundos, seja para investir, pagar uma conta, tirar 
dúvidas, etc.

A jornada de AI da BIA
(Bradesco Inteligência Artificial) 
De um Assistente Virtual para colaboradores
Para um Assistente Pessoal para clientes atuais e potenciais

AI para Negócios  / IBM Brazil / April 08, 2019 / © 2019 IBM Corporation 



• 20% de aumento na precisão das previsões de 
demanda em relação à abordagem tradicional

• Redução dos níveis de estoque e redução dos índices 
de quebra dos produtos mais desejados, 
impulsionando as vendas

• Aprendizado constante a cada ciclo de previsão, com 
capacidade de reação rápida à dinâmica do portfolio e 
às mudanças de mercado

64

O Boticário adotou AI para 
transformar o planejamento de 
demanda e a tomada de decisão 

Transformando a cadeia de suprimentos com o uso de 
AI: a melhora na previsão de demanda acarreta 
melhoras no processo produtivo e logístico e no 
planejamento financeiro. 

AI para Negócios  / IBM Brazil / April 08, 2019 / © 2019 IBM Corporation 
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Muit

Obrigado !

PRINCÍPIOS APLICADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

NO MUNDO E NAS TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS


