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Como a IBM pode ajudar
Os clientes podem perceber todo o potencial da Inteligência
Artificial (IA) e da análise com a ampla experiência no setor, as
soluções tecnológicas e os recursos da IBM, e começar a infundir
a inteligência em praticamente todos os processos e decisões
de negócios. A organização IA & Serviços de Análise da IBM está
ajudando as empresas a preparar seus dados para a IA e, em última
análise, chegar a decisões mais sólidas orientadas a dados, acessar
insights mais detalhados para oferecer um melhor atendimento
ao cliente e desenvolver confiança com as tecnologias viabilizadas
pela IA concentradas em segurança, risco e conformidade. Para
obter mais informações sobre as soluções de IA da IBM, acesse
https://www.ibm.com/br-pt/services/artificial-intelligence.
Para obter mais informações sobre as soluções de análise da IBM,
acesse https://www.ibm.com/br-pt/services/analytics.
Para obter mais informações sobre a plataforma de IA da IBM,
acesse ibm.com/watson.
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Obtenha vantagem
competitiva com a IA
A IA está avançando além do ciclo de intensa
midiatização à medida que cada vez mais
organizações buscam adotar tecnologias relacionadas
à IA. Essas organizações estão se concentrando
em priorizar as áreas funcionais e os casos de uso,
aplicando uma ênfase maior no crescimento do
faturamento, demonstrando um interesse renovado
em sua infraestrutura de dados e articulando uma
maior preocupação com as habilidades dos seus
profissionais da área do conhecimento. Este relatório
explora como elas estão abordando os elementos
estratégicos indispensáveis, definindo geradores
de valor, desenvolvendo recursos fundamentais e
melhorando o acesso a talentos. Explora também
como suas iniciativas podem gerar uma vantagem
competitiva exponencial.

Introdução
Os recursos de IA estão se desenvolvendo rapidamente. O mesmo acontece com a adoção
empresarial. Mais do que nunca, um número maior de executivos está pensando em onde
e como utilizar a IA. No entanto, os executivos também estão mais criteriosos sobre suas
prioridades organizacionais de IA e como essas tecnologias de ponta são implementadas.
Embora os CEOs tenham feito amplos experimentos com a IA em suas organizações em
2016, agora, estão altamente concentrados em cinco áreas prioritárias.1 Em 2016, os
executivos consideravam que a satisfação e retenção de clientes eram os geradores de
valor de seus investimentos em IA. Já agora, esse foco no cliente e em outras métricas
de crescimento é ainda maior. E, embora a disponibilidade de tecnologia fosse a principal
preocupação da maioria dos executivos em 2016, agora, para eles, o importante é como
podem cultivar melhor as habilidades de IA e usar os dados com mais eficiência. 2
Mas o que essas mudanças significam? Passar da experimentação à implementação não
é um processo simples, e muitas empresas estão tendo dificuldades com a transição. No
entanto, algumas empresas estão obtendo a IA em escala com êxito e estão apresentando
uma performance econômica muito maior. Confrontar os problemas de dados e eliminar
o deficit de competências em IA são etapas essenciais para dimensionar a IA e agregar
valor na empresa.

Definição de inteligência artificial e computação cognitiva
Para os fins deste relatório, a computação cognitiva foi definida para os entrevistados
como sistemas que entendem, pensam, aprendem e interagem desenvolvendo
conhecimentos de modo contínuo, compreendendo a linguagem natural, e
raciocinando e interagindo mais naturalmente com seres humanos que os
sistemas programáveis tradicionais. Os sistemas de IA têm algumas, mas não
necessariamente todas, características dos sistemas cognitivos (por exemplo, fala,
reconhecimento de padrões, tomada de decisões e aprendizagem por experiência).
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5 prioridades funcionais distintas
indicam um maior foco em IA

Os 3 principais

Em 2018, fizemos uma parceria com a Oxford Economics para, mais uma vez, entrevistar
os executivos da alta gestão e os principais líderes funcionais sobre IA e computação
cognitiva. (Para saber mais sobre a pesquisa, veja a seção Abordagem e metodologia do
estudo.) Com base nos insights de mais de 5 mil executivos globais, este relatório explora
como os pontos de vista organizacionais sobre IA evoluíram nos últimos dois anos,
especificamente em quatro áreas principais:
1.

Maior foco em IA: cinco áreas funcionais surgiram como principais prioridades dos
CEOs, com 93% das empresas com melhor performance*, no mínimo, considerando
a adoção da IA.

2.

Aumento da ênfase no crescimento do faturamento: agora, 77% das empresas com
melhor performance* mencionam a satisfação do cliente como um principal gerador
de valor da IA.

3.

melhor performance agora têm
controle de dados em toda a
empresa

Crescente importância dos dados: agora, 96% das empresas com melhor performance
têm controle de dados em toda a empresa.

4.

Preocupação intensificada com as habilidades: agora, 63% de todos os entrevistados
consideram as habilidades como uma principal barreira para a obtenção de sucesso
com IA.

63% dos entrevistados

*As empresas com melhor performance são aquelas que se autoidentificam como tendo superado seus pares em
aumento de faturamento e lucratividade (organizações do setor privado) ou aumento de faturamento e eficácia para
o cumprimento dos objetivos (organizações do setor público).

geradores de valor de IA
das organizações com melhor
performance são orientados
ao cliente

86% das organizações com

veem as habilidades como a
principal barreira ao sucesso
da IA em 2018
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Maior foco em IA
Menos experimentação, mais intensificação de investimentos
Agora, 82% das empresas — e 93% das empresas com melhor performance —
consideram, no mínimo, a adoção da IA. Comparando nossos dados recentes de todos os
entrevistados com os dados de 2016, descobrimos que, no momento, um número 33%
maior de organizações já ultrapassou a fase de implementação da IA.3
As organizações bem-sucedidas estão indo além de testes e experimentos com validações
de conceito. Como evidenciado por suas principais preocupações na Figura 1, os
executivos deixaram de se preocupar com a possibilidade de adotar a IA (disponibilidade
de tecnologia) e passaram a pensar em como adotar a IA (habilidades e dados).
A adoção de IA aumentou e, provavelmente, acelerará mais rapidamente em setores mais
digitalizados, como serviços financeiros, em que 16% das empresas já estão operando ou
otimizando os sistemas de IA — mas também em setores como automotivo e pagadores de
assistência médica. Isso parece refletir um otimismo contínuo no valor que a IA pode oferecer.
Nos últimos 18 meses, as organizações se tornaram muito mais criteriosas sobre quais
funções corporativas elas esperam que gerem o máximo de valor das iniciativas de IA.
Em 2016, quando pedimos que os CEOs selecionassem as funções corporativas em que
a IA poderia agregar mais valor, todas as 13 funções foram selecionadas por, no mínimo,
65% deles. Neste estudo, para a mesma pergunta, somente três funções corporativas
foram selecionadas por, no mínimo 65% dos CEOs, o que indica uma mudança de
experimentação para investimentos mais concentrados (veja a Figura 2). 4
As funções de tecnologia da informação (TI) e segurança da informação (SI) são as
principais prioridades selecionadas pela maioria dos CEOs. A TI e a SI podem se beneficiar
de assistentes virtuais de help desk habilitados para IA, automatização de processos e
algoritmos de detecção de ameaças. E, muitas vezes, são as funções responsáveis pelas
iniciativas de dados necessárias para dar suporte à IA. (Veja a seção Crescente importância
dos dados para obter mais informações sobre esse tópico.)

Figura 1
Barreiras à implementação da IA: 2016 x 2018

2016 2018
Disponibilidade de recursos
qualificados ou habilidades
técnicas

43%

63%

Restrições regulamentares

29%

60%

Preocupações jurídicas/de
segurança/de privacidade
sobre o uso de dados de
informações

36%

55%

Grau de adesão/
prontidão/ajuste cultural
organizacional

36%

44%

Controle e políticas de dados

35%

43%

Disponibilidade de dados
para obter contexto para a
tomada de decisões

33%

43%

Disponibilidade de tecnologia

46%

29%

Nível de apoio executivo

30%

27%

Nível de prontidão dos
clientes

28%

22%

Fonte: Pesquisas do IBM Institute for Business Value sobre IA/
computação cognitiva em colaboração com a Oxford Economics.
2016 e 2018.
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“Inicialmente, a IA será
implementada em atendimento
ao cliente e em riscos, para que o
nível e o padrão de interação com
os clientes possam ser aprimorados
e os riscos possam ser reduzidos.”

As três prioridades restantes dentre as cinco principais dos CEOs são inovação,
atendimento ao cliente e riscos. Inovação envolve oportunidades estratégicas e, muitas
vezes, é a área em que reside um centro de excelência de IA. O atendimento ao cliente é
uma área em que muitas organizações criaram projetos-piloto de recursos de assistente
virtual. E, na área de riscos, a detecção e prevenção de fraudes são essenciais.
Figura 2
Funções em que a IA oferece mais valor: 2016 x 2018 (respostas dos CEOs)

40%

Marketing

| 7 6 % 41% | 7 3 %

73%

4%

24

Vendas

8%

%|

|6

10%
16% | 7 0 %

%

|7

Desenvolvimento
de produtos

| 74%

Risco

Cadeia de
suprimentos

63%

Atendimento
ao cliente

Produção

%

8%

Inovação

Financeiro

| 71

2018 | 2016

%

Segurança da
informação

Compras

20%

5 principais
geradores de valor
5 geradores de
valor secundários

73

|7

Recursos
humanos

Tecnologia da
informação

%

%

7% | 7 7 % 81
%|
% 8

67

8

4%

| 67

55

Diretor de Compras do Setor de Seguros da América Latina

41

%

|7

Fonte: Pesquisas do IBM Institute for Business Value sobre IA/computação cognitiva em colaboração com a Oxford
Economics. 2016 e 2018. Análise do IBM Institute for Business Value.
Observação: O departamento de recursos humanos representou menos de 20 entrevistados em 2018.
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Para muitas empresas, as plataformas orientadas a dados são, cada vez mais, uma forma
tangível de colher os benefícios da IA. Quase metade das mais de 12 mil organizações
do mais recente Estudo global de alta gestão da IBM está investindo no novo modelo
de negócios de plataforma ou o levando em consideração.5 O impacto líquido desse
compromisso pode ser estimado em US$ 1,2 trilhão.6 Além disso, mais de 40% dos
participantes entrevistados e 65% das organizações de melhor performance consideram
a IA como um jogo de plataforma estratégica.

Traçando uma nova estratégia de entrada no mercado com inovação
habilitada para IA
Para ajudar pacientes com problemas cardíacos a monitorar melhor sua saúde, a
Toshiba Electronics Taiwan Corp, uma subsidiária da Toshiba do Japão, recorreu aos
recursos de computação cognitiva e à Internet das Coisas (IoT). Os pacientes recebem
dispositivos vestíveis equipados com sensores biométricos que podem coletar um
fluxo constante de dados, como frequência cardíaca e saturação sanguínea. Treinada
para ler e interpretar padrões nesses dados, a solução de computação cognitiva
consegue diferenciar, com crescente precisão, pacientes saudáveis de pacientes com
anormalidades. Ela considera características individuais de saúde com um algoritmo
sofisticado que ajusta o intervalo normal esperado com base nas leituras iniciais de
um paciente. Em caso de leituras anormais, o sistema emite um alerta para ajudar
pacientes e cuidadores a executar ações preventivas.
Em ambientes onde há escassez de médicos, os cuidadores podem monitorar
remotamente os pacientes em risco. Ao automatizar funções que são demoradas
para os humanos, os recursos criados para o novo negócio ajudam a reduzir a
dependência de médicos para leituras rotineiras e aumentam o trabalho realizado
pelos cuidadores. Por sua vez, a Toshiba, que atua em um mercado já saturado,
ingressou em um novo segmento de mercado: saúde e bem-estar dos consumidores.

“Nossos departamentos de risco,
inovação e TI serão totalmente
operacionalizados com a tecnologia
de IA nos próximos anos. Estamos
considerando automatizar alguns
processos com a tecnologia de IA
para economizar custos e sermos
mais competitivos.”
Diretor de Tecnologia do Setor de Educação na Austrália
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“A IA é uma ferramenta importante,
e nossa organização mudará as
formas de lidar com problemas
de todas as áreas, já que as
coisas serão mais fáceis quando
conseguirmos focar melhor
nas tendências de tecnologia e
inovação.”

Muitos executivos globais entrevistados para os estudos anteriores do IBM Institute for
Business Value eram céticos em relação à promessa da IA, mas cederam à antecipação de
que, por fim, a exuberância irracional seria ajustada e orientada pela inovação contínua.

Diretor de Marketing do Setor de Assistência Médica do México

O ano de 2016 pode ser considerado o pico do ciclo de midiatização da IA, já que 47% dos
executivos entrevistados naquele ano indicaram que IA tinha mais publicidade que valor.
No entanto, um tanto paradoxalmente, 58% ainda esperavam que a IA exercesse uma
força revolucionária no seu setor, e 67% projetavam que ela desempenharia um papel
importante nas suas organizações.7
Com certeza, os avanços tecnológicos causaram profundos impactos mas organizações
e nos setores no passado — o rápido crescimento global da internet no final da década
de 1990, por exemplo, e a expansão do transporte ferroviário na década de 1840.8 Uma
ligação comum entre esses dois exemplos históricos é a importância dos investimentos
contínuos dos governos, das empresas e dos empreendedores em recursos de base e
infraestrutura subjacente das novas tecnologias, bem como no estabelecimento de
padrões transnacionais.
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No caso da IA, a China e o Japão estão tornando a nova tecnologia uma peça central de suas
estratégias nacionais de crescimento e inovação, com uma previsão de bilhões de dólares
de investimentos em recursos de IA e infraestrutura. A China visa a expandir seu setor de
IA para mais de CNY 1 trilhão (US$ 150 bilhões) até 2030.9 No Japão, o governo tornou a IA
e a robótica nas principais prioridades da sua estratégia de revitalização, e espera-se que
aumente os gastos com IA em JPY 900 bilhões (US$ 8 bilhões) até 2020.10
Outras economias também estão adotando a oportunidade de IA. O governo dos EUA
priorizou o financiamento para pesquisa de IA e infraestrutura de computação, de acordo
com o 2018 White House Summit on AI for American Industry.11 Além disso, o investimento
do governo federal dos EUA em P&D não classificada de IA e tecnologias relacionadas
aumentou em mais de 40% desde 2015.12
A Comissão Europeia exigiu que o total de investimentos públicos e privados em IA atinja
pelo menos 20 bilhões de euros até o fim de 2020.13 Para atingir essa meta, a Comissão
anunciou planos para impulsionar os investimentos em pesquisa de IA a 1,5 bilhão de euros
até 2020, um aumento de cerca de 70%.14 Além disso, prevê-se que o governo francês vá
gastar 1,5 bilhão de euros ao longo de cinco anos para oferecer suporte às pesquisas na
área, incentivar startups e coletar dados.15

Banco dos EUA tira proveito da IA para
simplificar o atendimento ao cliente
Um banco dos EUA implementou recursos
de atendimento ao cliente com computação
cognitiva para a transformação de sua central
de atendimento. Isso gerou economia por
meio de um menor volume de chamadas,
tempos médios mais curtos de gerenciamento,
aumento da satisfação do cliente e
aprimoramento da experiência do cliente.
A solução virtual de autoatendimento do banco
gera e atende chamadas de clientes do início
ao fim, e já atendeu a 700 mil chamadas; isso
equivale ao volume de trabalho feito por 55
representantes de central de atendimento.
A solução habilitada para IA também
permite que os representantes da central de
atendimento respondam muito mais rápido às
consultas dos clientes. A empresa espera obter
US$ 6,2 milhões em benefícios anualizados ao
longo de cinco anos, com uma taxa de conclusão
de 50% e uma taxa de precisão de 85%.
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Aumento da ênfase no aumento do faturamento
Figura 3
Geradores de valor do faturamento das organizações com melhor
performance: 2016 x 2018
Satisfação do cliente

Melhoria na retenção de clientes

Redução do custo de aquisição de clientes

Redução de outros custos operacionais

Aumento do faturamento com a entrada em novos mercados

Aumento do faturamento com a velocidade de entrada no mercado

Aumento do faturamento com pedidos maiores

Redução do número de pessoal

Aumento do faturamento com um menor ciclo de vendas

Redução de outros custos de capital

Redistribuição de pessoal

2018

77%
58%
70%
48%
49%
47%
44%
15%
40%
36%
39%
36%
36%
47%
35%
24%
33%
41%
27%
6%
23%
24%

2016

Fonte: Pesquisas do IBM Institute for Business Value sobre IA/
computação cognitiva em colaboração com a Oxford Economics.
2016 e 2018.

Menos concentração em economia de custos, mais concentração no cliente
O foco no aumento do faturamento se intensificou nos últimos dois anos. Os executivos
continuam classificando a satisfação e a retenção dos clientes como objetivos primários
dos seus investimentos em IA, significativamente acima das considerações sobre
custos (veja a Figura 3). Obviamente, isso não significa que o custo não seja importante.
Pontualmente, muitos projetos de IA têm um elemento de redução de custo que sustenta
a justificativa do negócio; e o total de entrevistados classificou a redução de custos
operacionais em terceiro lugar de importância. Mas essa classificação pode ser gerada
mais pelo CFO e pela função financeira, em que as economias “tangíveis e identificáveis”
podem ser mais críveis para justificar investimentos que a prevenção de custos ou os
ganhos receita.
Além disso, muitos executivos da alta gestão estão colocando maior ênfase na
experiência do cliente (68%) do que nos produtos e serviços tradicionais (19%).16 De fato,
entre os principais inovadores entrevistados em 2017, o impacto da IA na experiência do
cliente superou o de qualquer outro componente de modelo de negócios, incluindo custo,
estrutura organizacional ou investimento de capital.17 Muitas vezes, a experiência do
cliente aprimorada depende dos profissionais da área de conhecimento de uma empresa
orientados ao cliente. Nela, os assistentes virtuais habilitados para IA podem aumentar
a qualificação existente para responder às perguntas dos clientes com mais rapidez,
precisão e economia.
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Crescente importância dos dados
Tem menos a ver com disponibilidade de tecnologia e mais com recursos de dados
A disponibilidade da tecnologia é uma preocupação muito menos importante para os
executivos do que era há dois anos. Somente 29% dos entrevistados na nossa pesquisa
de 2018 a mencionaram como uma possível barreira, em comparação com 46% em
2016, quando a disponibilidade de tecnologia era o fator principal. Os estudos recentes
indicam o crescimento acelerado dos dados como o principal desafio dos executivos.
As organizações estão tentando isolar todas as transações e todas as consultas — até
mesmo todas as interações humanas — a uma essência de 1 e 0 segundo.
Mas o que é necessário para otimizar o valor da IA? Como destacado em um relatório de
análise do IBM Institute for Business Value de 2016, “Não há motivos para esperar que os
fundamentos organizacionais de dados e sucesso analítico — cultura, liderança e controle
— mudem na era cognitiva”.18 De um ponto de vista de estratégia de dados, uma base
sólida, mas flexível, orientada pela principal estratégia de negócios é essencial, além de
uma cultura organizacional apoiada por controles e políticas que incentivem a adesão dos
padrões comuns.
No entanto, a proliferação de tecnologias de Big Data representa um risco de exacerbar
o problema dos dados armazenados em diversos lugares. É importante que as
organizações entendam o conjunto completo de casos de uso de que precisam para
utilizar fontes de dados para que não usem novos repositórios de dados sempre que
surgir uma necessidade. Elas também devem alinhar corretamente as tecnologias e os
recursos requeridos, sem gerar redundâncias desnecessárias.

Restaurante tira proveito de sinais de
clima e localização combinados com
machine learning para aumentar visitas
nas lojas
Um importante restaurante fast-food
implementou recursos de computação
cognitiva em uma iniciativa para gerar uma
maior movimentação nas lojas. A empresa
implementou uma solução de IA que processa
dados de clima, vendas e clientela específicos
dos locais das lojas para prever aumentos no
movimento e permitir que a empresa adapte
e otimize mídia em tempo real. Utilizando
dados de localização para atingir clientes
atuais e potenciais, a empresa testemunhou
um aumento de 15% nas visitas às lojas, 49%
mais eficiência no alcance e na geração de
consumidores novos/inativos após a exposição
aos anúncios e uma redução de 53% no
desperdício de campanha, com 7,9 milhões de
impressões realocadas para gerar uma maior
eficiência de mídia.
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“O principal fator de sucesso da
nossa organização é a plataforma
de dados, que evoluiu com o tempo
e ajudou significativamente a nossa
organização a obter insights bem
definidos relacionados a quais
decisões devem ser tomadas e
como essas decisões afetarão a
nossa performance operacional e
financeira.”

Uma sólida infraestrutura de dados alinhada à arquitetura corporativa e que reflita a
direção estratégica de uma empresa é essencial. Nossa pesquisa de 2018 revelou que 65%
das organizações com melhor performance registram, gerenciam e acessam informações
corporativas, tecnológicas e operacionais sobre os principais dados corporativos com um
alto nível de consistência na organização, em comparação a 52% de todas as outras.

Diretor de Relações com o Cliente do Setor de Telecomunicações dos Estados Unidos

A infraestrutura precisa ser ágil o suficiente para responder a novas dinâmicas de mercado,
demandas de clientes, iniciativas estratégicas e necessidades dos usuários. Como a IA e
suas decisões são embasadas por dados, a capacidade de reconhecer a qualidade dos dados
contextuais é crucial para a execução operacional bem-sucedida. Reconhecer a importância
dos metadados para a definição corporativa, a utilização aprovada e a qualidade dos dados
medidos em relação aos dados e interpretável por meio da IA é fundamental.
As organizações devem promover uma cultura que adote o uso de dados de forma
diferente, o que significa uma colaboração livre entre as unidades de negócios, as funções
e a TI. Elas precisam racionalizar seus dados em estruturas que atendam a todos os casos
de uso prioritários em um armazenamento flexível, dimensionável e consistente de dados.
As empresas ignoram as questões de privacidade por sua conta e risco. Com as novas
leis do Global Data Protection Regulation (GDPR), ou Regulamentação Geral de Proteção
de Dados, as multas relacionadas às violações podem exceder 4% do faturamento global
— para cada incidente.19 Duas das três principais barreiras à adoção de IA mencionadas
pelos executivos entrevistados em 2018 estão relacionadas a essa área: restrições
regulamentares (60%) e preocupações jurídicas/de segurança/de privacidade com o uso de
dados e informações (55%).
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Preocupação intensificada com as habilidades
Menos foco na produtividade da mão de obra, mais foco no desenvolvimento de talentos
A IA tem um potencial significativo para aumentar drasticamente a produtividade dos
profissionais. E a maior produtividade da mão de obra pode se converter em uma renda
proporcionalmente maior. Mas, como na introdução de qualquer nova tecnologia, inicialmente,
as mudanças poderão ser disruptivas mesmo se o resultado líquido for positivo.
Em um estudo do IBM Institute for Business Value de 2016 sobre educação e habilidades,
56% dos executivos globais, educadores e criadores de políticas entrevistados nos disseram
que a IA/computação cognitiva causaria certo impacto na demanda de habilidades.20 Agora,
as habilidades refletem a maior preocupação dos executivos com a implementação de IA,
correspondendo a um aumento de cerca de 1,5 vez a de 2016. Hoje, 63% dos executivos
mencionam a disponibilidade de pessoas qualificadas ou de experiência técnica como a
maior barreira à implementação de IA.
À medida que a demanda por cientistas de dados e outros especialistas em IA aumenta,
os riscos relacionados à retenção de funcionários também crescem. As startups estão
agressivamente à procura de talentos de IA na academia e em corporações estabelecidas.
E, embora os grupos de candidatos restritos não necessariamente equivalham a um jogo de
soma zero, as organizações também precisarão fazer mais com o que já têm. Por exemplo,
aproximadamente 55% das organizações com melhor performance têm uma função
centralizada de análise (em comparação com 42% das demais) para obter mais vantagens
dos talentos escassos.
Sem um foco mais contínuo no desenvolvimento das habilidades necessárias, as iniciativas de
IA enfrentam um maior risco de atraso entre validações de conceito, projetos-piloto e implementações. E o desafio se estende além dos cientistas de dados, tecnólogos de IA e profissionais de TI. Habilidades mais flexíveis como colaboração e inovação precisam ser difundidas ao
longo de todas as atividades de estratégia, finanças e operações, e em todas as unidades de
negócios. A dependência de parceiros externos nos ecossistemas corporativos pode ser um
paliativo importante que também proporciona benefícios mais amplos, mas uma estratégica
de aquisição externa pode não sustentar uma organização indefinidamente.

A IBM continua cultivando funcionários
qualificados em IA usando a IBM AI
Academy
A IBM está combinando o desenvolvimento
de habilidades técnicas em IA com uma nova
categoria chamada “habilidades aplicadas à
IA” direcionadas à população de funcionários.
Após a execução de um projeto-piloto com
duração de três meses, a IBM AI Academy
obteve um Net Promoter Score (NPS) de 70, e o
engajamento dos funcionários aumentou mais
de sete pontos em algumas das unidades de
negócios que utilizam a plataforma.
O desenvolvimento e a manutenção de
habilidades de IA requerem não só aprendizado
e desenvolvimento, mas também uma
plataforma que possa combinar indivíduos
e habilidades de IA a trabalhos em que eles
possam usar essas habilidades e ajustar
sua remuneração para refletir o seu valor de
mercado. Além de treinamento e formação, a
IBM desenvolveu estratégias para desenvolver,
reter e designar ainda mais seus funcionários
qualificados em IA às missões certas.
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“Estamos reprojetando nossa
organização para que ela seja
mais orientada à equipe por meio
da adoção de IA nas diferentes
unidades.”

Obviamente, a IA não é a única contribuinte para uma crise global de habilidades.
Outras grandes restrições de habilidades identificadas pelos executivos globais na
nossa pesquisa global de habilidades incluem avanços em outras tecnologias não
relacionadas à IA, globalização econômica, especialização e mudanças nos modelos de
negócios e nas estruturas regulamentares.21 Acreditamos que essas forças precisam ser
abordadas holisticamente com soluções inovadoras e comprovadas, não apenas como um
contrapeso à ascensão das tecnologias de IA.22

Diretor de Marketing do Setor de Mídia e Entretenimento dos EUA

A criação de cargos e o treinamento necessário para abordar essas lacunas de habilidades
não podem ser provenientes apenas do setor privado. As parcerias público-privadas e as
iniciativas de investimentos e criação de políticas conduzidas pelos governos podem ajudar
a abordar as carências de oferta de capital humano no mecanismo econômico de uma
nação. A iniciativa individual e a engenhosidade também são cada vez mais reconhecidas
como essenciais.23
De acordo com um relatório recente elaborado pela Economist Intelligence Unit, “embora
exista pouco consenso sobre o provável impacto líquido da IA e da robótica sobre as
contratações, há um consenso de que os governos precisarão adotar medidas... A falta
de engajamento entre legisladores, especialistas educacionais do setor e outras partes
interessadas que devem informar essas medidas, portanto, é alarmante”.24 Esse é um
problema que a empresa não consegue resolver por conta própria.
Por fim, o contrato social também precisa incluir uma ênfase em ética — e as dúvidas
que se concentram exclusivamente nessa área, no contexto de IA, estão aumentando. De
fato, embarcamos em um estudo separado concentrado em parcialidades e problemas
éticos relacionados à IA que explorarão mais a fundo esses importantes aspectos.
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Dando os primeiros passos
Começar aos poucos, falhar rapidamente e crescer de forma sólida são processos que
se aplicam igualmente à IA e às outras áreas de execução tecnológica bem-sucedida.25
Um exemplo típico de como institucionalizar os princípios da agilidade executora na
prática pode ser encontrado examinando um conceito de plataforma de inovação, que
apresentamos no resumo executivo do IBM Institute for Business Value intitulado “A
Empresa Cognitiva: A oportunidade financeira”.26
Para implementar uma plataforma de inovação, as organizações precisam avançar por
uma série de etapas específicas. Primeiramente, defina uma estratégia de IA para gerar
mudanças que incluam a criação do controle, modelo operacional e roteiro ideais. Crie
uma plataforma de inovação para gerar inovações e desenvolver uma “fábrica” para
industrialização e escala, ambas sustentadas por uma plataforma de IA para toda a empresa.
Como explicamos no resumo executivo mencionado anteriormente, uma plataforma de
inovação pode oferecer suporte à organização por meio de uma visão de transformação
corporativa “de dentro para fora”, alinhando-se aos elementos corporativos e estratégicos
indispensáveis da empresa. A plataforma de inovação é apoiada por um modelo de
controle que ajuda a garantir que os resultados iniciais incentivem a adoção em toda a
organização. 27
Obviamente, essa é apenas uma abordagem para lidar com os elementos subjacentes
indispensáveis e garantir a adesão organizacional para gerar o caso de mudança.
No entanto, as características do sucesso — incorporar a filosofia do projeto e o
desenvolvimento ágil em um roteiro com equipes operacionais que geram processos
reprojetados com novas tecnologias e incorporados em uma plataforma estratégica —
precisam ser difundidas nos designs e planos de todas as iniciativas de IA.

“Temos conexões com instituições
que nos ajudam a organizar
programas de treinamento e
desenvolvimento de habilidades
sempre que precisamos.”
Diretor de Análise do Setor Bancário e do Mercado Financeiro
da Austrália
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Pelo menos 55% dos executivos
responderam que estão buscando
opções de treinamento e realizando
workshops para desenvolver as
habilidades dos funcionários.

A flexibilidade inerente a um modelo de plataforma de inovação é um aspecto essencial
do sucesso. Afinal, ser receptivo às diversas formas de inovação pode ser mais
importante que qualquer ideia ou iniciativa específica. As organizações não conseguem
necessariamente prever as aplicações mais impactantes da IA, mas a criação de um
ambiente que promova uma inovação mais ampla e uma plataforma dimensionável
que reduza as barreiras à adoção (em um contexto pragmático) são essenciais para
inovações sustentáveis em IA.
A adoção da próxima fase da jornada da IA requer um compromisso de toda a empresa.
Incentivamos as organizações a seguir diversas táticas de alto nível (provenientes de nosso
estudo conjunto com a HfS Pesquisa: “Transformando a IA no Aplicativo Assassino para
Seus Dados: Guia prático para alavancar dados para permitir sua jornada para a IA”):28
—— “Desenvolva sua estratégia de negócios habilitada para IA. A visão precisa vir de cima,
com resultados corporativos desejados claros e um foco em propagar as instruções
por toda a organização.
—— Concentre-se novamente nos dados. Todas as empresas têm dados limpos e úteis.
Não deixe a má qualidade ou quantidade dos dados ser uma desculpa para adiar a
jornada à IA. Em vez disso, comece com os dados que você tem e, depois, use a IA
como um catalisador para investir em uma sólida plataforma de dados que reúna
dados públicos e licenciados externos para gerar amplos conjuntos de dados que
permitam o treinamento dos algoritmos de IA.
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—— Avance rapidamente da estratégia à execução. Escolha um ponto de início que
faça sentido para a sua organização e os seus objetivos corporativos. Execute
rapidamente, mostre resultados iterativos e ganhe o direito de crescer.
A comunicação com as partes interessadas é essencial.
—— Crie um caminho para o crescimento com habilidades adequadas e práticas de
gerenciamento de mudanças. Cresça desenvolvendo a equipe e as habilidades
necessárias para crescer, e utilize a IA nas contratações internas e no uso de
parceiros estratégicos, ao mesmo tempo em que pratica um bom gerenciamento
cultural, de mudanças e de partes interessadas para executar as instruções de
transformação corporativa estabelecidas pela liderança.”29
De fato, qualquer esforço menor que isso apresenta o risco de as organizações continuarem mergulhadas no exagero dos anos anteriores e perderem a oportunidade de
perceber todo o potencial da IA de nível empresarial.

“A IA e a computação cognitiva
aumentaram a nossa capacidade
de impulsionar a inovação em
nossa organização.”
Diretor de Inovação do Setor de Bens de Consumo da
Dinamarca
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Autores
Perguntas importantes
Foco: Como seus elementos estratégicos
indispensáveis se convertem em um roteiro de
três anos?
Valor: Quais são os principais geradores de
valor da sua organização e como você planeja
medir os benefícios da IA?
Dados: Quem mantém e detém a
responsabilidade pelos seus dados, e qual
a solidez da experiência em dados da sua
organização?
Organização: Onde estão suas lacunas de
habilidades mais significativas e como você
gerenciará a mudança cultural e o impacto
social esperados?

Francesco Brenna, Executive Partner com mais de 17 anos de experiência em consultoria,
lidera no momento a divisão de IA da IBM Global Business Services na Europa. Ele é
bacharel em Ciência da Computação pela Zurich University of Applied Sciences em Zurique,
e tem mestrado em Administração de Empresas (com distinção) pela Warwick Business
School. É possível entrar em contato com ele pelo e-mail francesco.brenna@ch.ibm.com.
Giorgio Danesi é líder europeu da linha de serviço Cognitive Business Decision Support
da IBM Services. Há mais de 25 anos, Giorgio trabalha com as maiores empresas globais
para reinventar seus negócios e melhorar as operações tirando proveito do uso de dados e
tecnologia. É possível entrar em contato com ele pelo e-mail giorgio.danesi@fi.ibm.com.
Glenn Finch é General Manager e Global Leader da linha de serviço Cognitive Business
Decision Support da IBM Global Business Services. Glenn tem mais de 25 anos de
experiência, com ênfase em reimaginação de processos, computação cognitiva e análise em
contratos desafiadores e transformadores de clientes. É possível entrar em contato com ele
pelo e-mail glenn.f.finch@us.ibm.com.
Brian Goehring é Associate Partner e AI/Cognitive & Analytics Lead do IBM Institute for
Business Value, onde agrega mais de 20 anos de experiência em consultoria estratégica
com clientes de nível sênior da maioria dos setores e funções. É bacharel pela Princeton
University com diplomas em Estudos Cognitivos e Língua e Cultura Alemã. É possível entrar
em contato com ele pelo e-mail goehring@us.ibm.com.
Manish Goyal é Director e Global Leader da divisão de IA da IBM Global Business Services.
Ele tem mais de 20 anos de experiência em consultoria estratégica, gestão de produtos
e desenvolvimento de produtos e serviços que permitem que as empresas utilizem o
machine learning e a IA para aprimorar as experiências dos clientes, melhorar produtos e
serviços e transformar processos de negócios. É possível entrar em contato com ele pelo
e-mail manish.goyal@us.ibm.com.
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Abordagem e metodologia do estudo
Para mais informações
Para saber mais sobre o estudo do IBM Institute
for Business Value, entre em contato pelo e-mail
iibv@us.ibm.com. Siga @IBMIBV no Twitter. Para
obter um catálogo completo das nossas pesquisas
ou assinar nossa newsletter, acesse: ibm.com/ibv.
Para acessar relatórios executivos do IBM Institute
for Business Value no seu dispositivo móvel, baixe os
aplicativos gratuitos “IBM IBV” para smartphone ou
tablet na sua loja de aplicativos.
O parceiro certo para um mundo em transformação
Na IBM, colaboramos com nossos clientes, reunindo
insights de negócios, pesquisas avançadas e
tecnologias para proporcionar uma vantagem
distinta no ambiente atual, que está mudando
rapidamente.
IBM Institute for Business Value
O IBM Institute for Business Value (IBV), que
faz parte da IBM Services, desenvolve insights
estratégicos e baseados em fatos para executivos
de negócios seniores sobre questões dos setores
público e privado.

Em cooperação com a Oxford Economics, o IBM Institute for Business Value entrevistou 5.001 executivos globais que representam 18 setores, inclusive líderes de agências
governamentais e instituições educacionais, e 19 funções. As funções dos executivos
entrevistados incluíam diretores-executivos — CEOs, CFOs, CHROs, CIOs, CMOs e COOs
— bem como líderes de atendimento ao cliente, segurança da informação, inovação,
produção, risco, compras, desenvolvimento de produtos e vendas.
Relatórios relacionados
Abercrombie, Cortnie, Rafi Ezry, Brian Goehring, Neil Isford e Anthony Marshall. “Fast
start in cognitive innovation: Top performers share how they are moving quickly.” IBM Institute for Business Value. Janeiro de 2017. ibm.com/business/value/cognitiveinnovation
Abercrombie, Cortnie, Rafi Ezry, Brian Goehring, Anthony Marshall e Hiroyuki Nakayama.
“Accelerating enterprise reinvention: How to build a cognitive organization”. IBM Institute
for Business Value. Junho de 2017. ibm.com/business/value/accelentreinvent
Christopher, Elena, Glenn Finch, Brian Goehring, Cathy Reese, Tom Reuner e Yashih Wu.
“Making AI the Killer App for Your Data: A practical guide for leveraging data to enable
your AI journey.” HfS Research e IBM. Junho de 2018. ibm.biz/hfsibmai
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