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INTRODUÇÃO E
VISÃO GERAL
Até 2024, com alterações operacionais proativas e reações do mercado cada vez mais rápidas, as
empresas impulsionadas pela inteligência artificial (IA) terão uma resposta a clientes, concorrentes,
reguladores e parceiros 50% mais ágil do que a de seus pares. Essas iniciativas de transformação
digital (DX) serão suportadas pelos recursos de IA, fornecendo informações críticas em tempo hábil,
experiências de usuário mais ricas e imersivas e melhores resultados organizacionais.
A IDC prevê que os gastos globais com IA atingirão US$ 97,9 bilhões até 2023, impulsionados
principalmente por implementações em bancos, varejo e fabricação. No entanto, a adoção
da IA tem sido lenta. Agentes automatizados de atendimento ao cliente, automação de TI,
recomendações de processos de vendas e automação são os principais usos atuais, mas prevêse
que o surgimento de recursos humanos automatizados, assistentes digitais para profissionais de
inteligência corporativa, inteligência regulatória e simulação digital avançada sejam os casos de uso
que mais crescerão nos próximos cinco anos.
A IA será um verdadeiro diferenciador, com serviços que percorrem da borda ao núcleo e até
a cloud, incluindo implantações híbridas e multicloud como a nova norma. As organizações
que dominam a IA decolarão e aquelas que não, tenderão a desaparecer. A aplicação eficaz do
aprendizado de máquina (ML) para benefícios organizacionais requer:

1. 1.
2.2.

Treinamento de ML. O treinamento de ML consiste nas etapas necessárias para criar o
modelo de ML e pode incluir geração, desenvolvimento e ajuste do modelo.

Inferência de ML. A inferência de ML (ou seja, previsão, pontuação ou veiculação de
modelo) gera os insights que precisam ser integrados a um caso de uso de negócios, criando
uma aplicação de negócios de ML que, em última análise, gera valor para o cliente.
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O treinamento de ML e a inferência de ML não existem isoladamente. Sempre há um ciclo que os
conecta. Os modelos gerados pelo treinamento de ML precisam ser enviados à inferência de ML
e, imediatamente ou futuramente, as experiências de dados reais devem ser usadas para otimizar
ainda mais o modelo na próxima rodada de treinamento de ML. A inferência de ML é integrada ao
caso de uso de negócios, criando uma aplicação que gera valor para o cliente. Até pouco tempo
atrás, esse ciclo poderia durar meses ou até anos e, como tal, era quase possível esquecer que ele
existia. No entanto, com os avanços atuais em algoritmos de treinamento, recursos de hardware
e mecanismos analíticos escaláveis, os tempos de execução de cada fase foram substancialmente
reduzidos. Uma plataforma de dados e análise hiperconvergente otimizada para IA pode acelerar
a jornada da IA e permitir a captação mais rápida do valor de negócio.

VISÃO
GERAL DA
SITUAÇÃO
A esfera de dados global está cada vez
maior, mas poucos são úteis para a IA
A transformação digital bem-sucedida depende da conversão de dados em insights acionáveis,
e essa dependência crescente em insights gerados por dados contribui para uma nova geração
da era dos dados. A IDC prevê que, até 2023, a esfera de dados global — isto é, todos os dados
criados e consumidos mundialmente — aumentará para 102,6 ZB (veja a Figura 1). Todos
esses dados têm o potencial de alavancar experiências de usuário únicas e inúmeras novas
oportunidades de negócios.
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Figura 1. Esfera de dados global (102,6 ZB até 2023)
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Fonte: IDC, Previsão mundial da esfera de dados global, 2019-2023:
Dependência do consumidor no alargamento empresarial doc. no.US44615319

No entanto, a explosão na criação de dados não é o único aspecto que define a nova era dos dados.
Também é importante entender que apenas 27% dos dados criados serão “úteis se marcados”. Além
disso, apenas 44% dos dados “úteis se marcados” são marcados e apenas 21% dos dados “marcados”
são analisados. A partir daí, apenas 15% dos dados “analisados” são inseridos nos sistemas de IA.
O resultado problemático de todas essas porcentagens em cascata é que menos de 1% da esfera
global de dados é usada atualmente pelos sistemas de IA; o restante são dados inativos ou escuros,
que não são usados atualmente para insights ou tomadas de decisão. E, já que a escassez de dados
utilizáveis é tão grave, as empresas estão criando dados sintéticos (um repositório de dados gerado
programaticamente) para construir os repositórios necessários para treinar os modelos de ML.

Tendências e desafios na adoção da IA
A IA é um verdadeiro diferenciador competitivo; ela aprimora a agilidade dos negócios e acelera
o tempo de lançamento no mercado com produtos e serviços mais novos. De acordo com a
Pesquisa Global de Inteligência Artificial (IA) da IDC, realizada em maio de 2019, apenas 17% de todas
as iniciativas de IA estão em produção, com 15% em desenvolvimento e 17% em fase de prova de
conceito (veja a Figura 2). Por outro lado, mais da metade, ou 51%, fracassaram.
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Figura 2. A realidade atual das implantações de IA
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Fonte: Pesquisa Global de Inteligência Artificial (IA) da IDC, maio de 2019

Desafios nos critérios de decisão de custo e solução de IA, qualidade e acesso aos dados,
desafios com algoritmos e escassez de habilidades em ciência de dados são os principais fatores
que impedem as empresas de implementar a IA (veja a Figura 3).

Figura 3. Principais fatores que atrasam as implantações de IA
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Fonte: Pesquisa Global de Inteligência Artificial (AI) da IDC, maio de 2019
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Em outro estudo da IDC, as empresas relataram gastar mais de 50% de seu tempo na
preparação e implantação de dados, ao invés de, efetivamente, na ciência de dados (veja a
Figura 4). O dimensionamento da infraestrutura e do desempenho inibem a captação do
valor de negócio.

Figura 4. As tarefas relacionadas a dados e implantação
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A nova fronteira competitiva: MLOps
Para enfrentar os desafios associados à implantação de IA, as empresas estão inovando com a
prática emergente dos MLOps (um amálgama de “aprendizado de máquina” (ML) e “operações” de
tecnologia da informação). O MLOps concentrase na colaboração e comunicação entre cientistas de
dados e profissionais de operações, abrangendo todo o ciclo de vida de ML/deep learning (DL), da
experimentação à produção, incluindo:

Integração e catalogação
de dados

Suporte para deriva de
dados e de conceito
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Correção de vieses e
suporte à transparência

Operacionalização de modelos

Controles de segurança e acesso

Impulsionado por ferramentas e tecnologias, o MLOps oferece suporte a contêineres para
implantações híbridas, multi-cloud e periféricas. Ele cria uma pilha elástica otimizada de ponta
a ponta que suporta a capacidade de começar pequeno e redimensionar a capacidade e o
desempenho, ao mesmo tempo em que mantém um desempenho consistente e previsível.
Como resultado, o MLOps eficaz controla os custos, simplifica o gerenciamento e acelera o
Time to Value (TtV) (veja a Figura 5).
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Figura 5. MLOps abrange o ciclo de vida de ML/DL
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SOBRE O IBM
CLOUD PAK
FOR DATA
SYSTEM
O IBM Cloud Pak for Data System foi criado para possibilitar o objetivo do MLOps de gerenciamento
simplificado do ciclo de vida da IA e maior colaboração atingível. Como plataforma de dados e
IA hiperconvergente, nativa à cloud, o IBM Cloud Pak for Data System fornece um ambiente préconfigurado, gerenciado e seguro para coletar, organizar e analisar dados (consulte a Figura 6).
A plataforma oferece às organizações os recursos de aproveitamento de um amplo conjunto de
dados e serviços de IA e de integração a aplicações, para acelerar o TtV, o tempo de percepção e o
tempo de lançamento no mercado.
O IBM Cloud Pak for Data System foi desenvolvido para a Red Hat OpenShift Container Platform
e combina armazenamento, computação, rede e software em nós de rede plug-and-play. Essa
arquitetura hiperconvergente simplifica o gerenciamento de software e hardware e pode acelerar
a implantação da cloud privada para uma questão de horas. Um modelo flexível de pagamento
por utilização pode ajudar as empresas a controlar seus custos, com a capacidade de expandir sua
capacidade de computação, bem como a capacidade de armazenamento.
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Figura 6. Arquitetura IBM Cloud Pak for Data System
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Criado em

Com o IBM Cloud Pak for Data System, as organizações podem coletar, organizar e analisar dados
para uso em aplicações integradas com IA. O IBM Cloud Pak for Data System é uma plataforma
de dados e IA multicloud que fornece uma arquitetura de informações para IA que oferece
flexibilidade, segurança e controle, juntamente com os benefícios da cloud, sem precisar migrar
dados. O Watson Studio está incluído na configuração. O Watson Machine Learning e o Watson
Machine Learning Accelerator estão disponíveis como serviços de extensão.
O toolkit de ciência de dados end-to-end da IBM pode ajudar cientistas de dados de todos os
níveis de habilidade a:
•

Preparar dados

•

Criar modelos de IA de aprendizado de máquina (ML) e deep learning (DL)

•

Treinar modelos de IA, seja por meio de paradigma interativo ou em lote

•

Implantar e gerenciar o ciclo de vida dos modelos
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•

Habilitar a aceleração de GPU para treinar modelos, bem como alavancar GPUs e dispositivos
lógicos programáveis em campo (FPGAs) para gerar inferências

•

Dimensionar para implantações de cientistas de dados e modelos de ML/DL por toda a
empresa

Principais recursos do IBM Cloud Pak for
Data System
O IBM Cloud Pak for Data System fornece uma abordagem modular para computação, rede e
armazenamento em hardware padrão. Seus principais recursos incluem:
•

Suporte ao Red Hat OpenShift, certificado para os serviços IBM Cloud Pak for Data

•

Recursos de governança de código aberto para gerenciar riscos e acelerar a entrega de projetos
de IA baseados em código aberto

•

Desenvolvimento automatizado de modelos de IA com suporte do AutoAI

•

Ciência de dados e aprendizado de máquina integrados

•

Análise de alto desempenho (desenvolvida pelo IBM Performance Server para PostgreSQL, que
é 100% compatível com o Netezza) com uma configuração “cloud-in-a-box” para aproveitar a
modularidade hiperconvergente

•

Criação visual de aplicações, depuração visual quase em tempo real e suporte para AMQ
Streams da Red Hat

•

Novos aceleradores específicos a setores

•

Novas ofertas chamadas de pacotes, que incluem os direitos do IBM Cloud Pak for Data,
necessários para executar o serviço

•

Novo modelo de licenciamento para o IBM Cloud Pak for Data, que permite que as empresas
adquiram licenças para o software da IBM em um modelo centrado na cloud alinhado com um
modelo de assinatura da Red Hat, para oferecer uma experiência de compra consistente nos
dois portfólios de produtos

•

Serviços de terceiros extensíveis, como Figure Eight, para ajudar a anotar dados de treinamento
e incentivar iniciativas de aprendizado de máquina
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A Intel pode acelerar os resultados da IA
A Intel oferece um portfólio inovador e flexível de processadores e aceleradores para todo o
fluxo de dados. Muitas das estruturas de análise e inteligência artificial mais prevalentes foram
otimizadas para os processadores dimensionáveis Intel Xeon para aumentar, significativamente,
o desempenho. Estas estão disponíveis como serviços de extensão de software otimizados,
oferecendo acesso direto ao software do IBM Cloud Pak for Data System.
Os processadores, aceleradores e complementos de software otimizados para carga de trabalho
Intel Xeon podem ajudar a acelerar os resultados da IA e o tempo das ações. Essas tecnologias
podem ajudar a acelerar o desenvolvimento e os insights com estruturas otimizadas, além de
ajudar a coletar e organizar os dados com maior velocidade em uma plataforma moderna, de alto
desempenho e segura que protege os dados.
Os SSDs do Intel Data Center que usam a interface NVMe fazem parte da solução IBM Cloud Pak for
Data, oferecendo o throughput e a latência consistentemente baixa necessários para dar suporte
a aplicações como a analítica. Subjacente ao software IBM Cloud Pak for Data, a Red Hat OpenShift
Container Platform se beneficia da estreita colaboração entre a Intel e a Red Hat, com investimentos
em engenharia conjunta e otimizações usando as bibliotecas e ferramentas da Intel para garantir
que o software possa aproveitar as tecnologias aprimoradas por hardware.

Adaptável conforme a evolução das
necessidades empresariais
Projetado como uma solução “plug-and-play”, o IBM Cloud Pak for Data System também foi criado
para fornecer recursos “plug-and-grow” (“conecte e cresça”), permitindo que nós de computação
e armazenamento bare metal sejam adicionados, reconhecidos e provisionados para ajudar a
atender às necessidades empresariais em evolução. A virtualização de dados integrada permite o
acesso a novas fontes de dados por meio de um console unificado que elimina a necessidade da
movimentação dos dados, projetado para fornecer uma experiência ao usuário completamente
integrada com dados e recursos de IA.
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DESAFIOS E
OPORTUNIDADES
Expectativas irreais das empresas quanto à IA e falta de habilidades em ciência de dados são
apontadas como alguns dos principais inibidores da adoção da IA. A IDC recomenda que a IBM faça
parcerias com toda a gama de integradores de sistemas, incluindo a nova geração de provedores
de serviços profissionais focados em IA, de forma a realmente simplificar a experiência do
desenvolvimento, execução e implantação da IA de ponta a ponta para empresas no mundo todo.
As aplicações atuais de IA afetarão todos os aspectos de nossas vidas, incluindo os setores de
transporte, finanças, varejo, saúde, fabricação inteligente, educação e serviços. As tecnologias
de IA estarão na vanguarda dos carros conectados digitalmente, da fabricação inteligente e do
reconhecimento de imagens médicas. Para oferecer suporte a inferências na periferia, pegadas
restritas e ambientes frequentemente inóspitos, a IBM poderia considerar ofertas robustas que
integram a tecnologia operacional e as funções de tecnologia do cliente. A eficiência inerente
da arquitetura HCI, com computação/armazenamento/rede associados em cada nó de rede,
poderia dar à IBM a capacidade de oferecer também escala reduzida para atender aos requisitos de
inferência periférica, além de outros ambientes com espaço limitado. Além disso, para garantir que
a oferta seja eficiente em termos de energia e desempenho para suportar demandas variadas de
cargas de trabalho, a IBM poderia unir peças heterogêneas do poder de computação, incorporando
aceleradores discretos como FPGAs, GPUs, ASICs e ASSPs.
A IDC parabeniza a IBM por oferecer um modelo de licenciamento baseado em assinatura centrado
na cloud para software e um modelo flexível de pagamento conforme o uso. À medida que as
tecnologias de IA amadurecem e as organizações aumentam sua confiança na IA, ao utilizar
preços de forma que paguem baseado em resultados em vez de tecnologia, a IBM pode explorar a
viabilidade de oferecer modelos de licenciamento baseados em resultados.
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CONCLUSÃO
Toda empresa quer ser mais ágil e acelerar seu tempo de lançamento no mercado; portanto,
pode ser tentador mergulhar de cabeça nas iniciativas de IA. No entanto, os benefícios da IA não
acontecem por mágica; eles surgem do planejamento estratégico e o compromisso incansável com
o gerenciamento de dados.
É importante lembrar que os dados são fundamentais para a IA e que cada etapa do ciclo de vida
da IA é crucial. Você não pode progredir com IA ou ML sem dados; portanto, é necessário entender
e gerenciar o ciclo de vida desses dados. Quando seus dados são gerenciados corretamente, a IA
pode transformar absolutamente as habilidades e possibilidades de uma organização.
Mas como as empresas podem aprimorar o gerenciamento de dados e implantar iniciativas de
IA quando existe uma escassez de cientistas de dados para ajudar? Em resposta à atual lacuna
de talentos em ciência de dados, incentivamos as empresas a explorar a preparação de dados de
autosserviço com IA e a engenharia de recursos automatizada/assistida, que permitem que as
equipes atuais comecem a utilizar o poder da ciência de dados imediatamente. Essas aplicações
podem em si recolher os dados ou integrarse perfeitamente aos sistemas de dados existentes. Ter
os dados corretos é crucial para a “geração de recursos”, parte da “engenharia de recursos”, isto é,
criar e selecionar os recursos ou atributos para uso em um modelo preditivo. Além disso, é essencial
adotar a prática e a disciplina da colaboração entre engenheiros de dados, arquitetos de dados,
cientistas de dados, desenvolvedores de aplicações de IA e pessoal de MLOps.
A IA está surgindo como um importante diferenciador de negócios, rodando em todos os lugares,
da borda ao núcleo e até a cloud. Ao explorar o poder de uma solução integrada, otimizada para IA
e escalável, você pode simplificar os fluxos de trabalho de suas equipes, facilitar o acesso aos dados
e ajudar a dimensionar e garantir o desempenho consistente, juntamente com o desenvolvimento
orientado a microsserviços, de maneira segura e controlada. Com uma solução de ponta a ponta
que é aberta, interoperável e padronizada (permitindo fácil portabilidade de iniciativas de IA), sua
empresa terá os recursos para alavancar o verdadeiro potencial da IA.

Mensagem do Patrocinador
Para saber mais sobre o IBM Cloud Pak for Data System, inclusive detalhes e benefícios do produto, visite
https://www.ibm.com/products/cloud-pak-for-data/system
Uma demonstração grátis por 7 dias está disponível em https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-34120
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