"É um erro tratar a Inteligência artiﬁcial como
algo que compete com os seres humanos. Na
Nindoo acreditamos que a IA existe para nos
tornar cada vez mais humanos.”
Dimas Timmers, CEO e Co-Founder Nindoo

“A “nova” AI - baseada em machine e deep
learning - é uma nova e incrível etapa na
evolução humana. Em breve não haverá
produto, proﬁssão ou negócio que não esteja
empoderado por estes incríveis novos
algoritmos.“
Cristiano Kruel, Head of Innovation Startse

“Hoje há algoritmos de ML que analisam o
matching de centenas de variáveis de um
candidato para uma vaga em segundos,
otimizando processos de RH em pelo menos 40%.
Os líderes dessa área terão uma função cada vez
mais estratégica para o negócio, mas resta saber
quanto o mindset e os processos de hoje estão
preparados para essa transformação.”
Mariana Dias, CEO e Co-Founder Gupy
“Sistemas de processamento de linguagem
natural (NLP) hoje conseguem desde conversar
com usuários de forma muito parecida com um
humano, até ler e interpretar documentos
jurídicos numa velocidade impossível para
qualquer advogado. O potencial desta
tecnologia está apenas começando a ser
descoberto.“
Rogerio Bromfman, CDO Beaver

Inteligência Artiﬁcial (IA), Machine Learning (ML) e Deep Learning (DL) são
alguns dos temas mais falados do momento.
Mas o que são exatamente? Qual a diferença entre eles?

MESMA COISA, NOMES DIFERENTES?
Nesse report abordamos os conceitos de IA, ML e DL em uma linguagem
simples e didática. Vamos mostrar casos de uso, potencial e onde são
feitos os principais investimentos.
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IA, ML e DL
O QUE SÃO?

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
O termo Inteligência Artiﬁcial (IA), usado pela primeira vez em 1956, se
refere à simulação de funções do cérebro humano como planejamento,
reconhecimento de objetos, resolução de problemas... por máquinas.
Nos últimos anos, devido principalmente ao avanço na capacidade de
processamento e à enorme quantidade de dados disponível, a
popularidade de IA explodiu, assim como suas aplicações.

PODEMOS DIVIDIR IA EM DUAS CATEGORIAS:
LIMITADA

GERAL
Envolve todas as características de
inteligência humana. Capaz de
desempenhar qualquer tarefa
intelectual tão bem quanto os humanos.
Ex: sistemas vistos em ﬁlmes de ﬁcção
cientíﬁca.

Exibe algumas facetas da
inteligência humana. Capaz de
desempenhar apenas tarefas
especíﬁcas.
Ex: capaz de jogar algum jogo
especíﬁco como xadrez.

Ainda estamos distantes da IA Geral como vemos nos ﬁlmes
(“Star Wars” ou “O Exterminador do Futuro” por exemplo).
Mas já temos IAs Limitadas capazes de desempenhar tarefas tão bem
quanto, ou até melhor, que humanos, como:

RECONHECIMENTO
FACIAL

DIAGNÓSTICO
DE DOENÇAS

ASSISTENTES
PESSOAIS VIRTUAIS

SUGESTÃO DE
FILMES OU SÉRIES

MACHINE
LEARNING
Como criar máquinas inteligentes capazes de desempenhar tarefas
complexas?
É possível desenvolver IA construindo milhões de linhas de código com
regras complexas e diversas árvores de decisão com instruções especíﬁcas
para cada tarefa.
Outra forma é através do Machine Learning, deﬁnido em 1959 como “a
habilidade de aprender sem ser explicitamente programado”. Basicamente
é a prática de fazer uma máquina aprender de forma autônoma a realizar
alguma tarefa, usando uma quantidade grande de dados.

DEEP
LEARNING
Deep Learning é uma das várias técnicas de aplicação de ML. Também
chamado de Redes Neurais Artiﬁciais, são algoritmos que imitam a
estrutura biológica do cérebro.
Cada “neurônio” artiﬁcial identiﬁca um tipo especíﬁco de informação.
Esses neurônios são divididos em camadas, e cada camada é responsável
por “aprender” uma parte especíﬁca da tarefa. É a junção dessas diversas
camadas que se dá o nome de Deep Learning.

O Deep Learning é a
tecnologia base para
ferramentas como o Google
Translate e a Cortana, por
exemplo.

ESTATÍSTICA VS. MACHINE LEARNING
Então Machine Learning é basicamente Estatística com outro nome?
Estatística é o ramo da matemática que trata da coleta, análise,
interpretação e apresentação de massas de dados numéricos.
A Estatística utiliza os dados para identiﬁcar padrões ou correlações,
enquanto ML utiliza os dados para aprender a fazer predições. Estatística é
um dos diversos ramos matemáticos utilizados no processo de ML.

AI - MACHINE LEARNING - DEEP LEARNING
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

O início da Inteligência
Artiﬁcial causa empolgação

MACHINE
LEARNING

Machine Learning
começa a aparecer

DEEP
LEARNING

Descobertas de Deep Learning
causam um boom de AI

IA EM FOCO

À BEIRA DA 5ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
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A adoção e aplicação de inteligência artiﬁcial, suportada pela quantidade
cada vez maior de dados e pela capacidade crescente de processamento,
poderão mudar a forma como negócios são feitos e bens são produzidos.
Até hoje, as grandes mudanças trazidas pelas automações foram em
atividades manuais. Porém, com IA começamos a ver automações em
atividades mentais, antes tidas como executáveis apenas por humanos.

IMPACTOS
Segundo a McKinsey, com base em estudos de caso, os impactos
mais substanciais da Inteligência Artiﬁcial devem ocorrer nos
setores de Marketing & Sales assim como em Supply-chain
Management & Manufacturing.

Value unlocked, $ trillion
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TERMOS CADA VEZ MAIS BUSCADOS

Os termos “Inteligência Artiﬁcial”, “Machine Learning” e “Deep Learning”
são cada vez mais procurados no Google.
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CADA VEZ MAIS EM PAUTA NAS EMPRESAS
Menções a “AI” vs. “big data”
pelos executivos de companhias abertas em earning calls
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Menções a diferentes terminologias de IA
pelos executivos de companhias abertas em earning calls
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CADA VEZ MAIS PESQUISADO E ESTUDADO
Publicação de patentes relacionadas a IA
Baseado em pesquisas por palavras-chave no título e abstract
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QUANTO AS 5 MAIORES EMPRESAS
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Mentions of “AI”
by company executives in earning calls
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NA CHINA
Na China o governo escolheu plataformas para servirem de base ao
desenvolvimento de aplica ções de inteligência artiﬁcial.

VEÍCULOS AUTÔNOMOS

SMART CITIES

INTELLIGENT HEALTHCARE

Baidu, Alibaba e Tencent estão entre as maiores empresas do mundo e
têm realizado pesados investimentos em tecnologia.
Em IA, esses investimentos não se limitam ao próprio país.
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BAT-BACKED EQUITY DEAL SHARE (2014 - 2018)

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES
JÁ EM ANDAMENTO
SEGURANÇA DE DADOS
Milhares de novos malwares são criados a cada dia, em 2014 a
Kaspersky disse ter detectado 325 mil novos malwares por dia. Uma
quantidade gigante para ser identiﬁcada por humanos e que
empresas como a Deep Instinct diz conseguir identiﬁcar.
RECOMENDAÇÃO E CRIAÇÃO DE PRODUTOS
Todos nós já recebemos recomendações de produtos baseados em
pesquisas feitas no Google ou sugestões de ﬁlmes e séries no Netﬂix.
Porém, recomendar apenas não é tudo, o atual diretor do Spotify
Creator Technology Lab, enquanto ainda trabalhava para a Sony
Music em 2016, supervisionou o projeto que lançou a primeira música
composta por IA (Daddy’s Car) baseado no estilo dos Beatles.
FINANCIAL TRADING
Segundo relatório recente divulgado pela Thomson Reuters,
estima-se que 75% do volume global de tradings já é feito por
algoritmos.
Muitos dos cada vez mais conhecidos robo-advisors fazem uso de IA
para investir e recomendar investimentos. Dois desses exemplos são
as startups americanas Betterment e Wealthfront que juntas
possuem mais de US$ 23 bilhões de AuM.
HEALTHCARE
Há quem diga que supercomputadores serão os médicos do amanhã.
Ainda estamos longe disso, porém alguns avanços nesse campo já são
realidade.
O Google AI por exemplo consegue prever com 95% de acurácia o
risco de morte de um paciente internado no hospital.
O Ultromics, sistema de IA, é capaz de diagnosticar doenças
cardiovasculares a partir de imagens com acurácia superior a 90%
frente aos 80% de precisão que temos no Reino Unido hoje em dia.
PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL (NLP EM INGLÊS)
NLP é a capacidade de computadores interagirem com linguagens
humanas naturais (não estruturadas como por exemplo linguagem de
programação).
NLP é o que está por trás dos assistentes pessoais de celular por
exemplo (Siri, Cortana, Google).
Outro exemplo de aplicação é o gmail avisar quando escrevemos
“segue anexo” e esquecemos de anexar algo.
Ou ainda, em uma aplicação mais elaborada, o Google Duplex
executando uma ligação de voz para marcar um horário no
cabelereiro ou em um restaurante.

INVESTIMENTOS EM IA

OS INVESTIMENTOS EM IA
AUMENTARAM CONSIDERAVELMENTE
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CHINA E EUA DOMINAM OS INVESTIMENTOS
Apesar de responder por apenas 9% dos deals em 2017, a China foi responsável por 48% do funding global.
Em perspectiva, em 2016 a China havia sido responsável por apenas 11,3% do do funding global.

GLOBAL AI FUNDING 2017

Fonte: CB Insights
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AQUISIÇÕES POR GRANDES TECHS
Nos últimos anos, aumentou consideravelmente o número de aquisições
de empresas de IA por grandes techs, principalmente Google e Apple.
AQUISIÇÕES DE STARTUPS DE IA POR EMPRESAS DE TECH
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ALGUNS DOS MAIORES DEALS EM VOLUME
CAPTADO POR STARTUPS DE IA EM 2018

$ 214 MILHÕES
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$ 80 MILHÕES

Desenvolvedora de softwares para carros autônomos. Fundada em Dez/16
completou em Jul/17 o primeiro teste de direção totalmente autônomo.

Plataforma corporativa de software de automação de processos robóticos
para implementação rápida de robôs que emulam e executam processos
repetitivos normalmente feitos por humanos.

Stem ajuda empresas a automatizar a economia de custos com energia
usando IA para determinar quando reabastecer ou usar seus sistemas
de armazenamento de energia.

Desenvolvedora de softwares e serviços em sua plataforma C3 Type System.
Entre as aplicações desenvolvidas estão ferramentas de predição de
manutenção, detecção de fraude e otimização de inventário.

A Nuro produz veículos elétricos autônomos voltados para entregas.
Com isso pretendem revolucionar o sistemas de entregas locais.

A Tempus possui um sistema operacional baseado em ML e NLP capaz
de entender dados médicos não estruturados de sua gigante biblioteca
de dados para diagnosticar e propor tratamentos de câncer.

IA NO BRASIL

Legaltech & Regtech

Customer Service & Chatbot

Others

AI Core Solutions

Human Resources

Security/
Cyber Security
Financial Services
Advertising, Marketing & Sales

CASES
A Celso Lisboa, centro universitário do Rio de Janeiro, criou uma metodologia que muda por completo
o modelo atual da educação, acabando com o desenho tradicional da sala de aula.
Com a missão de escalar sua metodologia chamada LIGA, usou a plataforma da Nindoo para criar o
projeto 5, que tem por função através da inteligência artiﬁcial, entregar a melhor experiência de
aprendizado para o aluno, entendendo a singularidade de cada indivíduo e assim construir a ponte
entre o conhecimento e a transformação através de jornadas personalizadas de aprendizado.

A Beaver está usando inteligência artiﬁcial para automatizar processos ﬁnanceiros do mercado
imobiliário. Através de um modelo de machine learning, extrai e checa as informações mais
importantes de contratos imobiliários, eliminando a necessidade de revisões manuais em uma cessão
de carteiras, por exemplo.
Esta, junto com as outras soluções da Beaver, permitem uma redução drástica no tempo e no custo
dos processos, tornando viável o acesso de empresas pequenas ou médias ao mercado de capitais.
Redução de tempo no processo
de cessão de recebíveis.

Acesso de médias e pequenas
empresas ao mercado de capitais.

Redução de custos, de equipe,
oportunidade e intermediários.

Melhora na análise de risco e
preciﬁcação de ativos imobiliários.

Permite ao empreendedor focar
no core do seu negócio.

Organização na gestão de
investimentos.

Alana é a primeira Inteligência Artiﬁcial proprietária desenvolvida para a publicidade e marketing. Ela
mapeia e equilibra as relações entre pessoas e marcas por meio da tecnologia, criando uma
comunicação totalmente automatizada.
A Alana providencia as informações para gerar insights e ações criativas, facilitando a tomada de
decisões e automatizando operações manuais.
Inteligência artiﬁcial capaz de aprender sobre uma marca e seu tom de voz e, a partir disso, criar e
segmentar publicações pagas e orgânicas e interagir com clientes em diversos ambientes.
Criação e agendamento de posts
através de computação cognitiva.

Otimização automática de
investimento em mídias sociais.

Interações criativas automáticas
usando o tom de voz da Marca.

Pesquisas automáticas geradas
através de computação cognitiva.

Reports personalizados usando a
identidade da Marca.

Notiﬁcações personalizadas e
interações através de conversas.

IA SUBSTITUIRÁ
OS HUMANOS?

IA IRÁ NOS SUBSTITUIR
OU SERÁ COMPLEMENTAR A NÓS ?
Este é talvez um dos maiores debates existenciais da atualidade. Como
não temos bola de cristal, preferimos não dar uma resposta direta sobre o
assunto, mas oferecer fatos e visões opostas para que nossos leitores
tirem suas próprias conclusões.

IA SERÁ COMPLEMENTAR
AOS SERES HUMANOS
Os mais otimistas dizem que apesar de acabar com alguns empregos outros serão
criados, e humanos trabalhando em conjunto com computadores serão cada vez
mais produtivos, a exemplo do que aconteceu com a robotização em indústrias.
Nessa mesma linha, há quem defenda que, pelo fato de humanos e
computadores serem categoricamente diferentes, eles são complementares e
não excludentes. Computadores têm diﬁculdade na tomada de decisões básicas
apoiadas por poucos dados, coisa relativamente simples a humanos.
Um exemplo disso é citado por Peter Thiel em seu livro “Zero a Um”. Ele cita o
caso do Google que, em 2012, usou um supercomputador para escanear 10
milhões de thumbnails de vídeos do Youtube e assim conseguiu identiﬁcar utm
gato com 75% de precisão, coisa que até uma criança de 4 anos faz com quase
100% de precisão. Ao mesmo tempo, um notebook simples é capaz de superar os
melhores matemáticos do mundo em algumas tarefas.
As enormes diferenças entre computadores e humanos fazem com que os ganhos
de trabalharem juntos sejam maiores do que a substituição de um pelo outro.
Em pesquisas com ML desenvolvidas pela Harvard Medical School, diagnósticos
automatizados apresentaram acurácia de 92% no reconhecimento de células
linfonodais cancerosas, frente a uma acurácia de 96% de patologistas humanos.
Porém, quando combinadas as análises de patologistas com as automatizadas
esse índice subiu para 99,5%.

IA SUBSTITUIRÁ
OS SERES HUMANOS
Em 2015, Stephen Hawking manifestou preocupação quanto à evolução da IA:
“Uma IA super inteligente será extremamente boa em atingir objetivos, e se
esses objetivos não estiverem alinhados com os nossos teremos problemas”
E em 2017, voltou a expressar essa preocupação: “Se pessoas criam vírus de
computador, alguém criará uma IA que se aprimora e se replica. Essa será uma
nova forma de vida que irá superar os humanos”
Os mais pessimistas aﬁrmam que, diferente do que aconteceu no passado, a
revolução tecnológica atual, apoiada pela IA, visa substituir a mente humana, e
não apenas aumentar a sua produtividade. Se isso ocorrer não haverá nenhuma
atividade humana que um computador não possa realizar.
Um exemplo clássico sempre utilizado na comparação entre homem e máquina é
a arte. Críticos argumentavam que músicas compostas por máquinas seriam
muito precisas, sem profundidade e sem alma.
Um dos maiores “compositores de algoritmos “ é David Cope. Ele cria algoritmos
que podem analisar qualquer música e compor novas canções no mesmo estilo.
Em 1997, o professor de música Steve Larson da Universidade de Oregon
desaﬁou Cope a “compor” uma música no estilo de Bach. Larson propôs que um
pianista proﬁssional tocasse 3 músicas seguidas: uma de Bach, a composta por
Cope e uma composta pelo próprio Larson. A audiência, então formada por
centenas professores de música, alunos da universidade e fãs de música clássica,
ao ﬁnal tentaria adivinhar qual música era de quem. Resultado ﬁnal da votação, a
audiência achou que: a música composta por Cope era genuinamente de Bach, a
música de Larson era composta por computador e que a peça de Bach tinha sido
composta por Larson.
Mais recente, a “Aiva” (Artiﬁcial Intelligence Virtual Artist), um sistema de IA
capaz de compor música clássica, lançou um álbum com 24 faixas chamado
“Genesis” (disponível no Spotify inclusive) e compôs músicas para trilha sonora de
ﬁlmes, comerciais e jogos de videogame.
Yuval Harari, um professor israelense de história, virou referência no assunto
após o lançamento do livro Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã em 2015.
Nele o autor pinta uma imagem de futuro onde o homem pode não ser a espécie
dominante no futuro.

E AGORA?
Ouvimos muito sobre IA ultimamente, mas a realidade é que o campo ﬁnalmente
começou a cumprir as promessas feitas há mais de 60 anos.
Sistemas começaram a mostrar habilidades iguais ou superiores a humanos em
atividades como reconhecimento de objetos, detecção de fraude,
reconhecimento de voz, diagnóstico de doenças, gestão de investimentos,
recomendações a consumidores e em alguns jogos como Poker, Go e Jeopardy.
Este último, além de lógica, exige também entendimento de linguagem não
estruturada e referências do dia-dia.
Os avanços recentes são expressivos. No campo de classiﬁcação de imagens por
exemplo, em apenas 8 anos a margem de erro caiu de 28% para 2,5%, o que é
melhor do que a margem de 5% atingida por humanos.
Recentemente sistemas de ML igualaram a capacidade de dermatologistas
certiﬁcados em reconhecer câncer de pele através de imagens.
Passamos do ponto em que as máquinas não nos entendiam quando falávamos.
Hoje, além de nos entenderem, são capazes de executar tarefas a partir de
comandos de voz em linguagem natural.
Assim como a eletricidade e a internet, os recentes avanços em Machine
Learning, Deep Learning, Processamento de Linguagem Natural entre outros,
servem como base para acelerar diversas outras inovações.
Porém, a tecnologia por si só não revolucionará nossa sociedade.
Empreendedores precisarão pensar em novos modelos de negócio, trabalhadores
precisarão desenvolver novas habilidades e governos precisarão adaptar leis e
regulações, para que possamos realmente experimentar o real potencial de
todos esses avanços tecnológicos.

ﬁshervb.com

SPONSORS

APOIADORES

Pietro Bonﬁglioli

Marcelo Nascimento

Bruno Noale

Rogerio Bromfman

pietro@ﬁshervb.com

marcelo.nascimento@ﬁshervb.com

bruno@ﬁshervb.com

rogerio.bromfman@beaver.com.br

