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A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ESTÁ SE TORNANDO BOA EM 
MUITOS TRABALHOS "HUMANOS", DIAGNOSTICANDO DOENÇAS, 
TRADUZINDO LINGUAGENS, FORNECENDO ATENDIMENTO AO 
CLIENTE E MELHORANDO A RAPIDEZ DA TI. ISSO ESTÁ SUSCITANDO 
RECEIOS RAZOÁVEIS DE QUE A IA SUBSTITUIRÁ, EM ÚLTIMA 
ANÁLISE, OS TRABALHADORES HUMANOS EM TODA A ECONOMIA. 
MAS ESSE NÃO É O RESULTADO INEVITÁVEL, OU MESMO MAIS 
PROVÁVEL,. NUNCA AS FERRAMENTAS DIGITAIS FORAM TÃO 
ÁGEIS PARA OS EUA, NEM PARA NOSSAS FERRAMENTAS. EMBORA 
A IA ALTERE RADICALMENTE A FORMA COMO O TRABALHO 
É DESEMPENHADO E QUEM FAZ A TI, O MAIOR IMPACTO DA 
TECNOLOGIA SERÁ EM COMPLEMENTAR E AUMENTAR AS 
CAPACIDADES HUMANAS, NÃO SUBSTITUÍ-LAS. 

EM RESUMO

A PERSPECTIVA
A inteligência artificial 
está transformando 
os negócios e tendo 
o impactos mais 
significativo ao aumentar 
o número de funcionários 
humanos em vez de 
substituí-los.

OS DETALHES
As empresas veem os 
maiores ganhos de 
desempenho quando 
humanos e máquinas 
inteligentes colaboram. 
As pessoas são 
necessárias para treinar 
máquinas, explicar 
suas saídas e garantir 
seu uso responsável. 
A IA, por sua vez, pode 
melhorar as habilidades 
cognitivas e a criatividade 
dos humanos, libera os 
trabalhadores de tarefas 
de baixo nível e amplia 
suas capacidades físicas.

A PRESCRIÇÃO 
As empresas devem 
repensar seus 
processos de negócios, 
concentrando-se no 
uso da IA para obter 
mais flexibilidade ou 
velocidade operacional, 
maior escala, melhor 
tomada de decisões ou 
mais personalização de 
produtos e serviços.
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Certamente, muitas empresas usaram a IA para automatizar 
processos, mas aquelas que a implantam principalmente para 
deslocar funcionários verão apenas ganhos de produtividade 
de curto prazo. Em nossa pesquisa envolvendo 1.500 empresas, 
descobrimos que elas obtêm as melhorias de desempenho mais 
significativas quando humanos e máquinas trabalham em 
conjunto (consulte o anexo "O valor da colaboração"). Por meio 
dessa inteligência colaborativa, os humanos e a IA aumentam 
ativamente os pontos fortes complementares uns dos outros: a 
liderança, o trabalho em equipe, a criatividade e as habilidades 
sociais do primeiro e a velocidade, escalabilidade e capacidades 
quantitativas do último. O que vem naturalmente para as pessoas 
(fazendo uma piada, por exemplo) pode ser complicado para 
as máquinas, e o que é simples para as máquinas (analisando 
gigabytes de dados) permanece praticamente impossível para os 
humanos. Os negócios exigem ambos os tipos de recursos.

Para aproveitar ao máximo essa colaboração, as empresas 
devem entender como os seres humanos podem ampliar as 
máquinas com mais eficiência, como as máquinas podem 
melhorar o que os seres humanos fazem melhor e como 
reprojetar processos de negócios para apoiar a parceria. Por 
meio de nossa pesquisa e trabalho no campo, desenvolvemos 
diretrizes para ajudar as empresas a alcançar isso e colocar o 
poder da inteligência colaborativa para trabalhar.

HUMANOS AUXILIANDO MÁQUINAS
Os seres humanos precisam desempenhar três funções 

cruciais. Eles devem treinar máquinas para executar 
determinadas tarefas; explicar os resultados dessas tarefas, 
especialmente quando os resultados são contraintuitivos ou 
controversos; e sustentar o uso responsável de máquinas (por 
exemplo, evitando que robôs prejudiquem os humanos). 

Treinamento. Os algoritmos de aprendizado de máquina 
devem ser ensinados a executar o trabalho para o qual foram 
projetados. Nesse esforço, enormes conjuntos de dados de 
treinamento são acumulados para ensinar aplicativos de tradução 
automática a lidar com expressões idiomáticas, aplicativos 
médicos para detetar doenças e mecanismos de recomendação 
para apoiar a tomada de decisões financeiras. Além disso, 
os sistemas de IA devem ser treinados sobre como interagir 
melhor com os humanos. Embora as organizações de todos os 
setores estejam agora nos estágios iniciais do preenchimento 
das funções de instrutor, as principais empresas de tecnologia e 
grupos de pesquisa já têm equipes de treinamento e experiência 
maduros. 

Considere o assistente de IA da Microsoft, Cortana. O 
bot exigiu treinamento extensivo para desenvolver apenas 
a personalidade certa: confiante, cuidadoso e útil, mas não 
mandão. Instilar essas qualidades levou inúmeras horas de 
atenção por uma equipe que incluiu um poeta, um romancista 
e um dramaturgo. Da mesma forma, foram necessários 
treinadores humanos para desenvolver as personalidades da Siri, 
da Apple e da Alexa, da Amazon para garantir que refletissem 
com precisão as marcas das suas empresas. A Siri, por exemplo, 
tem apenas um toque de sagacidade, como os consumidores 
podem esperar da Apple.

Agora os assistentes de IA estão sendo treinados para exibir 
caraterísticas humanas ainda mais complexas e sutis, como 
simpatia. A empresa Koko, uma filial do MIT Media Lab, 
desenvolveu tecnologia que pode ajudar os assistentes de IA a se 
solidarizarem. Por exemplo, se um usuário tiver um dia ruim, o 
sistema Koko não responderá com uma resposta pronta, como 
"sinto muito por isso". Em vez disso, pode pedir mais informações 
e, em seguida, oferecer conselhos para ajudar a pessoa a enxergar 
os seus problemas de uma forma diferente. Se ele estivesse se 
sentindo estressado, por exemplo, Koko poderia recomendar 
pensar nessa tensão como uma emoção positiva que poderia ser 
canalizada para a ação. 

Explicação. À medida que as IAs tiram cada vez mais 
conclusões por meio de processos opacos (o chamado problema 
de caixa preta), elas exigem que especialistas humanos no campo 
expliquem seu comportamento a usuários não especialistas. 
Esses "explicadores" são particularmente importantes em setores 
baseados em evidências, como a lei e a medicina, onde um 
médico precisa entender como uma IA ponderou entradas em, 
digamos, uma sentença ou recomendação médica. Os autores da 
denúncia são igualmente importantes para ajudar as seguradoras 
e as autoridades a entender por que um carro autônomo tomou 
ações que levaram a um acidente ou não conseguiu evitar um. E 
os explicadores estão se tornando parte integrante de indústrias 
regulamentadas, na verdade, em qualquer indústria voltada 
para o consumidor, onde a produção de uma máquina pode 
ser contestada como injusta, ilegal ou simplesmente errada. 

O VALOR DA COLABORAÇÃO
As empresas se beneficiam da otimização da colaboração 
entre humanos e inteligência artificial. Cinco princípios 
podem ajudá-los a fazer isso: reinvente os processos 
de negócios; adote a experimentação/envolvimento do 
funcionário; direcione ativamente a estratégia de IA; colete 
dados com responsabilidade; e reprojete o trabalho para 
incorporar a IA e cultivar as habilidades relacionadas do 
funcionário. Uma pesquisa com 1.075 empresas em 12 
setores revelou que, quanto mais desses princípios as 
empresas adotaram, melhores serão as iniciativas de IA 
realizadas em termos de velocidade, economia de custos, 
receitas ou outras medidas operacionais.
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Por exemplo, a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) da 
União Europeia dá aos consumidores o direito de receber uma 
explicação para qualquer decisão baseada em algoritmo, como 
a oferta de tarifas em um cartão de crédito ou hipoteca. Esta é 
uma área em que a IA contribuirá para o aumento do emprego: 
Os especialistas estimam que as empresas terão de criar cerca de 
75.000 novos postos de trabalho para administrar os requisitos 
da LGPD.

Sustentação. Além de ter pessoas que podem explicar 
os resultados da IA, as empresas precisam de "sustentadores" – 
funcionários que trabalham continuamente para garantir que 
os sistemas de IA estejam funcionando adequadamente, com 
segurança e responsabilidade. 

Por exemplo, uma variedade de especialistas, por vezes 
chamados de engenheiros de segurança, concentra-se em 
antecipar e tentar evitar danos por IAs. Os programadores de 
robôs industriais que trabalham com as pessoas prestaram muita 
atenção para garantir que reconhecem os seres humanos nas 
proximidades e não os colocam em perigo. Esses especialistas 
também podem avaliar a análise dos explicadores quando as IAs 

A colaboração homem-
máquina permite que 
as empresas interajam 
com funcionários e 
clientes de formas 
novas e mais eficazes. 

aprender o máximo possível sobre um grupo de usuários em um 
sentido estatístico, esteja protegendo a privacidade de usuários 
individuais. 

MÁQUINAS QUE AUXILIAM OS HUMANOS
As máquinas inteligentes estão ajudando os seres humanos 

a expandir suas habilidades de três maneiras. Elas podem 
amplificar nossos pontos fortes cognitivos; interagir com clientes 
e funcionários para nos liberar para tarefas de alto nível; e integrar 
habilidades humanas para estender nossas capacidades físicas.

Amplificação. A inteligência artificial pode impulsionar 
nossas habilidades analíticas e de tomada de decisão fornecendo 
as informações certas no momento certo. Mas também pode 
aumentar a criatividade. Considere como a IA Dreamcatcher 
da Autodesk aprimora a imaginação de até mesmo projetistas 
excecionais. Um designer fornece à Dreamcatcher critérios sobre 
o produto desejado, por exemplo, uma cadeira capaz de suportar 
até 136 quilos (300 libras), com um assento a 45 centímetros 
(18  polegadas) do chão, feito de materiais que custam menos 
de USD 75, e assim por diante. Ela também pode fornecer 
informações sobre outras cadeiras que considera atraentes. A 
Dreamcatcher então produz milhares de designs que atendem a 
esses critérios, muitas vezes gerando ideias que o designer pode 
não ter considerado inicialmente. Ela pode então guiar o software, 
dizendo a ele de quais cadeiras ela gosta ou não, levando a uma 
nova rodada de designs. 

Durante todo o processo iterativo, a Dreamcatcher executa 
os inúmeros cálculos necessários para garantir que cada projeto 
proposto atenda aos critérios especificados. Isso libera o designer 
para se concentrar na implantação de pontos fortes humanos 
exclusivos: julgamento profissional e sensibilidade estética. 

Interação. A colaboração homem-máquina permite que as 
empresas interajam com funcionários e clientes de formas novas 
e mais eficazes. Agentes de IA, como a Cortana, podem facilitar 
as comunicações entre pessoas ou em nome de pessoas, como 
transcrevendo uma reunião e distribuindo uma versão que possa 
ser consultada por voz para aqueles que não puderam participar. 
Esses aplicativos são inerentemente escaláveis; um único chatbot, 
por exemplo, pode fornecer atendimento de rotina ao cliente para 
um grande número de pessoas simultaneamente, onde quer que 
estejam.

O SEB, um grande banco sueco, agora usa uma assistente 
virtual chamada Aida para interagir com milhões de clientes. 
Capaz de lidar com conversas em linguagem natural, a Aida tem 
acesso a grandes armazenamentos de dados e pode responder 
a muitas perguntas frequentes sobre abertura de conta ou 
pagamentos internacionais. Ela também pode fazer perguntas 
de acompanhamento aos abridores de chamado para resolver 
seus problemas, além de poder analisar o tom de voz da pessoa 
(frustrado versus sensível, por exemplo) e usar essas informações 
para fornecer um serviço melhor mais tarde. Sempre que o 
sistema não consegue resolver um problema, o que acontece 
em cerca de 30% dos casos, ele transforma a pessoa em um 
representante de atendimento ao cliente humano e, em seguida, 
monitora essa interação para saber como resolver problemas 
semelhantes no futuro. Com a Aida lidando com solicitações 
básicas, os representantes humanos podem se concentrar em 

causam danos, como quando um carro de direção autônoma se 
envolve em um acidente fatal.

Outros grupos de sustentadores garantem que os sistemas 
de IA mantenham as normas éticas. Se um sistema de IA para 
aprovação de crédito, por exemplo, for considerado discriminador 
contra pessoas em determinados grupos (como aconteceu), 
esses gerentes de ética serão responsáveis por investigar e 
resolver o problema. Desempenhando um papel semelhante, os 
responsáveis pela conformidade de dados tentam garantir que os 
dados que alimentam os sistemas de IA estejam em conformidade 
com a LGPD e outras normas de proteção ao consumidor. Uma 
função de uso de dados relacionada envolve garantir que as IAs 
gerenciem as informações de forma responsável. Como muitas 
empresas de tecnologia, a Apple usa a IA para coletar informações 
pessoais sobre os usuários à medida que eles se envolvem com 
os dispositivos e o software da empresa. O objetivo é melhorar 
a experiência do usuário, mas a coleta de dados sem restrições 
pode comprometer a privacidade, prejudicar os clientes e se 
tornar uma violação da lei. A "equipe de privacidade diferencial" 
da empresa trabalha para garantir que, embora a IA procure 
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resolver problemas mais complexos, especialmente aqueles de 
pessoas insatisfeitas que podem exigir mais retenção manual. 

Incorporação. Muitas IAs, como a Aida e o Cortana, 
existem principalmente como entidades digitais, mas em 
outros aplicativos a inteligência está incorporada em um robô 
que aumenta um trabalhador humano. Com seus sofisticados 
sensores, motores e atuadores, as máquinas habilitadas para 
IA agora podem reconhecer pessoas e objetos e trabalhar 
com segurança com humanos em fábricas, casas de artigos 
eletrônicos e laboratórios.

Na indústria, por exemplo, os robôs estão evoluindo de 
máquinas industriais potencialmente perigosas e "estúpidas" 
para "cobots" inteligentes e sensíveis ao contexto. Um braço de 
cobot pode, por exemplo, lidar com ações repetitivas que exigem 

levantamento pesado, ao passo que uma pessoa realiza tarefas 
complementares que exigem destreza e julgamento humano, 
como a montagem de um motor de engrenagem. 

A Hyundai está estendendo o conceito de cobot com 
exosqueletos. Esses dispositivos robóticos vestíveis, que se 
adaptam ao usuário e à localização em tempo real, permitirão 
que os trabalhadores industriais executem seus trabalhos com 
resistência e força super-humanas.

REIMAGINAÇÃO DOS SEUS NEGÓCIOS 
Para obter o máximo valor da IA, as operações precisam ser 

reprojetadas. Para isso, as empresas devem antes descobrir e 
descrever uma área operacional que possa ser melhorada. Pode 

http://hbr.org
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ser um processo interno sombrio (como a lentidão do RH para 
preencher as posições da equipe) ou um problema já intratável 
que possa ser tratado por meio de IA (como a rápida identificação 
de reações medicamentosas adversas entre as populações de 
pacientes). Além disso, uma série de novas técnicas de IA e análise 
avançada podem ajudar a enfrentar problemas anteriormente 
invisíveis que são propícios a soluções de IA (consulte a barra 
lateral "Revelação de problemas invisíveis"). 

Em seguida, as empresas devem desenvolver uma solução por 
meio da cocriação, fazendo com que os interessados imaginem 
como podem colaborar com os sistemas de IA para melhorar um 
processo. Considere o caso de uma grande empresa agrícola que 
queria implantar a tecnologia de IA para ajudar os agricultores. 
Uma enorme quantidade de dados estava disponível sobre 
propriedades do solo, padrões climáticos, colheitas históricas, 
etc., e o plano inicial era criar um aplicativo de IA que preveria 
com mais precisão os rendimentos futuros da colheita. Mas, 
em discussões com agricultores, a empresa aprendeu sobre 

as empresas normalmente desejam melhorar: flexibilidade, 
velocidade, escala, tomada de decisões e personalização. Ao 
repensar um processo de negócios, determine quais dessas 
caraterísticas são centrais para a transformação desejada, como a 
colaboração inteligente pode ser aproveitada para lidar com ela e 
quais alinhamentos e compensações com outras caraterísticas do 
processo serão necessários.

Flexibilidade. Para executivos da Mercedes-Benz, processos 
inflexíveis apresentaram um desafio crescente. Cada vez mais, os 
clientes mais rentáveis da empresa tinham vindo a exigir sedãs 
individualizados da classe S, mas os sistemas de montagem da 
montadora não podiam proporcionar a personalização que as 
pessoas queriam. 

Tradicionalmente, a fabricação de carros tem sido um 
processo rígido com etapas automatizadas executadas por robôs 
"estúpidos". Para melhorar a flexibilidade, a Mercedes substituiu 
alguns desses robôs por cobots habilitados para IA e redesenhou 
seus processos em torno de colaborações entre seres humanos e 
máquinas. Na fábrica da empresa perto de Stuttgart, Alemanha, 
os braços de cobot guiados por trabalhadores humanos pegam 
e colocam peças pesadas, tornando-se uma extensão do corpo 
do trabalhador. Esse sistema coloca o trabalhador no controle da 
construção de cada automóvel, fazendo menos trabalho manual e 
mais trabalho de "pilotagem" com o robô.

As equipes de máquinas humanas da empresa podem 
se adaptar rapidamente. Na fábrica, os cobots podem ser 
reprogramados facilmente com um tablet, permitindo que lidem 
com diferentes tarefas dependendo das alterações no fluxo de 
trabalho. Essa agilidade permitiu que o fabricante atingisse 
níveis sem precedentes de personalização. A Mercedes pode 
individualizar a produção de veículos de acordo com as escolhas 
em tempo real que os consumidores fazem nas concessionárias, 
mudando tudo, desde os componentes do painel de instrumentos 
de um veículo até o couro do assento e as tampas das válvulas dos 
pneus. Como resultado, cada carro que sai da linha de montagem 
na fábrica de Stuttgart é único. 

Velocidade. Para algumas atividades de negócios, o prêmio 
está na alta velocidade. Uma dessas operações é a detecção de 
fraude de cartão de crédito. As empresas têm apenas alguns 
segundos para determinar se devem aprovar determinada 
transação. Se for fraudulento, elas provavelmente terão de arcar 
com essa perda. Mas, se negarem uma transação legítima, elas 
perderão a taxa dessa compra e irritarão o cliente. 

Como a maioria dos principais bancos, o HSBC desenvolveu 
uma solução baseada em IA que melhora a velocidade e a precisão 
da detecção de fraudes. A IA monitora e pontua milhões de 
transações diariamente, usando dados sobre o local da compra e 
o comportamento do cliente, endereços IP e outras informações 
para identificar padrões sutis que sinalizam possíveis fraudes. 
O HSBC implementou o sistema pela primeira vez nos Estados 
Unidos, reduzindo significativamente a taxa de fraude não 
detetada e de falsos positivos e, em seguida, implantou o sistema 
no Reino Unido e na Ásia. Um sistema de IA diferente usado pelo 
Danske Bank melhorou sua taxa de detecção de fraudes em 50% 
e diminuiu os falsos positivos em 60%. A redução do número de 
falsos positivos libera os investigadores para concentrarem seus 
esforços em transações duvidosas que a IA sinalizou, onde é 
necessário julgamento humano.

Na Mercedes-Benz, 
os braços de cobots 
guiados por trabalhadores 
humanos pegam e 
posicionam peças 
pesadas, tornando-se 
uma extensão do corpo 
do trabalhador.
uma necessidade mais urgente. O que os agricultores realmente 
queriam era um sistema que pudesse fornecer recomendações 
em tempo real sobre como aumentar a produtividade – que 
culturas plantar, onde cultivá-las, quanto nitrogênio usar no solo 
e assim por diante. A empresa desenvolveu um sistema de IA para 
fornecer tais conselhos, e os resultados iniciais foram promissores; 
os agricultores ficaram satisfeitos com os rendimentos da colheita 
obtidos com a orientação da IA. Os resultados desse teste inicial 
foram então realimentados no sistema para refinar os algoritmos 
usados. Assim como na etapa de descoberta, novas técnicas 
de análise e IA podem ajudar na cocriação, sugerindo novas 
abordagens para melhorar os processos.

A terceira etapa para as empresas é dimensionar e 
sustentar a solução proposta. O SEB, por exemplo, implantou 
originalmente uma versão da Aida internamente para auxiliar 
15.000 funcionários do banco, mas, posteriormente, implantou o 
chatbot para seus milhões de clientes. 

Por meio de nosso trabalho com centenas de empresas, 
identificamos cinco caraterísticas de processos de negócios que 
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MELHORIA DO DESEMPENHO
Em organizações de todos os tipos de setores, os seres humanos e a IA estão colaborando para melhorar cinco 
elementos dos processos de negócios.

FLEXIBILIDADE

Mercedes-BenzFabricação 
automática

Os robôs de montagem trabalham em segurança com os humanos para 
personalizar os carros em tempo real.

A IA verifica transações de cartão de crédito e débito para aprovar 
instantaneamente transações legítimas e, ao mesmo tempo, sinalizar 

transações questionáveis para avaliação por humanos.

A triagem automatizada de candidatos expande drasticamente o conjunto 
de candidatos qualificados para que gerentes de contratação avaliem.

Os aplicativos de diagnóstico "Digital twins" e Predix fornecem aos 
técnicos recomendações personalizadas para manutenção da máquina.

O dispositivo de IA vestível simplifica a logística das atividades de 
navios de cruzeiro e antecipa as preferências dos hóspedes, facilitando 

o suporte personalizado da equipe.

Sensores vestíveis para pacientes de Parkinson monitoram os sintomas 
24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo tratamento personalizado.

A IA analisa os dados do cliente para aconselhar estilistas humanos, que 
dão aos clientes recomendações individualizadas de roupas e estilos.

A IA agrega dados de pacientes de diferentes sistemas de TI, 
acelerando a colaboração entre especialistas.

O bot responde às solicitações básicas dos clientes, duplicando o volume 
tratado e liberando os humanos para lidar com problemas mais complexos.

Os consultores de Robo oferecem aos clientes uma variedade de opções 
de investimento com base em informações de mercado em tempo real.

O sistema Deep Patient ajuda os médicos a prever o risco dos pacientes 
de doença específica, permitindo a intervenção preventiva.

A análise de vídeo durante eventos públicos prevê o comportamento da 
multidão, ajudando os socorristas a lidar com incidentes de segurança 

rapidamente.

O software sugere novos conceitos de projeto de produto à medida que 
um projetista altera parâmetros como materiais, custo e requisitos de 

desempenho.

A IA ajuda a analisar qualquer tipo de projeto de software, 
independentemente do tamanho ou da complexidade, permitindo 

que os seres humanos estimem rapidamente o trabalho necessário, 
organizem especialistas e adaptem fluxos de trabalho em tempo real.

O sistema de visão computacional ajuda os humanos a monitorar 
continuamente cada mesa de jogos em um cassino.

Tratamento do 
câncer

Design do 
produto

Detecção de 
fraude

Segurança 
pública

Recrutamento

Atendimento ao 
cliente

Gerenciamento 
do cassino

Manutenção 
gerenciada

Serviços 
financeiros

Experiência do 
hóspede

Cuidados de 
saúde

Moda de varejo

Previsão de 
doença

Desenvolvimento 
de software

HSBC

Unilever

Autodesk

Roche

Virgin Trains

GGH Morowitz

Governo de 
Cingapura

Gigster

VELOCIDADE

ESCALA

PERSONALIZAÇÃO

TOMADA DE 
DECISÃO

General Electric

Morgan Stanley

Icahn School 
of Medicine at 
Mount Sinai

Carnival 
Corporation

Pfizer

Stitch Fix

http://hbr.org
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REVELAÇÃO DE PROBLEMAS INVISÍVEIS
O antigo secretário de Defesa dos Estados Unidos, 
Donald Rumsfeld, outrora famoso por distinguir 
entre "conhecidos conhecidos", "conhecidos 
desconhecidos" e "desconhecidos desconhecidos", 
coisas que sequer sabem que não sabem. Algumas 
empresas agora estão usando IA para descobrir 
desconhecidos em seus negócios. Caso em questão: 
A GNS Healthcare aplica software de aprendizado 
de máquina para encontrar relacionamentos 
negligenciados entre os dados nos registros de saúde 
dos pacientes e em outros lugares. Depois de identificar 
uma relação, o software mastiga várias hipóteses 
para explicá-la e sugere qual delas é a mais provável. 
Essa abordagem permitiu que a GNS revelasse uma 
nova interação medicamentosa oculta em notas não 
estruturadas do paciente. O CEO, Colin Hill, destaca 
que isso não é mineração de dados de variedades de 
jardim para encontrar associações. "Nossa plataforma 
de aprendizado de máquina não se trata apenas de ver 
padrões e correlações nos dados", afirma. "Trata-se de 
realmente descobrir ligações causais."

A luta contra a fraude financeira é como uma corrida de 
armas: Uma melhor detecção leva a criminosos mais desonestos, 
o que leva a uma melhor detecção, que continua o ciclo. Assim, 
os algoritmos e os modelos de pontuação para combater a fraude 
têm uma vida útil muito curta e requerem atualização contínua. 
Além disso, diferentes países e regiões usam modelos diferentes. 
Por esses motivos, legiões de analistas de dados, profissionais de 
TI e especialistas em fraude financeira são necessários na interface 
entre seres humanos e máquinas para manter o software um passo 
à frente dos criminosos. 

Escala. Para muitos processos de negócios, a má 
escalabilidade é o principal obstáculo para o aprimoramento. 
Isso é particularmente verdadeiro em processos que dependem 
de mão de obra humana intensiva com assistência mínima à 
máquina. Considere, por exemplo, o processo de recrutamento 
de funcionários na Unilever. A gigante dos bens de consumo 
estava procurando uma maneira de diversificar sua força de 
trabalho para 170.000 pessoas. O RH determinou que precisava se 
concentrar em contratações de nível básico e, em seguida, rastrear 
rapidamente o melhor em gerenciamento. Mas os processos 
existentes da empresa não foram capazes de avaliar possíveis 

recrutas em números suficientes, dando atenção individual a cada 
candidato, para garantir uma população diversificada de talentos 
excecionais. 

Veja como a Unilever combinou recursos humanos e de IA 
para escalar contratações individualizadas: Na primeira rodada 
do processo de inscrição, é solicitado aos candidatos que joguem 
partidas on-line que ajudam a avaliar caraterísticas como aversão 
ao risco. Esses jogos não têm respostas certas ou erradas, mas 
ajudam a IA da Unilever a descobrir quais indivíduos podem 
ser mais adequados para uma posição específica. Na próxima 
rodada, os candidatos devem enviar um vídeo no qual respondam 
perguntas elaboradas para o cargo específico em que estão 
interessados. Suas respostas são analisadas por um sistema de IA 
que considera não apenas o que dizem, mas também a linguagem 
corporal e o tom. Os melhores candidatos dessa rodada, 
conforme julgado pela IA, são então convidados para a Unilever 
para entrevistas presenciais, após as quais os humanos tomam as 
decisões finais de contratação.

É muito cedo para dizer se o novo processo de recrutamento 
resultou em melhores funcionários. A empresa tem acompanhado 
de perto o sucesso dessas contratações, mas ainda são necessários 
mais dados. No entanto, é evidente que o novo sistema ampliou 
muito a escala de recrutamento da Unilever. Em parte porque 
os candidatos a empregos podem facilmente acessar o sistema 
por smartphone, o número de candidatos dobrou para 30.000 
dentro de um ano, o número de universidades representadas 
subiu de 840 para 2.600, e a diversidade socioeconômica de 
novas contratações aumentou. Além disso, o tempo médio entre 
a solicitação e a decisão de contratação caiu de quatro meses para 
apenas quatro semanas, ao passo que o tempo que os recrutadores 
gastam analisando as inscrições caiu 75%.

Tomada de decisão. Ao fornecer aos funcionários 
informações e orientações personalizadas, a IA pode ajudá-los 
a tomar melhores decisões. Isso pode ser especialmente valioso 
para os trabalhadores nas linhas de frente, onde tomar a decisão 
correta pode ter um enorme impacto nos resultados. 

Considere a forma como a manutenção do equipamento está 
sendo melhorada com o uso de "Digital twins" – modelos virtuais 
de equipamentos físicos. A General Electric constrói tais modelos 
de software das suas turbinas e outros produtos industriais 
e atualiza-os continuamente com a transmissão de dados de 
funcionamento a partir do equipamento. Ao coletar leituras de 
um grande número de máquinas no campo, a GE acumulou 
uma grande quantidade de informações sobre o desempenho 
normal e aberrante. Seu aplicativo Predix, que usa algoritmos de 
aprendizado de máquina, agora pode prever quando uma peça 
específica em uma máquina individual pode falhar.

Essa tecnologia mudou fundamentalmente o processo de 
manutenção de equipamentos industriais que exige muita 
decisão. O Predix pode, por exemplo, identificar algum desgaste 
inesperado do rotor em uma turbina, verificar o histórico 
operacional da turbina, relatar que o dano aumentou quatro 
vezes nos últimos meses e avisar que, se nada for feito, o rotor 
perderá uma estimativa de 70% de sua vida útil. O sistema pode 
então sugerir ações adequadas, considerando a condição atual 
da máquina, o ambiente operacional e dados agregados sobre 
danos e reparos semelhantes em outras máquinas. Com suas 
recomendações, a Predix pode gerar informações sobre seus 
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custos e benefícios financeiros e fornecer um nível de confiança 
(digamos, 95%) para as suposições usadas em sua análise. 

Sem o Predix, os funcionários teriam a sorte de capturar os 
danos do rotor em uma verificação de manutenção de rotina. É 
possível que ele não seja detectado até que o rotor falhe, resultando 
em um desligamento caro. Com o Predix, os funcionários de 
manutenção são alertados sobre possíveis problemas antes que 
eles se tornem sérios e têm as informações necessárias ao alcance 
de seus dedos para tomar boas decisões, que às vezes podem 
economizar milhões de dólares da GE. 

Personalização. Fornecer aos clientes experiências 
de marca personalizadas individualmente é o santo graal do 
marketing. Com a IA, essa personalização agora pode ser 
alcançada com precisão anteriormente inimaginável e em larga 
escala. Pense na forma como o serviço de transmissão de música 
Pandora usa algoritmos de IA para gerar listas de reprodução 
personalizadas para cada um dos seus milhões de usuários de 
acordo com as suas preferências em músicas, artistas e gêneros. 
Ou considere a Starbucks, que, com a permissão dos clientes, 
usa a IA para reconhecer seus dispositivos móveis e chamar seu 
histórico de pedidos para ajudar os baristas a fazer recomendações 
de atendimento. A tecnologia de IA faz o que faz melhor, peneirar 
e processar grandes quantidades de dados para recomendar 
determinadas ofertas ou ações, e os seres humanos fazem o que 
fazem melhor, exercitar sua intuição e julgamento para fazer uma 
recomendação ou selecionar o melhor ajuste de um conjunto de 
escolhas. 

A Carnival Corporation está aplicando IA para personalizar a 
experiência de cruzeiro para milhões de turistas por meio de um 
dispositivo vestível chamado Ocean Medallion e uma rede que 
permite a conexão de dispositivos inteligentes. O aprendizado 
de máquina processa dinamicamente os dados que fluem do 
medalhão e dos sensores e sistemas em todo o navio para ajudar 
os hóspedes a aproveitar ao máximo suas férias. O Medallion 
simplifica os processos de embarque e desembarque, rastreia as 
atividades dos hóspedes, simplifica as compras conetando seus 
cartões de crédito ao dispositivo e atua como uma chave de quarto. 
Ele também se coneta a um sistema que antecipa as preferências 
dos hóspedes, ajudando os membros da tripulação a oferecer 
serviço personalizado a cada hóspede, sugerindo itinerários 
personalizados de atividades e experiências gastronômicas.

A NECESSIDADE DE NOVAS FUNÇÕES E 
TALENTOS

Repensar um processo de negócios envolve mais do que 
a implementação da tecnologia de IA; também requer um 
compromisso significativo com o desenvolvimento de funcionários 
com o que chamamos de "habilidades de fusão", as quais permitem 
que eles trabalhem de forma eficaz na interface homem-máquina. 
Para começar, as pessoas devem aprender a delegar tarefas à nova 
tecnologia, como quando os médicos confiam nos computadores 

para ajudar a ler raios X e ressonância magnética. Os funcionários 
também devem saber como combinar suas habilidades humanas 
distintas às de uma máquina inteligente para obter um resultado 
melhor do que qualquer um poderia alcançar sozinho, como em 
cirurgia assistida por robô. Os funcionários devem ser capazes 
de ensinar aos agentes inteligentes novas habilidades e passar 
por treinamento para trabalhar bem nos processos aprimorados 
por IA. Por exemplo, eles devem saber como melhor colocar 
perguntas em um agente de IA para obter as informações de 
que precisam. E deve haver funcionários, como os da equipe de 
privacidade diferencial da Apple, que garantam que os sistemas 
de IA de suas empresas sejam usados de forma responsável, não 
para fins ilegais ou antiéticos.

Esperamos que, no futuro, as funções da empresa sejam 
reprojetadas em torno dos resultados desejados dos processos 
reinventados, e as corporações sejam cada vez mais organizadas 
em torno de diferentes tipos de habilidades, em vez de em torno 
de cargos rígidos. A AT&T já começou essa transição, à medida 
que muda de serviços telefônicos fixos para redes móveis e começa 
a treinar novamente 100.000 funcionários para novas posições. 
Como parte desse esforço, a empresa revisou completamente 
seu organograma: Aproximadamente 2.000 cargos foram 
simplificados em um número muito menor de categorias 
amplas que abrangem habilidades semelhantes. Algumas dessas 
habilidades são o que se pode esperar (por exemplo, proficiência 
em ciência de dados e conhecimento de dados), ao passo que 
outras são menos óbvias (por exemplo, a capacidade de usar 
ferramentas simples de aprendizado de máquina para serviços de 
venda cruzada).

A MAIORIA DAS ATIVIDADES na interface homem-máquina 
requer que as pessoas façam coisas novas e diferentes (como 
treinar um chatbot) e façam as coisas de forma diferente (usem 
esse chatbot para fornecer melhor atendimento ao cliente). No 
entanto, até agora, apenas um pequeno número de empresas que 
entrevistamos começou a repensar seus processos de negócios 
para otimizar a inteligência colaborativa. Mas a lição é clara: 
As organizações que usam máquinas apenas para deslocar os 
funcionários por meio da automação perderão todo o potencial 
da IA. Essa estratégia é mal orientada desde o início. Em vez disso, 
os líderes de amanhã serão aqueles que adotam a inteligência 
colaborativa, transformando suas operações, seus mercados, seus 
setores e, não menos importante, suas forças de trabalho. 
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