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TECNOLOGIA 

em 20 19,   a penas  CinCO  anos depois  
do lançamento da Ant Financial Services  
Group, o número de usuários de seus  
serviços ultrapassou a marca de um  
bilhão. Desmembrada da Alibaba, a Ant  
Financial usa inteligência artifcial e da-
dos da Alipay — sua principal plataforma  

de pagamento móvel — para gerir uma extraordinária varie-
dade de negócios, como empréstimos ao consumidor, fundos  
de mercado, gestão de patrimônio, seguro-saúde, serviços  
de classifcação de crédito e até um jogo online que incentiva  
as pessoas a reduzir sua pegada de carbono. O número de  
clientes atendidos é mais de dez vezes maior que o dos bancos  
dos EUA — com menos de um décimo de funcionários. Na  
última rodada de fnanciamentos, em 2018, foi avaliada em  
US$ 150 bilhões — quase metade do valor da JPMorgan Chase,  
a empresa de serviços fnanceiros mais valiosa do mundo. 

Ao contrário dos bancos tradicionais, instituições de  
investimentos e empresas de seguro, a Ant Financial é  
estruturada sobre um núcleo digital. Não há funcionários em  
suas atividades operacionais. A IA controla o espetáculo. Não  
há um gestor para aprovar empréstimos, um funcionário para  
prestar consultoria fnanceira, ou um consultor para autorizar  
as despesas médicas do consumidor. E sem as limitações  
operacionais que restringem as empresas tradicionais, a Ant  
Financial pode competir de forma inédita, promover o cresci-
mento e causar impacto desenfreados em numerosos setores. 

A era da IA está sendo inaugurada pelo sur  gimento deste  
novo tipo de empresa. A Ant Financial faz parte do grupo de  
gigantes como Google, Facebook, Alibaba e Tencent, e muitas  
empresas menores e de rápido crescimento, como Zebra  
Medical Vision, Wayfair, Indigo Ag e Ocado. Toda vez que  
usamos um serviço de uma dessas empresas, algo notável  
acontece: em vez de valer-se dos tradicionais processos  
comerciais, operados por funcionários, gestores, engenheiros  
de processo, supervisores ou representantes de atendimento  
ao cliente, o valor que obtemos é entregue por algoritmos. O  
CEO da Microsoft, Satya Nadella, refere-se à IA como o novo  
“runtime” (recursos de software e hardware necessários para  
rodar um programa) da empresa. É verdade que gestores e  
engenheiros projetam a IA e o software que faz os algoritmos  
funcionarem, mas, depois disso, o sistema agrega valor por  
conta própria, graças à automação digital, ou alavancando  

um ecossistema de fornecedores fora da empresa. A IA 
defne os preços na Amazon, recomenda músicas no Spotify, 
combina compradores e vendedores no mercado da Indigo e 
qualifca os mutuários para empréstimos da Ant Financial. 

A eliminação das restrições tradicionais transforma as re-
gras da concorrência. Conforme as redes e algoritmos digitais 
são entrelaçados no tecido das empresas, os setores come-
çam a funcionar de forma diferente e os limites entre eles se 
esvaem. As mudanças se estendem muito além das empresas 
nascidas digitais, à medida que também as empresas mais 
tradicionais, confrontadas por novos concorrentes, passam a 
adotar modelos baseados em IA. Agora a Walmart, a Fidelity, 
a Honeywell e a Comcast usam amplamente dados, algo-
ritmos e redes digitais para competir de forma convincente 
nesta nova era. Se você é líder de startup digital ou gestor 
que atualmente reformula alguma empresa tradicional, é 
essencial entender o impacto revolucionário que a IA tem 
nas operações, estratégia e competição. 

a FÁBrica de ia   
No centro da nova empresa, há uma fábrica de decisões — o que 
chamamos de “fábrica de IA”. Seu software executa os milhões 
de leilões diários de anúncios na Google e na Baidu. Seus algorit-
mos decidem quais carros oferecem corridas na Didi, Grab, Lyft 
e Uber. Defne os preços dos fones de ouvido e camisas polo na 
Amazon e controla os robôs que limpam o chão de algumas lojas 
da Walmart. Possibilita o trabalho dos robôs de atendimento 
ao cliente na Fidelity e interpreta raios-X na Zebra Medical. Em 
cada caso, a fábrica de IA trata a tomada de decisão como uma 
ciência. A analytics converte sistematicamente dados internos 
e externos em previsões, insights e escolhas, que por sua vez 
orientam e automatizam os fuxos de trabalho operacionais. 

Curiosamente, a IA que impulsiona o crescimento explo-
sivo de empresas digitais nem sempre é tão sofsticada assim. 
Para provocar mudanças drásticas, a IA não precisa ser matéria 
de fcção científca — indistinguível do comportamento huma-
no ou capaz de simular seu raciocínio, um recurso conhecido 
por “IA forte”. Você precisa apenas de um sistema de compu-
tador para executar tarefas tradicionalmente realizadas por 
pessoas — o que geralmente é chamado de “IA fraca”. 

Com IA fraca, a fábrica de IA já pode tomar uma série de 
decisões críticas. Em alguns casos, gerenciar empresas de 
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A IA que impulsiona o crescimento explosivo de uma empresa geralmente não é 
tão sofisticada assim. A IA não precisa ser matéria de ficção científica, simulando o 
raciocínio humano. 

informação (como Google e Facebook). Em outros, orientar  
empresas na construção, entrega ou operação de produtos  
físicos reais (como robôs de depósito da Amazon ou o Waymo,  
serviço de carro autônomo da Google). Mas em todos os casos,  
as fábricas de decisão digital lidam com alguns dos processos  
e decisões operacionais mais críticos. O software compõe o nú-
cleo da empresa, enquanto os humanos são levados ao limite. 

Quatro componentes são essenciais para todas as fábricas.  
O primeiro é o pipeline de dados, o processo semiautomático  
que reúne, limpa, integra e protege os dados de maneira siste-
mática, sustentável e escalável. O segundo são os algoritmos,  
que geram previsões sobre futuros estados ou ações da em-
presa. A terceira é uma plataforma de experimentação na qual  
são testadas hipóteses sobre novos algoritmos para garantir  
que suas sugestões tenham o efeito pretendido. O quarto é a  
infraestrutura, os sistemas que incorporam esse processo no  
software e o conecta com usuários internos e externos. 

Considere um mecanismo de pesquisa como Google ou  
Bing. Assim que alguém começa a digitar algumas letras na  
caixa de pesquisa, os algoritmos preveem dinamicamente o  
termo completo da pesquisa com base nos termos digitados  
previamente por muitos outros usuários e nas ações anteriores  
desse usuário em particular. Essas previsões são capturadas  
em um menu suspenso (a “caixa de sugestão automática”) que  
ajuda o usuário a localizar rapidamente a pesquisa relevante.  
Cada tecla pressionada e cada clique são capturados como  
pontos de dados e cada ponto de dado melhora as previsões  
para pesquisas futuras. A IA também gera os resultados da  
pesquisa orgânica, que são extraídos de um índice da web  
previamente elaborado e otimizado de acordo com os cliques  
gerados nos resultados de pesquisas anteriores. E a entrada  
do termo inicia um leilão automatizado para os anúncios mais  

relevantes de acordo com a pesquisa do usuário, cujos resul-
tados são moldados por experiências adicionais e ciclos de  
aprendizado. Qualquer clique dentro ou fora da pesquisa ou da  
página de resultados da pesquisa fornece dados úteis. Quanto  
mais pesquisas, melhores as previsões, e quanto melhores as  
previsões, mais usado é o mecanismo de pesquisa. 

como eliminar limites de escala,  
escopo e aprendiZ  ado 
O conceito de escala é central nos negócios desde, pelo me-
nos, a Revolução Industrial. O grande Alfred Chandler previu  
que as empresas industriais modernas poderiam atingir  
níveis de produção sem precedentes a um custo unitário  
muito menor, dando às grandes empresas enorme vantagem  
sobre as rivais menores. Ele também destacou os benefícios  
que as empresas poderiam obter da capacidade de alcançar  
maior escopo ou variedade de produção. O impulso para a  
melhoria e a inovação acrescentou um terceiro requisito para  
as empresas: o aprendizado. Escala, escopo e aprendizado  
passaram a ser considerados os fatores essenciais para o  
desempenho operacional das empresas. E, durante muito  
tempo, eles foram possíveis graças a processos de negócio  
cuidadosamente defnidos, que dependem de mão de obra  
e gestão para fornecer produtos e serviços aos clientes e de  
sistemas de TI tradicionais. 

Após centenas de anos de melhorias incrementais no  
modelo industrial, a empresa digital agora está mudando  
radicalmente a escala, o escopo e o paradigma de aprendi-
zado. Os processos orientados por IA podem aumentar em  
escala de forma muito mais rápida que os processos tradicio-
nais, permitem maior escopo — são facilmente conectados  

EM RESUMO 

A MUDANÇA DE MERCADO  
Estamos vendo o surgimento de um
novo tipo de empresa — em que a 
inteligência artifcial é a principal 
fonte de criação e entrega de valor. 

 
O DESAFIO  
O modelo operacional orientado por IA 
está tornando menos nítidas as linhas 
que separavam setores e derrubando as 
regras da concorrência nos negócios. 

O RESULTADO 
Para startups digitais e empresas 
tradicionais, é essencial entender o 
impacto revolucionário que a IA tem nas 
operações, estratégia e competição. 
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A TRANSFORMAÇÃO OPERADA  
PELA IA NA MICROSOFT  

A transformação da alguém com experiência em núcleo — como a operação de de software, repositório de 
Microsoft em uma produtos para administrar a TI é agora conhecida — é uma algoritmos e catálogo de da-
empresa orientada TI e construir a “fábrica de IA” vitrine da própria transfor- dos, todos usados para ativar 

por IA levou anos de pesquisa, que seria a base do novo mo- mação da Microsoft. Graças e implantar com rapidez pro-
mas ganhou força com a re- delo operacional da empresa. ao trabalho do grupo, muitos cessos digitais em diferentes 
organização de seus ativos “Nosso produto é o processo”, processos tradicionais que linhas de negócios. 
internos de TI e de dados, que disse delBene. “Primeiro, va- costumavam ser executados Além de aumentar a pro-
fcaram dispersos nas várias mos elaborar a visão correta em silos são ativados por uma dutividade e a escalabilidade, 
operações da empresa. Este para os sistemas e processos base consistente de software a IA ajuda a evitar problemas. 
esforço foi liderado por kurt que apoiamos. Segundo, sere- que reside na nuvem Azure “Aproveitamos a IA para saber 
delBene, ex-chefe de negó- mos geridos como uma equipe da Microsoft. Além disso, a quando as coisas começam a 
cios do Microsoft offce, que de desenvolvimento de produ- equipe busca uma arquitetura desandar”, diz delBene. “No 
havia saído para ajudar a con- tos. E teremos uma base ágil.” de dados comum para toda a passado, o melhor que pode-
sertar o site HealthCare.gov Para fortalecer tal orientação empresa. A nova plataforma ríamos fazer era reagir o mais 
do governo dos EuA antes de em sua equipe, ele trouxe líde- operacional baseada em IA rápido possível. Agora pode-
retornar à Microsoft em 2015. res e engenheiros de funções conecta a empresa em expan- mos antecipar as coisas, de 

Há uma razão pela qual o de produto escolhidos a dedo. são com uma biblioteca com- contratos ruins a violações 
CEo Satya Nadella escolheu Hoje, a engenharia de partilhada de componentes cibernéticas.” 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

 

 
 
 

 
 

 

 
 

com outros negócios digitalizados — e criam oportunidades  
incrivelmente poderosas de aprendizado e aprimoramento,  
como a capacidade de produzir modelos de comportamento  
do cliente cada vez mais precisos e sofsticados e de adaptar  
os serviços de acordo com eles. 

Nos modelos operacionais tradicionais, a escala inevita-
velmente chega a um ponto em que gera retornos decres-
centes. Mas este não é necessariamente o caso dos modelos  
orientados por IA, nos quais o retorno em escala pode  
continuar subindo até níveis inéditos (veja o quadro “Como  
as empresas orientadas por IA podem superar as empresas  
tradicionais”). Agora imagine o que acontece quando uma  
empresa orientada por IA compete com uma empresa tradi-
cional, atendendo aos mesmos clientes, com uma proposta  
de valor semelhante (ou melhor) e um modelo operacional  
com bem menos limites de escala. 

Chamamos esse tipo de confronto de “colisão”. Como  
os efeitos de aprendizado e de rede ampliam o impacto do  
volume na criação de valor, as empresas construídas sobre  
uma base digital podem sobrepujar as empresas tradicionais.  
Considere o que aconteceu quando a Amazon colidiu com os  
varejistas tradicionais, a Ant Financial com os bancos tradi-
cionais e a Didi e a Uber com os serviços tradicionais de táxi.  
Como Clayton Christensen, Michael Raynor e Rory McDonald   
argumentaram em “Mais uma vez: o que é inovação disrup- 
tiva?” (HBRBR, dezembro de 2015), essas perturbações com- 
petitivas não se enquadram no modelo de disrupção. As co- 

lisões não são causadas por inovações específcas em  
determinada tecnologia ou modelo de negócios. Elas são o  
resultado do surgimento de um tipo completamente diferen-
te de empresa. E podem alterar fundamentalmente o setor e  
remodelar a natureza da vantagem competitiva. 

Pode levar algum tempo para que os modelos opera-
cionais guiados por IA gerem valor econômico comparável  
com o valor gerado em escala pelos modelos operacionais  
tradicionais. Os efeitos de rede produzem pouco valor antes  
de atingir uma massa crítica, e a maioria dos algoritmos  
aplicados recentemente passa por uma “partida a frio” antes  
de adquirir dados adequados. A Ant Financial cresceu rapi-
damente, mas seu principal serviço de pagamento, o Alipay,  
lançado em 2004 pela Alibaba, levou anos para atingir seu  
volume atual. Isso explica por que executivos acostumados  
com o modelo tradicional enfrentam difculdades no início,  
acreditando que o modelo digital jamais decolará. Mas quan-
do o modelo operacional digital começar a funcionar de fato,  
ele poderá oferecer um valor muito superior e ultrapassar  
rapidamente as empresas tradicionais. 

Colisões entre empresas tradicionais e empresas orienta-
das por IA está havendo em todos os setores: software, ser- 
viços fnanceiros, varejo, telecomunicações, mídia, assis-
tência médica, automóveis e até agronegócio. É difícil citar  
alguma empresa que não esteja enfrentando a necessidade  
premente de digitalizar seu modelo operacional e responder  
às novas ameaças. 
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“O aprendizado de máquina transformará a natureza de quase 
todos os empregos, independentemente da ocupação, nível de 
renda ou especialização.” 

TECNOLOGIA 

como recons trUir empre sas tradicionais   
Para os líderes de empresas tradicionais, competir com os  
adversários digitais implica mais do que implantar software  
corporativo ou mesmo construir pipelines de dados, entender  
algoritmos e fazer experimentos. É necessário reprojetar a  
empresa e o modelo operacional. Por muito, muito tempo,  
as empresas otimizaram a escala, o escopo e o aprendizado  
mediante foco e especialização, o que levou às estruturas em  
silos, adotadas atualmente pela grande maioria das empre-
sas. Gerações de tecnologia da informação não mudaram  
esse padrão. Durante décadas, a TI foi usada para aprimorar  
o desempenho de funções específcas e unidades organiza-
cionais. Os sistemas corporativos tradicionais geralmente  
reforçam silos e as divisões entre funções e produtos. 

Os silos, no entanto, são inimigos do crescimento mo-
vido por IA. Empresas como Google Ads e MyBank, da Ant  
Financial, os evitam deliberadamente e foram projetadas  
para alavancar um núcleo integrado de dados e uma base de  
código consistente e unifcada. Quando cada silo da empresa  
tem seus próprios dados e código, o desenvolvimento interno  
é fragmentado, e é quase impossível estabelecer conexões  
entre silos ou entre redes e ecossistemas de negócio exter-
nos. Igualmente impossível é desenvolver um entendimen-
to amplo do cliente que, ao mesmo tempo, se apoia nos  
departamentos e serve a eles. Portanto, quando as empresas  
montam um novo núcleo digital, devem evitar divisões  
organizacionais profundas dentro dele. 

Embora a transição para o modelo orientado por IA seja  
desafadora, muitas empresas tradicionais — algumas das  
quais foram nossas clientes — começaram a empreendê-la.  
Em recente estudo, analisamos mais de 350 empresas tradi- 
cionais nos setores de serviços e manufatura e descobrimos  
que a maioria havia começado a desenvolver maior foco em  
dados e analytics. Muitas — das quais Nordstrom, Vodafone,  
Comcast e Visa — já haviam feito avanços, digitalizando e  
reprojetando os principais componentes do modelo opera-
cional e desenvolvendo plataformas sofsticadas de dados e  
recursos de IA. Você não precisa ser uma startup de software  
para digitalizar elementos críticos de seu negócio — mas  
precisa enfrentar silos e sistemas já fragmentados, adicionar  
recursos e readaptar sua cultura. (Para análise detalhada dos  
grandes princípios que devem conduzir essas transformações,  
consulte o quadro “IA no centro da empresa”). 

A Fidelity Investments está usando a IA para ativar pro-
cessos em áreas importantes, como atendimento ao cliente,  
insights do cliente e recomendações de investimento. Suas  
iniciativas de IA têm lastro de vários anos dedicados a integrar  
ativos de dados em um núcleo digital e reprojetar a empresa  
em torno dele. O trabalho está longe de ser concluído, mas o  
impacto da IA já é ev idente em muitos casos de uso de alto  
valor em toda a empresa. Para enfrentar a Amazon, a Walmart  
está reconstruindo seu modelo operacional em torno da IA e   
substituindo os sistemas tradicionais de software corporativo  
em silos por uma arquitetura integrada baseada em nuvem.  
Isso lhe permitirá o uso de seus excepcionais ativos de dados  
em uma enorme variedade de novos aplicativos poderosos e a  
automatização ou o aprimoramento de um número crescente  
de tarefas operacionais com IA e analytics. Na Microsoft,  
Nadella acredita que o futuro da empresa depende de uma  
grande transformação de seu modelo operacional (veja o  
quadro “A transformação operada pela IA na Microsoft”). 

repense a e  stratÉGia e a  s c apacidades 
À medida que empresas movidas por IA colidem com empre-
sas tradicionais, a vantagem competitiva será cada vez mais  
defnida pela capacidade de modelar e controlar redes digi-
tais (veja “Por que algumas plataformas prosperam e outras  
não”, HBRBR, abril de 2019). Terão vantagem as organizações  
que se destacarem em conectar negócios, agregar dados que  
fuem entre eles e extrair seu valor por meio de analytics e 
IA. Os efeitos de rede tradicionais e as curvas de aprendizado  
orientadas pela IA se reforçarão e multiplicarão o impacto.  
Você pode ver esta dinâmica em empresas como Google,  
Facebook, Tencent e Alibaba, que atuam como hubs podero-
sos, acumulando dados através de suas muitas conexões de  
rede e criando os algoritmos necessários para aumentar as  
vantagens competitivas em diferentes setores. 

Ao mesmo tempo, estratégias convencionais fundadas na  
tradicional análise de setor se tornam cada vez mais inef- 
cazes. Pense nas empresas automotivas. Elas enfrentam  
uma avalanche de novas ameaças digitais, como a Uber e a  
Waymo, todas com origem externa aos limites tradicionais  
do setor. Mas se os executivos do setor automobilístico pensa- 
rem o carro como elemento fora do contexto tradicional des-
se setor, como um serviço altamente conectado e habilitado  
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por IA, serão capazes não apenas de se defender, mas tam-
bém de obter um novo valor — por meio de oportunidades de  
comércio local, anúncios, feeds de notícias e entretenimento,  
serviços baseados em localização e assim por diante. 

Antes, o conselho dado aos executivos era permanecer  
nos negócios que eles conheciam, nos setores que eles  
entendiam. Mas sinergias em algoritmos e fuxos de dados  
não respeitam os limites do setor. E as empresas que não  
conseguem alavancar clientes e dados para além desses  
limites provavelmente estarão em desvantagem. Em vez de  
concentrar-se na análise do setor e na gestão dos recursos  
organizacionais internos, a estratégia precisa ter como base  
as conexões criadas pelas empresas entre os setores e no  
fuxo de dados através das redes usadas por elas. 

Tudo isso tem implicações importantes para as empresas  
e seus funcionários. O aprendizado de máquina transformará  
a natureza de quase todos os empregos, independentemente  
da ocupação, nível de renda ou especialização. Sem dúvida,  
os modelos operacionais baseados em IA podem ter um custo  
humano real. Vários estudos apontam que metade das ativi-
dades atuais de trabalho poderá ser substituída por sistemas  
habilitados por IA. Não devemos nos surpreender muito com  
isso. Afnal, os modelos operacionais foram projetados para  
tornar muitas tarefas previsíveis e repetíveis. O pagamento au-
tomático de produtos no caixa, a produção de café com leite e a  
remoção de hérnias, por exemplo, são benefícios da padroniza-
ção e não exigem muita criatividade humana. A IA vai melhorar  
muitos empregos e gerar uma infnidade de oportunidades  
interessantes, mas parece inevitável que elas também causem  
contratempos generalizados em muitas ocupações. 

Os contratempos serão não apenas a substituição de  
empregos, mas também a erosão das capacidades tradicionais.  

Em quase todos os contextos, organizações altamente espe-
cializadas são movidas pela IA. Em um mundo impulsionado  
pela IA, os requisitos para a competição têm menos a ver com a  
especialização e mais com um conjunto universal de capacida-
des de fornecimento de dados, processamento, analytics e de-
senvolvimento de algoritmos. Estes novos recursos universais  
estão reformulando a estratégia, o design de negócios e até a  
liderança. Embora muito variadas, as empresas digitais basea-
das em redes agora têm estratégias aparentemente semelhan-
tes, assim como os fatores que impulsionam o desempenho  
operacional. A experiência no setor tornou-se menos crítica.  
Quando a Uber procurava um novo CEO, o conselho contratou  
alguém que já havia gerido empresa digital — a Expedia —, não  
empresa de serviços de limusine. 

Estamos passando de uma era de competências essenciais  
que diferem conforme o setor para uma era moldada por  
dados e analytics e alimentada por algoritmos — todos hos-
pedados na nuvem para ser usados por qual  quer pessoa. Daí  
por que a Alibaba e a Amazon conseguem competir em setores  
tão díspares quanto varejo e serviços fnanceiros, assistência  
médica e pontuação de crédito. Esses setores agora têm  
muitas bases tecnológicas semelhantes e empregam métodos  
e ferramentas comuns. As estratégias estão se afastando da  
diferenciação tradicional baseada em custo, qualidade e valor  
de marca e experiência vertical especializada e se aproximan-
do de vantagens como posição na rede de negócios, acúmulo  
de dados exclusivos e implantação de analytics sofsticadas. 

o de saFio d a lideranç a 
Embora possa desencadear um crescimento enorme, a  
remoção de restrições operacionais nem sempre é coisa boa.  
Sistemas sem atrito são instáveis e difíceis de parar quando  
em movimento. Pense em um carro sem freios ou em um es-
quiador que não consegue desacelerar. Qualquer sinal digital  
— um meme que viralizou, por exemplo — pode se espalhar  
rapidamente pelas redes e ser praticamente impossível deter,  
mesmo para a empresa que o publicou ou para alguma enti-
dade que controla os principais hubs de determinada rede.  
Sem atrito, qualquer vídeo que incite a violência ou qualquer  
manchete falsa ou manipuladora podem se espalhar em  
segundos para bilhões de pessoas nas mais variadas redes, e  
chega a se transformar até para otimizar cliques e downloads. 
Se você tem uma mensagem a difundir, a IA oferece uma ma-
neira fantástica de alcançar um grande número de pessoas  
e personalizar essa mensagem para elas. Mas o paraíso do  
profssional de marketing pode ser o pesadelo do cidadão. 

Muitos modelos operacionais digitais agregam dano junto  
com o valor. Mesmo quando a intenção é positiva, as desvan-
tagens podem ser signifcativas. Qualquer erro pode pôr uma  
grande rede digital sob risco de ataque cibernético altamente  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 Como as empresas orientadas por IA 
podem superar as empresas tradicionais 
O valor da escala 
eventualmente 
diminui nos 
modelos 
operacionais 
tradicionais, mas 
pode subir muito 
mais nos modelos 
operacionais 
digitais. 

Modelo  
operacional  
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IA NO CENTRO DA EMPRESA 
A transição de em- arquitetura clara. uma nova pessoas motivadas e instruí- sistemas antigos funcionan-
presa tradicional abordagem baseada em da- das. No entanto, diversas em- do, implantava atualizações 
para empresa orien- dos, analytics e IA exige algu- presas não percebem que de software, protegia contra 

tada por IA não pode ser via ma centralização e muita con- precisam contratar sistema- ataques cibernéticos e forne-
skunkworks (projetos desen- sistência. os ativos de dados ticamente um tipo muito dife- cia serviços de helpdesk. de-
volvidos livre e isoladamente devem ser integrados a vários rente de talento e estabelecer senvolver software de modelo 
dentro das empresas) nem aplicativos para maximizar planos de carreira e sistemas operacional é outra história. 
ser liderada por algum grupo seu impacto. Será pratica- de incentivo para essa mão 
autônomo independente. mente impossível proteger os de obra. Governança multidiscipli-
Requer esforço holístico. Em dados fragmentados de forma nar. A governança de ativos 
nossa pesquisa e em nosso consistente, especialmente Foco ágil de “produto”. digitais tornou-se cada vez 
trabalho com diversas empre- considerando a segurança e Construir um modelo opera- mais importante e comple-
sas, criamos cinco princípios as questões de privacidade. cional baseado em IA signi- xa e exige colaboração bem 
que devem guiar as transfor- Se não é possível conservar fca transformar processos planejada de diferentes disci-
mações (além das melhores todos os dados em repositó- tradicionais em software. de- plinas e funções. os desafos 
práticas comuns para liderar rios centralizados, a empresa senvolver uma mentalidade da privacidade de dados, viés 
mudanças): deve pelo menos manter um focada no produto é essencial algorítmico e segurança ci-

catálogo preciso da localiza- para fazer isso. Como os ges- bernética estão aumentando 
estratégia única. Reprojetar ção dos dados, das diretrizes tores de produto de qualquer o risco e até a intervenção e 
o modelo operacional de explícitas sobre o que fazer projeto de desenvolvimento regulamentação do governo. A 
empresas signifca recons- com eles (e como protegê-los) de software de classe mun- governança deve integrar uma 
truir cada unidade de negócio e dos padrões de armazena- dial, as equipes de TI que im- função de assuntos jurídicos e 
em uma nova e integrada mento para que possam ser plantam aplicativos apoiados corporativos, que pode até es-
base de dados, análises e usados e por várias partes. por IA devem ter um entendi- tar envolvida em decisões de 
software. Esse empreendi- mento profundo dos casos de produtos e tecnologias. A IA 
mento desafador e demorado Recursos certos. Embora de- uso que estão possibilitando exige uma refexão profunda 
exige foco e um mandato more para construir uma base — uma orientação de gestão sobre os desafos legais e éti-
top-down consistente pa- de software, ciência de da- de produtos que vai muito cos, inclusive uma considera-
ra coordenar e inspirar os dos e recursos avançados de além da abordagem das em- ção cuidadosa de quais dados 
muitos esforços bottom-up analytics, muito pode ser feito presas tradicionais de TI. No devem ser armazenados e pre-
envolvidos. com um pequeno número de passado, a TI mantinha os servados (e quais não devem). 

destrutivo. Os algoritmos, se não tiverem controle, podem  
exacerbar o viés e a desinformação em grande escala. Os riscos  
podem ser bastante ampliados. Considere a maneira sem prece-
dentes pela qual os bancos digitais estão agregando economia  
ao consumidor. A Ant Financial, que agora opera um dos maio-
res fundos de mercado monetário do mundo, é responsável pela  
economia de centenas de milhões de consumidores chineses.  
Os riscos envolvidos são signifcativos, especialmente para uma  
instituição que ainda não foi sufcientemente testada. 

Escala digital, escopo e aprendizado criam uma série de  
novos desafos — não apenas problemas de privacidade e  
cibersegurança, mas também turbulência social resultante da  
concentração de mercado, futuações e aumento da desi-
gualdade. As instituições projetadas para fcar de olho nos  
negócios — órgãos reguladores, por exemplo — estão lutando  
para acompanhar todas essas rápidas mudanças. 

Em um mundo impulsionado pela IA, uma vez que a  

oferta é ajustada ao mercado, o número de usuários, o enga-
jamento e as receitas podem disparar. No entanto, é cada vez  
mais óbvio que o crescimento irrestrito é perigoso. O poten-
cial para empresas que adotam modelos operacionais digitais  
é enorme, mas a capacidade de infigir danos generalizados  
precisa ser levada em conta. Navegar nessas oportunidades e  
ameaças será um verdadeiro teste de liderança para empre-
sas e instituições públicas.  

MARCo IANSITI ocupa a cátedra David Sarnoff School da  
Harvard Business School, onde dirige a Technology and  

Operations Management Unit e a Digital Initiative. Assessorou muitas  
empresas do setor de tecnologia, como Microsoft, Facebook e  
Amazon. kARIM R. lAkHANI ocupa a cátedra Charles Edward Wilson  
da Harvard Business School. É fundador e codiretor do Laboratory for  
Innovation Science de Harvard. Ambos são coautores do livro  
Competing in the age of AI (Harvard Business Review Press, 2020). 
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