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A inteligência dos dados na 
Inteligência Artificial (IA) 
pode ser a chave para a real 
vantagem competitiva das 
organizações na América Latina
Líderes seniores sabem como a inteligência de dados orientada por 

IA é crucial para o seu sucesso no futuro. De acordo com pesquisa 

global realizada com mais de 2.300 líderes de negócios em todo o 

mundo, em meio ao seu entusiasmo pela IA, esses executivos estão 

cientes de que superar alguns desafios para adotá-la é essencial.
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O papel dos dados no crescimento dos negócios está se tornando 
mais claro. À medida que o mundo se torna digital, as interações e 
a profundidade de percepção dos clientes aumentam. Mas com a grande 
disponibilidade de dados, somente aqueles que são capazes de coletar, 
analisar e agir rapidamente conseguirão obter uma vantagem competitiva. 
Sem tecnologias de próxima geração, como a inteligência artificial (IA), 
para complementar uma equipe de trabalho humana, é improvável que 
as organizações obtenham benefícios significativos por meio dos dados.

O MIT Technology Review Insights realizou uma pesquisa em parceria 
com a empresa de armazenamento em flash de dados corporativos, com 
sede na Califórnia, a Pure Storage, para explorar  as atitudes globais 
existentes em relação às iniciativas atuais e futuras de inteligência de 
dados para o crescimento dos negócios. O feedback foi coletado de 
mais de 2.300 líderes globais de negócios e de TI, que concordaram 
universalmente com a importância dos dados para a tomada de decisões 
de negócios com base em informações. O MIT Technology Review 
entrevistou pessoas em quatro países da América Latina sobre suas 
impressões e expectativas em relação à IA. Esses países foram: Brasil, 
Argentina, México e Colômbia. Os resultados em todas as áreas foram 
amplamente alinhados com a média da América Latina, com níveis mais 
baixos de concordância sobre os benefícios da IA   na Argentina e menores 
barreiras de custo identificadas no Brasil. A porcentagem de acordo 
com as pesquisas em todas as áreas se baseia nas pontuações das duas 
principais alternativas concordo plenamente ou concordo ligeiramente.

A maioria dos entrevistados (93%) em organizações na América 
Latina tinham uma abordagem centrada no cliente para a aplicação 
de dados, considerando-a fundamental para fornecer melhores 
resultados para clientes e consumidores. Quando perguntamos 
a eles sobre o papel dos dados na melhora das decisões de negócios, 
89% das pessoas concordaram que os dados eram fundamentais 
para isso. O crescimento dos negócios também foi destacado pelos 
líderes como um benefício para a coleta de dados, com 89% das 
pessoas afirmando que esse era um dos usos. (veja a figura 1)

▾  FIGURA 1

Dados têm influência nos negócios...

...e influenciam o possível crescimento

89%

89%

afirmam que dados são a base para 
a tomada de decisões de negócios

acham que coletar dados é importante 
para o crescimento do negócio
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Essa valorização dos dados não é a mesma para todos os profissionais da 
América Latina. Mais de dois terços (69%) dos entrevistados acreditam 
que a importância dos dados foi subestimada na sua organização. Foi 
sugerido que os profissionais com níveis inferiores de envolvimento 
nas estratégias sobre dados também eram menos positivos. Quase 
todos os profissionais (90%) envolvidos totalmente com a coleta, o 
uso ou o gerenciamento de dados na organização acreditam que essas 
informações estão na vanguarda do crescimento dos negócios em 
comparação com 79% dos funcionários parcialmente envolvidos.

Esses sentimentos ecoaram em vários aspectos do uso de dados 
para empresas. Aqueles com um nível mais baixo de envolvimento 
acreditavam menos que a velocidade seria a chave e que as novas 
contratações estavam sendo transformadas em funções relacionadas 
a dados (veja a figura 2). Essa diferença de opinião pode ser 
diretamente causada pela apreensão acerca dos aspectos práticos 
da implementação de novas tecnologias e infraestruturas.

Os dados estarão 
na vanguarda do 
crescimento e ajudarão 
as pequenas empresas 
a se manterem

◂

▸

◂

A velocidade com que 
os dados podem ser 
recebidos, analisados, 
interpretados e 
postos em prática 
é fundamental

Agora, contratamos pessoas 
para novas funções que 
incluem a análise e a 
interpretação de dados

▾  FIGURA 2

Os retornos esperados de iniciativas 
baseadas em dados dependem dos níveis de 

envolvimento com a estratégia de dados
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Independentemente da hesitação desse grupo de indivíduos, a atitude 
geral em relação à IA para a inteligência de dados foi positiva. Das três 
regiões globais pesquisadas, as organizações da América Latina foram 
as mais positivas em relação ao uso da IA   como meio de aumentar 
a criatividade humana (veja a figura 3). Para eles, isso leva a um 
benefício importante, que é o aumento da eficiência do processo.

A noção de que a IA tem potencial para aumentar a eficiência é muito 
difundida. Dos entrevistados, 89% acreditam que isso melhoraria 
os processos internos principalmente o setor de tecnologia. Eles 
acreditam que, à medida que a tecnologia se torna mais avançada, 
problemas que antes eram complexos e consumiam muito tempo 
para serem resolvidos poderão ser solucionados com mais agilidade 
e precisão por meio da IA. Dos cinco maiores benefícios identificados 
com a IA, o aumento da eficiência foi o principal e o mais popular.

Há muito mais no relacionamento da IA com a inteligência de dados do 
que podemos perceber à primeira vista. As organizações na América 
Latina podem estar limitando as vantagens competitivas que obtêm 
com as novas tecnologias se não conseguirem explorar totalmente 
suas capacidades, além da automação e da eficiência do processo.

Concordam que 
poderiam dedicar mais 

tempo para pensar 
criativamente sobre os 
desafios de negócios 

que eles (e seus 
clientes) enfrentam

Alta importância de dados e processamento 
eficiente, para agregar valor

93%

89%

89%

91%

88%

89%

Alto impacto positivo causado pela 
IA no setor dos clientes

Concordam que 
dados são a chave 

para obter melhores 
resultados para 

clientes e/ou 
consumidores

Concordam que a 
abundância de dados 

permite a adaptação da 
abordagem e melhora 

as experiências 
dos clientes

Concordam 
que poderiam 

desenvolver novas 
ofertas para os 

seus clientes

Concordam que 
precisam garantir 

a máxima eficiência 
possível do uso e da 

análise de dados

Concordam que 
os dados e/ou os 

desenvolvimentos 
tecnológicos serão um 

excelente impulsionador 
de receita para 
eles no futuro

▾  FIGURA 3
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Possibilidades para a IA 
vão além da automação
O conceito da inteligência artificial para negócios é algo conhecido. 
Na verdade, o termo "IA" é tão amplo e abrangente que 73% dos  
entrevistados acreditam que já utilizavam esse termo de alguma forma.  
(veja a figura 4). Essa definição ampla pode estar nos impedindo 
de compreender todo o potencial da tecnologia. Nós a limitamos 
a robôs de bate-papo e à robótica automotiva, em vez de ver 
essa tecnologia como uma ferramenta para desbloquear 
rapidamente uma poderosa inteligência de dados.

Ao aplicar a inteligência artificial à coleta, interpretação e execução 
de iniciativas de dados, as organizações podem desfrutar de uma 
infinidade de novas oportunidades de sucesso. Muitos entrevistados 
(84%) disseram que entendem a vantagem competitiva que os dados 
podem fornecer e que consideraram a análise rápida e minuciosa 
como algo importante. Esses participantes "data rich" não passaram 
despercebidos por outras organizações da região da América Latina, 
pois 90% deles estavam cientes de que as empresas multinacionais 
e globais usam continuamente dados de maneiras inovadoras. 

atualmente usam IA
(na sua organização)
ou se associam a 
empresas para acessar 
seus recursos de IA.

Não sei

SimNão

50%
73%

24%
73%

▾  FIGURA 4

Apesar de estar em uma fase anterior da história, 
muitos acreditam que já usam IA de alguma forma
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Diversas organizações globais líderes usam os dados como uma 
ferramenta para aprender mais sobre os clientes, em vez de otimizar suas 
próprias operações comerciais. Ao adotar essa estratégia, as organizações 
definiram o padrão para os clientes. Agora, eles esperam nada menos 
que uma experiência personalizada. Se suas necessidades não forem 
atendidas, eles procurarão um concorrente que as atenda. Essas 
expectativas atingiram o pico e estão superando o que as organizações 
são capazes de oferecer dentro de sua configuração tecnológica 
existente. Obviamente, adiar a adoção de tecnologia de próxima geração 
atrasará o aprimoramento da experiência do cliente. Os entrevistados 
na América Latina perceberam os dados como a melhor maneira de 
alcançar os resultados para clientes e consumidores, embora não esteja 
claro se a IA foi reconhecida como um método legítimo de realizar isso.

A capacidade da IA   de ajudar as organizações a adotar uma abordagem 
que "prioriza o ser humano" pode ir além da experiência do cliente – os 
funcionários também podem se beneficiar. Ao remover tarefas repetitivas, 
os funcionários podem se concentrar em soluções criativas que servem 
para melhorar os negócios, sua moral e sua satisfação no trabalho. 
Quando perguntados, 86% dos respondentes da pesquisa disseram que 
a automação os deixaria livres para trabalhar em coisas pelas quais eles 
são apaixonados, em vez de ficarem presos às tarefas mais manuais.

Hoje, o principal benefício da IA   é sua capacidade de detectar 
padrões significativos na vasta quantidade de dados que estão 
chegando às organizações em todo o mundo. A combinação das 
habilidades analíticas rápidas, lógicas e da IA   com a interpretação 
humana proporciona experiências autênticas do cliente. Na verdade, 
92% dos profissionais na América Latina com envolvimento total 
dedicam mais tempo para gerar soluções criativas de acordo 
com os desafios de negócios futuros. Pensando nisso, adotar a 
IA para inteligência de dados parece ser a próxima geração de 
tecnologia mais alinhada com os cronogramas de negócios.
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Desafios e obstáculos para 
a adoção de IA 
Iniciativas de inteligência de dados são indiscutivelmente o próximo passo 
na inovação empresarial. Quando tantas organizações já são pioneiras 
em novas formas de alavancar o poder dos dados que possuem, a chave 
para permanecer competitivo parece estar na automação inteligente.

Anteriormente, as organizações adotavam a análise como um meio 
de obter inteligência a partir dos dados. Como essa estratégia atingiu 
a adoção em massa, seus benefícios começaram a diminuir notavelmente. 
Não só isso, mas a quantidade de dados aumentou muito nos últimos 
dois anos, tornando um desafio realizar análises padrão. Métodos mais 
sofisticados são necessários para manter uma vantagem competitiva.

Infelizmente, ainda existem barreiras entre empresas 
e a adoção da IA para iniciativas de inteligência de dados. 
Os três principais desafios enfrentados pelas organizações 
na América Latina são: custo da tecnologia, envolvimento dos 
stakeholders   e infraestrutura de dados (veja a figura 5).

Metade dos líderes empresariais (50%) acreditam que o custo 
ou o orçamento era o maior desafio ao considerar tecnologias 
para um gerenciamento de dados aprimorado. Pode ser um dos 
desafios mais importantes no caminho para a adoção, mas é 
também um dos principais benefícios percebidos com a IA.

Organizações de vários setores acreditam que isso levaria a economias 
de custo a longo prazo. Esse desafio específico também se aplica à teoria 
de que as novas tecnologias são um luxo e caras para a automação de 
processos, quando, na verdade, elas são muito mais do que isso.

▾  FIGURA 5

As três principais barreiras para a adoção da IA

50% 44% 36%
Custos/ 

orçamento
Infraestrutura 

de dados
Aceitação/ 

envolvimento dos 
stakeholders
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Iniciativas de inteligência de dados (como a adoção da IA) são 
fundamentais para gerar mais receita por meio da criação de valor, 
fidelidade e experiência dos clientes. Elas também aumentam a 
velocidade de colocação no mercado e melhoram a percepção estratégica. 
Esses benefícios foram relatados por adotantes "data rich" iniciantes, que 
já investiram em novas tecnologias. Algumas organizações acreditam, 
inclusive, que a IA maximizaria novas oportunidades e a geração de 
renda, sem colocar em risco a competitividade ou a posição no mercado.

A segunda barreira para a adoção é a adesão dos stakeholders, que 
afetou 44% das organizações na América Latina. Embora os líderes 
empresariais com envolvimento total se sintam positivos em relação 
à tecnologia, os profissionais que ocupam posições mais altas na 
estrutura empresarial ainda hesitam. Isso pode estar relacionado às 
preocupações com o custo, os aspectos práticos da implementação, 
a preocupação com a segurança dos dados ou a falta de compreensão 
acerca dos recursos e benefícios da IA. Essa barreira pode ser superada 
usando um plano de implementação abrangente e a apresentação 
dos benefícios projetados a longo prazo, como os descritos aqui.

A terceira barreira para a adoção da IA   é a infraestrutura de dados, 
que atualmente impede que 36% das organizações na América 
Latina se comprometam com novas soluções. Os entrevistados 
no Brasil identificaram especificamente maiores desafios ao 
enfrentar autonomia nas decisões e o acesso a dados das equipes 
regionais. Isso afeta a facilidade com que essas equipes gerenciam 
e analisam dados e, portanto, afetam sua rota até a adoção.

Apesar dos desafios relacionados a conjuntos de dados sujos, sistemas 
legados, acesso seguro ou agregação bem-sucedida, uma atualização de 
infraestrutura pode ser necessária. A pressão sobre as infraestruturas de 
dados existentes não pode ser ignorada, e os novos métodos precisarão 
ser considerados se as organizações conseguirem dimensionar com 
sucesso seus negócios e fazer melhor uso dos dados que estão mantendo. 

A IA ainda é uma tecnologia pela qual muitas pessoas se interessam 
para adesão futura. Ela foi reconhecida como uma inovação do 
setor, e o sentimento geral é que aqueles que adiam a adoção 
enfrentam o risco de serem ultrapassados pela concorrência. 
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O futuro é brilhante para a IA
O impacto da tecnologia de IA no futuro dos negócios não pode ser 
ignorado. Há poucas dúvidas de que as organizações na América 
Latina acreditam que a IA terá um impacto positivo no futuro de vários 
setores. Dos entrevistados, 88% acreditam que isso é verdade.

Acredita-se que a análise criativa de dados é essencial para fornecer 
a vantagem competitiva que as organizações menores precisam (veja 
a figura 6). A maioria dos entrevistados da pesquisa (80%) acredita 
que as organizações menores estão sob pressão para acompanhar 
o ritmo das mudanças e que os dados fornecem o suporte necessário.

As empresas de pequeno porte não são as únicas que se beneficiam 
com a capacidade da IA   de melhorar a eficiência. Acredita-se 
que as organizações que executam tarefas repetitivas também 
terão muitas melhorias no processo comercial. De acordo com 
84% dos entrevistados, a IA será a mais útil para as empresas que 
dependem da replicação de tarefas ou dos processos de rotina.

concordam que os dados
estarão na vanguarda do

crescimento e ajudarão
as pequenas empresas

a se manterem

88%
concordam que as
empresas menores se
sentem pressionadas
a acompanhar o ritmo
das mudanças

80%
  

▴  FIGURA 6
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 A América Latina pode ser a região mais indicada para iniciar a exploração 
de tecnologias de IA, mas não ignora os desafios que isso apresenta. 
Mais de 80% dos entrevistados acreditam que é necessário mais 
esclarecimentos sobre considerações legais e éticas. Alguns temem que 
os papéis manuais se tornarão menos relevantes no futuro, em partes, 
devido à IA. Isto é especialmente verdadeiro no setor automotivo. Essa 
visão é contrariada por aqueles que acreditam que a IA permitirá que os 
funcionários achem alternativas criativas para a solução de problemas 
e de crescimento de negócios inovadores que apenas serem humanos 
podem encontrar. Líderes empresariais revelaram que o desenvolvimento 
de novas propostas de clientes (91%) e a resposta aos desafios de 
negócios com o pensamento criativo (89%) são duas áreas principais nas 
quais querem focar após a adoção da IA. Não apenas isso, mas 86% dos 
entrevistados acreditam que a inteligência humana é parte integrante da 
interpretação dos dados, corroborada por outros 73% que disseram que a 
intervenção humana é necessária para elevar ainda mais o nível dos dados.

As organizações na América Latina adotaram a ideia da inteligência 
de dados para obter vantagem competitiva e 80% delas já estão 
explorando ativamente novas tecnologias (como a IA) para os negócios. 
Quando perguntados sobre a IA, o panorama é positivo: entre os que 
atualmente não adotam soluções de IA, 66% considerariam como um 
investimento futuro. O futuro da IA engloba muitas outras aplicações não 
descobertas, juntamente com novas considerações práticas. No entanto, 
muitas delas estão de acordo: o uso da tecnologia é inevitável.
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Perfis do país

Brasil

No Brasil, 149 pessoas participaram da pesquisa. As três 
principais barreiras para a adoção da IA   são o custo e o orçamento 
(38%), a participação e o engajamento dos stakeholders 
(37%) e os recursos e talentos (34%). A barreira de custo e 
orçamento é 12 % menor do que a média na América Latina, 
enquanto outras barreiras estão alinhadas com a média.

Dos líderes consultados no Brasil, 94% concordaram que IA daria a eles 
mais tempo para pensar criativamente sobre os desafios dos negócios. 
Em termos de benefícios adicionais, 92% também concordaram que 
poderiam desenvolver novas ofertas para os seus clientes, e 89% 
concordaram que poderiam vender de forma mais eficaz aos seus clientes. 

Um entrevistado, do setor de tecnologia no Brasil, listou os benefícios: 
"É mais rápido analisar os fatos em diferentes setores, do RH ao 
marketing, economizando tempo e dinheiro e, além disso, nosso perfil 
será mais adequado aos clientes." Outro entrevistado, do setor financeiro, 
também afirmou: "Sim, isso ajudará a reduzir a margem de erro de 
inteligência e análise de muitos tipos diferentes de dados. Isso tudo 
ajudará nossa empresa a tomar decisões mais focadas e assertivas."

38%
50% 53%

37%
44%

36% 34% 35%
41%

94% 89% 85% 89% 88% 84%
92% 91%

84%

Barreiras para a adoção da IA

Custos/orçamento Engajamento dos
 stakeholders

/envolvimento

Recursos
e talentos

"Nós poderíamos 
dedicar mais tempo 

para pensar
criativamente sobre 

os desafios de 
negócios que nós

(e nossos clientes)
enfrentamos."

"Nós poderíamos 
pensar em como 

vender de forma mais 
eficaz para os nossos 

clientes."

"Nós poderíamos 
desenvolver novas 

ofertas para os 
nossos clientes."

Brasil

América Latina Global

Criativa e estratégica com foco no cliente
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Argentina

No total, 45 pessoas foram entrevistadas na Argentina. As três principais 
barreiras para a adoção da IA nos setores ou empresas dos participantes 
da pesquisa   são os custos e os orçamentos atuais (62%), a participação 
e o engajamento dos stakeholders (47%) e os recursos e talentos (38%). 
(Uma ressalva: a base de entrevistados era bastante reduzida.)

Em geral, 64% dos líderes na Argentina concordaram que IA daria 
a eles mais tempo para pensar criativamente sobre os desafios dos 
negócios. Isso representa 25 % a menos em comparação com a média 
regional na América Latina. 80% das pessoas também concordaram 
que poderiam desenvolver novas proposições para seus clientes, o 
que representa 11 pontos percentuais a menos em comparação com a 
média na América Latina. Além disso, 80% das pessoas concordaram 
que a IA os ajudaria a vender de forma mais eficaz para seus clientes.  

Foi observado entusiasmo em alguns dos comentários. Um 
participante, do setor de educação na Argentina, explicou o seguinte: 
"Os principais benefícios são entender os processos mentais dos 
seres humanos e atingir um certo nível de independência. A IA pode 
raciocinar, ser benéfica para aspectos como a saúde, ajudar os 
humanos a realizar tarefas complexas, economizar energia (ajudando 
com o ecossistema, já que não precisa de eletricidade nem de papel 
para compilar ideias) e substituir as máquinas elétricas." Outro 
participante, do setor de serviços financeiros, disse: "A tecnologia 
é útil para as empresas porque ajuda as equipes a se concentrarem 
em tarefas que precisam ser executadas por seres humanos."

62%
50% 53% 47% 44%

36% 38% 35%
41%

64%

89% 85%
80%

88% 84% 80%
91%

84%

Barreiras para a adoção da IA

Custos/orçamento Engajamento dos
 stakeholders

/envolvimento

Recursos
e talentos

"Nós poderíamos 
dedicar mais tempo 

para pensar
criativamente sobre 

os desafios de 
negócios que nós

(e nossos clientes)
enfrentamos."

"Nós poderíamos 
pensar em como 

vender de forma mais 
eficaz para os nossos 

clientes."

"Nós poderíamos 
desenvolver novas 

ofertas para os 
nossos clientes."

Argentina

América Latina Global

Criativa e estratégica com foco no cliente
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México

O MIT Technology Review teve 101 entrevistados na pesquisa 
no México. Os três principais obstáculos para a adoção de IA em 
empresas ou setores no México são: custos e orçamentos (54%), 
aceitação e envolvimento dos stakeholders (47%) e preocupações 
relacionadas à confidencialidade ou privacidade (39%). 

Entretanto, 93% dos líderes no México concordaram que IA daria 
a eles mais tempo para pensar criativamente sobre os desafios dos 
negócios. Outros 94% concordaram que poderiam desenvolver 
novas ofertas para os seus clientes, e 93% concordaram que 
poderiam vender de forma mais eficaz aos seus clientes.  

Um participante, do setor da saúde listou os benefícios: "Fortalecimento 
dos mecanismos de avaliação, controle e monitoramento nas 
operações diárias. Redução significativa dos custos e melhoria 
substancial do tempo necessário para tomar decisões de importância 
vital." Outro participante comentou sobre a facilidade de uso: 
"Facilidade e rapidez na obtenção de informações estratégicas que 
ofereçam suporte à tomada de decisões dos gerentes seniores."

54% 50% 53% 47% 44%
36% 39%

32%
41%

93% 89% 85%
93% 88% 84%

94% 91%
84%

Barreiras para a adoção da IA

Custos/orçamento Engajamento dos
 stakeholders

/envolvimento

Privacidade /
Preocupações
relacionadas

à confidencialidade

"Nós poderíamos 
dedicar mais tempo 

para pensar
criativamente sobre 

os desafios de 
negócios que nós

(e nossos clientes)
enfrentamos."

"Nós poderíamos 
pensar em como 

vender de forma mais 
eficaz para os nossos 

clientes."

"Nós poderíamos 
desenvolver novas 

ofertas para os 
nossos clientes."

México

América Latina Global

Criativa e estratégica com foco no cliente
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Colômbia

Na Colômbia, 65 pessoas participaram da pesquisa. Os três principais 
obstáculos para a adoção de IA em empresas ou setores dos entrevistados 
são: custo e orçamento (62%), aceitação e envolvimento dos stakeholders 
(55%) e infraestrutura de dados, por exemplo, sistemas (51%). 
(Uma ressalva: a base de entrevistados era bastante reduzida.)

Entretanto, 91% dos líderes na Colômbia concordaram que IA daria 
a eles mais tempo para pensar criativamente sobre os desafios dos 
negócios. 92% também concordaram que poderiam desenvolver 
novas ofertas para os seus clientes, e 83% concordaram que 
poderiam vender de forma mais eficaz aos seus clientes.  

"A IA pode analisar a maior quantidade de informações no prazo mais 
curto, melhorando os tempos necessários para análise, fabricação, 
desenvolvimento, vendas e pós-vendas da nossa empresa", afirmou 
um participante que atua no setor de fabricação na Colômbia. 
Um participante do setor de serviços financeiros também deu sua 
opinião sobre a IA: "Eu gosto da tecnologia porque ela maximiza as 
oportunidades de melhorar a renda e a eficiência. Com a adaptação 
a essa tendência, não há riscos de perder a força competitiva, 
o posicionamento de mercado e o poder aquisitivo que temos."

62%
50% 53% 55%

44%
36%

51%
36%

43%

91% 89% 85% 83% 88% 84%
92% 91%

84%

Barreiras para a adoção da IA

Custos/orçamento Engajamento dos
 stakeholders

/envolvimento

Infraestrutura de
dados (por exemplo,

sistemas)

"Nós poderíamos 
dedicar mais tempo 

para pensar
criativamente sobre 

os desafios de 
negócios que nós

(e nossos clientes)
enfrentamos."

"Nós poderíamos 
pensar em como 

vender de forma mais 
eficaz para os nossos 

clientes."

"Nós poderíamos 
desenvolver novas 

ofertas para os 
nossos clientes."

Colômbia

América Latina Global

Criativa e estratégica com foco no cliente



17

Metodologia da pesquisa
A pesquisa foi realizada on-line pelo MIT Technology Review 
Insights, no período entre 20 de fevereiro de 2018 e 29 de março 
de 2018. A pesquisa teve como alvo executivos seniores totalmente 
ou parcialmente responsáveis pelo fornecimento ou pelo uso de 
dados ou pelo gerenciamento de quem fornece ou usa dados nas 
suas respectivas organizações. Os setores dos entrevistados são: 
automotivo (10%), fabricação (19%), saúde (8%), serviços financeiros 
(20%), governo/educação (11%), comunicação/mídia (5%), petróleo/
gás/energia (8%), hardware/software de tecnologia (19%).

As regiões abordadas foram as seguintes:

•  Américas: (Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, México e EUA)

• Europa, Oriente Médio e África (EMEA): (Benelux, 
incluindo Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, 
Alemanha, Itália, Espanha, Suíça, Rússia, Reino 
Unido, África do Sul e Emirados Árabes Unidos)

• Ásia-Pacífico e Japão (APJ): (Austrália, China, Hong Kong, 
Indonésia, Índia, Japão, Nova Zelândia, Cingapura e Coreia do Sul)

No total, 2.357 questionários foram preenchidos, junto 
a oito entrevistas qualitativas detalhadas.

Definições

Dados: "Exclusivamente para fins desta pesquisa, quando se 
falar em dados, a sua definição será todos os dados criados pela 
organização que se beneficiaria com a sua segmentação e análise."

Inteligência artificial (IA): "IA é a tecnologia que surge para emular 
o desempenho humano, em geral, pela aprendizagem, chegando às 
suas próprias conclusões, parecendo entender conteúdos complexos, 
se envolvendo em diálogos normais com pessoas, melhorando o 
desempenho cognitivo humano (também conhecido como computação 
cognitiva) ou substituindo pessoas na execução de tarefas não rotineiras."

 


