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Carros autômatos voadores, robôs com 
emoções e outras imagens da ficção 
científica povoam o imaginário coletivo 
há décadas. Talvez por isso, é comum 
ter uma certa confusão a respeito da IA 
(inteligência artificial). Entretanto, essa 
é uma tecnologia que já está presente 
no cotidiano e pode ajudar sua empresa 
em muitos setores — principalmente na 
área de marketing digital.

introdução

https://digitalland.com.br/
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INTRODUÇÃO

Já o machine learning é o ramo da IA que 

colabora para uma análise inteligente 

da infinidade de dados que passaram a 

ficar disponíveis com o universo virtual. 

Assim, é possível realizar um processo 

de aprendizagem da própria máquina e a 

melhoria contínua na tomada de decisões. 

Como você provavelmente percebeu, esses 

conceitos já são uma realidade no dia a dia 

e servem como diferencial competitivo.

Neste ebook, mostraremos como a 

Inteligência Artificial e o machine learning 

ajudarão a sua empresa a conquistar 

melhores resultados. Continue a leitura!

https://digitalland.com.br/
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Quando falamos em IA, também é 
comum vir na mente algum processo 
automatizado. Entretanto, vale lembrar 
que a automação surgiu um pouco 
antes, com processos repetitivos, 
necessitando pouco da intervenção 
humana. Assim, vieram as produções 
em grandes quantidades com o 
mínimo de falhas. Outras vantagens da 
automatização das máquinas foram a 
produção em maior escala, redução de 
custos, linha de produção mais rápida 
e melhor qualidade do produto final.

conheça a 
inteligência 
Artificial e 

machine learning

https://digitalland.com.br/
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Conheça a IntelIgênCIa artIfICIal e maChIne learnIng

O que é ia?

A inteligência artificial conta com as vantagens da automação e agregou um enorme diferencial: o pensamento! 

Máquinas e softwares desenvolvidos com IA são capazes de raciocinar de acordo com os parâmetros para os 

quais foram programados. Um exemplo claro seriam os chatbots, que podem ser construídos baseados em regras 

ou com inteligência artificial.

Enquanto os primeiros terão opções 

previamente estabelecidas (a árvore de 

navegação), os bots com inteligência 

artificial podem contar com técnicas, 

como o próprio machine learning e o 

NLP (sigla em inglês para processamento 

de linguagem natural), que oferece uma 

interação muito mais humana. 

Uma máquina com inteligência artificial 

consegue raciocinar, aprender, tomar 

decisões e resolver problemas. Tudo isso, 

claro, dentro das ações programadas.

https://digitalland.com.br/
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Conheça a IntelIgênCIa artIfICIal e maChIne learnIng

cOmO a inteligência artificial está inserida nO dia a dia?

Hoje IA já está inserida no nosso cotidiano, 

tanto com aplicações pessoais quanto na 

rotina profissional. Até mesmo nas áreas mais 

conservadoras como a jurídica ou da saúde, as 

máquinas chegaram para deixar o trabalho mais 

preciso e rápido. 

Alguns exemplos:

• segurança: o programa evolui suas 
estratégias de proteção, se atualizando de 
acordo com os ataques que recebe;

• comandos de voz: hoje é possível 
pesquisar, ligar e até mesmo fazer 
anotações na agenda do smartphone com 
a ajuda de softwares com IA;

• recomendações: talvez esse seja o maior 
motivo para o sucesso de empresas como 
a Netflix, Spotify e YouTube. Os programas 
detectam a preferência do usuário e 
indicam novos vídeos ou músicas de 
acordo com o interesse demonstrado pelo 
usuário;

• GPS: além de indicar uma trajetória, define 
a rota de acordo com o melhor trânsito 
e outros detalhes, como pedágios ou as 
condições da via;

• reconhecimento facial ou da fala: o 
software é capaz de identificar a pessoa, 
o que pode ser usado como uma senha 
extremamente forte.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/voce-esta-preparado-para-a-nova-era-da-busca-por-voz
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Conheça a IntelIgênCIa artIfICIal e maChIne learnIng

qual é O cOnceitO dO 
machine learning e cOmO 
ele impactOu ia?

Uma verdadeira revolução para o setor 

corporativo, o machine learning é a capacidade 

que o robô ou software tem de aprender 

automaticamente. Ou seja, não há a necessidade 

de programar a informação, basta receber os 

dados para analisá-los e reconhecer quais as 

melhores decisões.

Para entender o quanto esse ramo da TI está 

ligado à inteligência artificial, todos os itens que 

usamos para exemplificar o tópico anterior, são 

tecnologias com machine learning. Com essa 

análise e evolução constante da máquina,  

passa a ser possível:

• acompanhar grandes quantidades de dados;

• reunir e comparar (cruzar) informações;

• desenvolver estatísticas, projeções e previsões;

• tomar decisões com alta precisão;

• criar insights.

https://digitalland.com.br/
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Você já conferiu como a inteligência 
artificial está inserida no nosso 
cotidiano, trazendo benefícios 
com a capacidade de evolução da 
máquina, sem a necessidade de uma 
reprogramação. Veja agora como o seu 
negócio pode conquistar vantagens e 
um verdadeiro diferencial competitivo 
com essa tecnologia. 

Veja 10 benefícios 
do uso de ia e 

machine learning 
pelas empresas

https://digitalland.com.br/
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Veja 10 benefícios do uso de ia e machine learning pelas empresas

segurança de ti

Como você provavelmente já deve ter imaginado, 

as empresas de TI (tecnologia da informação), 

são o segmento com maior abertura e uso de 

machine learning. Um dos principais motivos 

desse uso é para a segurança. Assim, elas usam 

as máquinas e softwares com capacidade de 

aprendizagem contínua para:

• monitorar possíveis ataques aos sistemas 
da empresa;

• auxiliar os problemas com usuários de 
forma segura;

• detectar e analisar movimentos suspeitos;

• tomar decisões relativas à segurança de 
maneira rápida e acertada.

https://digitalland.com.br/
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Veja 10 benefícios do uso de ia e machine learning pelas empresas

identificaçãO de fraude

Esse é um uso interessante, 

principalmente para as instituições 

financeiras, mas também pode 

ser empregado em outras áreas 

de mercado. Afinal, assim como a 

digitalização de ações bancárias 

reduzem custos e oferecem conforto 

para os usuários, a quantidade e 

qualidade de fraudes virtuais tendem 

a crescer. 

A aplicação de máquinas que usam 

machine learning nesse processo 

colaboram para acompanhar todas 

as transações em tempo real. Isso 

diminui possíveis golpes e, ao 

mesmo tempo, detecta e atua para 

a redução de roubos.

https://digitalland.com.br/
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Veja 10 benefícios do uso de ia e machine learning pelas empresas

ecOnOmia de energia

A redução de custos com eletricidade pode ser 

uma das formas mais eficiente para otimizar 

os gastos de um negócio. Grandes empresas 

geralmente contam com grandes espaços. 

Não apenas aquelas focadas no desenvolvimento 

de produtos, como também as com prédios 

comerciais ou instituições de ensino. Por esse 

motivo, a atenção ao consumo de energia pode 

melhorar a receita da empresa.

preVisãO de manutençãO 
em equipamentOs

Imagine a revolução que esse item oferece 

principalmente para a indústria, mas também 

para outros nichos de mercado? Com o machine 

learning é feita uma avaliação constante 

das máquinas, detectando desgastes e 

prevendo possíveis falhas. Desse modo, há 

uma diminuição de visitas desnecessárias de 

técnicos ao mesmo tempo em que possibilita a 

manutenção preditiva de equipamentos.

https://digitalland.com.br/
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Veja 10 benefícios do uso de ia e machine learning pelas empresas

lOgística

O acompanhamento do histórico de vendas 

não é importante apenas para as estratégias 

do setor de vendas e marketing. Softwares 

conseguem realizar uma análise inteligente 

dessas informações e oferecer uma previsão 

da necessidade dos produtos. Dessa forma, é 

possível prever sazonalidades e garantir que o 

seu negócio nunca esteja sem estoque no caso 

de altas demandas, nem fique com grande 

quantidade de mercadorias paradas.

Essa estratégia pode ser a solução que garante 

o sucesso para e-commerces, por exemplo. 

Geralmente esse modelo de negócio precisa 

oferecer um mix muito variado de produtos, mas 

nem sempre conta com o giro financeiro ou um 

grande espaço para estoque.

https://digitalland.com.br/
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Veja 10 benefícios do uso de ia e machine learning pelas empresas

precificaçãO dinâmica

Junto das estratégias digitais de comércio, os e-commerces, surgiu também uma infinidade de dados que são reunidos 

no big data. Essas informações, tanto do seu negócio quanto da concorrência, servem para definir o valor do seu 

produto. Com a precificação dinâmica, você consegue implementar uma estratégia de preços flexíveis, otimizando a 

margem de lucros e oportunidade de vendas da empresa. São muitas as vantagens desse recurso, como:

• acompanhar os preços praticados  
no mercado;

• fortalecer os objetivos levando em conta 
também o histórico dos concorrentes;

• identificar quando seus concorrentes 
estão sem estoque de um produto que 
você oferece;

• otimizar a logística;

• saber o que oferecer para cada  

perfil de cliente;

• reduzir o abandono de carrinho;

• aumentar a taxa de conversões.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/4-dicas-de-marketing-digital-para-e-commerce
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Veja 10 benefícios do uso de ia e machine learning pelas empresas

análise de dOcumentOs

Apesar de não ser apenas para a área do direito, 

essa qualidade das máquinas e softwares de ler e 

entender documentos, oferecendo as informações 

solicitadas e insights, tem sido aliada a outras 

estratégias. Além dessa possibilidade, existem 

inovações tecnológicas muito úteis. Por exemplo: 

hoje já existem robôs que interpretam leis, criam 

documentos jurídicos e gerenciam contratos.

O grande diferencial é a capacidade de ler e 

entender o que está escrito. Isso significa que 

agora uma grande quantidade de informação 

pode ser processada e compreendida em uma 

velocidade muito rápida. Outro exemplo disso 

são os algoritmos Panda e Fred do Google, que 

servem para ranquear os resultados de busca. 

Nos dois casos, os robôs analisam a qualidade 

do conteúdo.

refOrçO de diagnósticOs

Para negócios na área da saúde, uma função 

interessante do machine learning é na detecção 

preventiva de doenças, como o câncer. Dessa 

maneira, é possível que o médico antecipe o 

tratamento, aumentando a possibilidade de cura. 

Isso porque a máquina reúne os dados sobre os 

sintomas do paciente, auxiliando o profissional a 

entender e apontar com mais segurança qual é a 

provável causa.

https://digitalland.com.br/
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Veja 10 benefícios do uso de ia e machine learning pelas empresas

gerenciamentO de prOcessOs

A rotina de um negócio normalmente conta com 

muitas burocracias e atividades repetitivas. Com 

o machine learning não só é possível automatizar 

aquelas com a qualidade de repetição, como também 

coletar todos os dados envolvidos nesses processos 

para oferecer insights como:

• qual formato de uma determinada atividade 
tem o melhor custo-benefício;

• se existe algum setor com a produtividade 
elevada ou que precisa de atenção;

• o cálculo de riscos para investimentos e ações;

• a análise da performance da empresa e 
comparação com outras do mesmo nicho  
de mercado.

https://digitalland.com.br/
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Assim como nas outras áreas da 
sua empresa, o marketing digital 
se beneficia de várias formas com 
essas tecnologias. As duas principais 
características responsáveis por isso 
são a escalabilidade, ou capacidade 
de atender um grupo cada vez maior, 
e o trabalho com dados. Separamos 
algumas formas dessa atuação.

como aplicar 
as estratégias 

de ia e machine 
learning no 
marketing 

digital?

https://digitalland.com.br/blog/4-motivos-para-contratar-uma-agencia-de-marketing-digital
https://digitalland.com.br/
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Como apliCar as estratégias de ia e maChine learning no marketing digital?

mensurar uma grande 
quantidade de dadOs

As estratégias de marketing são construídas 

com objetivos claros, baseadas em outras 

experiências previamente documentadas. Com 

o machine learning a equipe acessa um número 

muito maior de dados, além do cruzamento 

de informações, como o desempenho da 

concorrência ou a identificação de épocas 

sazonais. Com isso, os robôs oferecem 

direcionamentos e previsões para otimizar a 

performance da sua empresa.

custOmizar a experiência 
dO usuáriO

O consumidor hoje é mais exigente e espera 

por um tratamento exclusivo e relevante. Por 

isso, as estratégias com realidade aumentada, 

por exemplo, e a coleta de dados para 

personalizar a abordagem e redirecionamento 

de acordo com as preferências do lead, são 

algumas possibilidades para oferecer uma 

vivência positiva. Além, é claro, de aumentar a 

identificação do público com a marca.

https://digitalland.com.br/
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Como apliCar as estratégias de ia e maChine learning no marketing digital?

identificar padrões de 
cOmpOrtamentO

Para desenvolver um funil de vendas de 

sucesso, é preciso entender muito bem quem é 

o cliente potencial e como ele se comporta no 

processo de compra. 

Então, as tecnologias contribuem com a 

simples coleta e interpretação de dados até a 

capacidade de atrair os prospects com perfil do 

seu negócio, alimentando o topo do funil.

Outra aplicação seria na 
educação e identificação dos 
leads qualificados, o que nos 
leva para o próximo tópico.

usar crms inteligentes

Os CRMs (ferramentas para a gestão de 

gerenciamento com o cliente) já são uma 

excelente oportunidade para otimizar a 

integração entre o marketing e as vendas. Com 

programas que trabalham de forma inteligente a 

identificação do potencial cliente e detectam 

o momento adequado até mesmo para a 

interação humana no fechamento das vendas, 

os dois setores são beneficiados.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/importancia-do-crm-para-o-processo-de-vendas-da-sua-empresas
https://digitalland.com.br/blog/4-motivos-para-contratar-uma-agencia-de-marketing-digital
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Como apliCar as estratégias de ia e maChine learning no marketing digital?

melhOrar O relaciOnamentO 
cOm O cliente

Nem só de dados vive o machine learning, 

alguns recursos como os chatbots estão aí 

para provar isso. Com a escalabilidade de um 

atendimento, você pode criar uma campanha 

interativa ou esclarecer dúvidas sem que o seu 

público precise esperar muito por respostas. 

Afinal, o prospect hoje espera uma solução 

imediata para as suas questões.

Para otimizar ainda mais esse atendimento, os 

robôs podem usar NLP, abordando os leads 

com uma fala contextualizada, humanizada e a 

inteligência de interpretação do diálogo.

Otimizar a publicidade

Talvez sua empresa já use as mídias digitais 

para fazer suas campanhas, se for esse o caso, 

você deve ter percebido alguns benefícios da 

inteligência artificial e machine learning como:

• exposição dos anúncios para pessoas 
mais propensas a comprar;

• ajuste para os melhores formatos de 
anúncios e outras possibilidades de 
testes A/B;

• otimização das campanhas para 
conseguir melhorar o ROI.

https://digitalland.com.br/
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Este foi nosso guia sobre a 
inteligência artificial e machine 
learning, esperamos que você tenha 
gostado! Como você percebeu, essa 
tecnologia já faz parte do nosso 
cotidiano e novas soluções criativas 
são desenvolvidas a cada dia. Desse 
modo, o direcionamento dessa 
ciência como um serviço para a 
humanidade proporciona resultados 
surpreendentes!

Seja na otimização de processos da sua 

empresa ou em estratégias de marketing, é 

possível criar possibilidades escaláveis, com 

uma interação mais humana e um melhor 

custo-benefício. Para implementar uma 

tecnologia de machine learning, o importante 

é que você tenha clareza de quais são os 

principais benefícios que você precisa alcançar.

conclusão

https://digitalland.com.br/


a Digital Land transforma empresas através 

de projetos e estratégias digitais. Queremos 

ampliar os efeitos de sua marca para 

promover novos negócios e relacionamentos.
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