Inteligência Artificial é estratégica para processo de inovação dentro das
empresas, afirma IDC

Inteligência Artificial é estratégica para processo de inovação
dentro das empresas, afirma IDC
Tecnologia consegue prever cenários mais precisos para
diversos setores
Com a pandemia de covid-19, intenção de aquisição de
soluções de TI deve cair na América Latina
São Paulo, 7 de maio de 2020 - A Inteligência Artificial (IA)
contribui para uma previsão mais assertiva dos negócios,
métrica favorita entre as empresas, e, segundo a IDC, é a
peça mais útil nos processos de inovação corporativa na
América Latina.
Segundo Pietro Delai, gerente do Programa de Soluções
de Software e Cloud na América Latina da IDC, líder
em inteligência de mercado, serviços de consultoria e
conferências com as indústrias de Tecnologia da Informação
e Telecomunicações, só em 2019 o mercado de IA na
América Latina faturou US$ 488 milhões, com hardware,
software e serviços e mostrou que a tecnologia impõe novas
metas para as empresas. “A necessidade hoje é de maior
inteligência e cenários mais precisos. Em uma esfera global,
as empresas estão investindo em novos tipos de dados e
ferramentas de inteligência. Definindo novos indicadores,
elas passam a se conhecer melhor e o mercado em que
atuam para dar direcionamento ou priorizar determinadas
áreas e objetivos e se posicionar mais à frente”, explica
Delai. De acordo com o gerente da IDC, 55% das empresas
na América Latina investem em novas ferramentas de
inteligência, 45% em novos tipos de dados, 45% em dados
internos, 40% em dados externos e 38% em novos KPIs.
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A necessidade de maior
agilidade na análise e reação
às oportunidades de negócio
alavancam a adoção de IA em
diversos processos e setores
do mercado. Segundo Delai, a
IA é usada em RPA (Robotic
Process Automation), para evitar
tarefas repetitivas e simulação
de modelos de negócio, no
setor financeiro, em que existem
ferramentas poderosas de IA para
simular cenários, em auditoria
e conformidade, em gestão de
contratos, com robôs fazendo
uso de IA para avaliar editais,
e em compras ou vendas, com
a automatização da análise de
contratos.
Atualmente, a IA é aplicada em
toda a cadeia de suprimentos.
Para 21,9% das empresas na
América Latina, melhorar a
captação e retenção de clientes é
uma prioridade. Para 24% delas,
o mix entre produtos digitais e
físicos na experiência do cliente
é importante. Além disso, um
de cada três executivos de TI
tem planos de modernizar seu
ERP e muitos farão pela falta de
capacidade analítica da solução
existente.
No segmento de segurança,
a Inteligência Artificial é
imprescindível para a automação
dos processos. “58,1% dos
executivos de TI na América
Latina consideram segurança
uma de suas três prioridades.
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No Brasil, o número aumenta
para 62%”, afirma Delai. Segundo
ele, segurança é percebida
como uma prioridade desde
2018, quando incidentes como o
WannaCry levaram empresas a
parar diante da indisponibilidade
de informações. “Isso fez com
que a segurança fosse percebida
pelos executivos de negócios
e pelos CEOs como algo vital.
Virou quase que obrigação o
manuseio das informações de
forma automatizada”, explica
o gerente da IDC. Para ele,
na prática, é preciso monitorar
para saber se a empresa sofreu
violação, detectar e investigar,
e é impossível fazer esse tipo
de trabalho com ferramentas
tradicionais. “A saída é a IA, como
algo estratégico e não pontual, e a
segurança compartilha da mesma
característica: é um processo
contínuo de investimento”. As
ferramentas de Big Data &
Analytics também são prioridades
entre os executivos de TI por
criarem inteligência de mercado
e apontarem oportunidades que
devem surgir.
Em Internet das Coisas (IoT),
a IDC concluiu que, quando o
projeto de IoT tem IA, o valor
percebido pelas empresas
aumenta 37%. “Dispositivos de
IoT geram dados o tempo todo e
continuam funcionando mesmo
com alterações climáticas ou
crise. Desses dados, produzimos
recomendações”, afirma o gerente
da IDC. Manufatura, logística
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e agropecuária são alguns
setores que trabalham com a
recomendação de dados coletados
por IoT.
Impactos da covid-19 no mercado
de TI
Com o avanço global da
pandemia, a IDC afirma que está
havendo redução na intenção
de aquisição de soluções de
TI pelas empresas em toda a
América Latina. “Já esperávamos
leve queda no comportamento
do mercado de TI com a
pandemia. No cenário otimista,
os investimentos permaneceriam,
mas no realista eles realmente
caem”, afirma Delai. O mesmo
acontece no Brasil, principalmente
no mercado de hardware. Já o
segmento brasileiro de cloud é
um dos poucos que registrará
crescimento. A IDC espera alta de
30%.
No período de recuperação
da pandemia, segundo a IDC,
os orçamentos menores vão
priorizar, com maior intensidade,
os investimentos que impactarem
diretamente na receita, em vendas
e retornos rápidos.
Em relação ao trabalho remoto, a
segurança fica ainda mais crucial
e impossível de ser gerenciada
com ferramentas tradicionais.
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No período, o uso de IA se torna
imprescindível para ambientes
híbridos Core-Edge-Multicloud,
para múltiplos endpoints que
apoiam a omni-experiência e
para interconectar todos esses
ambientes.

***
Sobre a IDC
A International Data Corporation
(IDC) é líder em inteligência de
mercado, serviços de consultoria
e eventos para os mercados
de tecnologia da informação,
telecomunicações e tecnologia de
consumo.
Com mais de 1.100 analistas
em todo o mundo, a IDC fornece
conhecimentos globais, regionais
e locais sobre tendências e
oportunidades em tecnologia e
indústria em 110 países.
A análise e o conhecimento da
IDC ajudam os profissionais de
TI, executivos e a comunidade de
investimentos a tomar decisões
fundamentadas sobre a tecnologia
e atingir os principais objetivos
comerciais.
Fundada em 1964, a IDC é uma
subsidiária da IDG, a principal
empresa de tecnologia, pesquisa e
mídia de eventos do mundo.
Para saber mais sobre IDC, visite
www.idc.com e www.idclatin.com
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Acompanhe a IDC no LinkedIn
- https://www.linkedin.com/
company/IDC-Latin-America
IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology
media, research, and events company. Additional information
can be found at www.idc.com. All product and company
names may be trademarks or registered trademarks of their
respective holders.
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