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A Inteligência Artificial (IA), com toda sua complexidade e seu alcance, é capaz de evocar ideias

assustadoras. Porém, os profissionais de marketing não precisam ter qualquer receio. Na verdade, aqueles

que conseguirem explorar todo o potencial da IA terão muito a ganhar. É apenas questão de saber quando

e onde fazer isso para obter os melhores resultados.

Este guia foi elaborado para eliminar qualquer dúvida sobre a IA e como ela pode ser aplicada em 

sua organização de marketing, hoje e no futuro.

Em sua definição mais simples, “inteligência artificial” significa agregar inteligência às máquinas. É um termo 

abrangente que engloba várias tecnologias, como Machine Learning e Deep Learning, capazes de trabalhar 

individualmente ou combinadas. Machine Learning é a maneira como os computadores são ensinados a 

aprender e interpretar informações da mesma forma que nós, sem ser programados para isso. Em outros 

casos, as máquinas aprendem sozinhas por meio do reconhecimento de padrões. Isso é chamado de Deep 

Learning.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, define a IA de maneira ainda mais simples, como “a criatividade humana 

amplificada pela tecnologia inteligente”. Em outras palavras, ela capacita as pessoas a compreender e utilizar 

enormes volumes de dados para agir de maneira lógica. Para os profissionais de marketing, a IA possibilita 

novos interações, personalização inigualável e níveis inéditos de eficiência do marketing.

Introdução

A definição de IA



O que a IA não é

Segmentação de anúncios 

padrão

Exemplos de uso da IA

Processamento de linguagem natural e reconhecimento de fala: a compreensão da linguagem 

humana pelos computadores  

Reconhecimento de objetos: o reconhecimento de objetos pelos computadores em imagens digitais, 

vídeos ou no ambiente  

Previsão: o cálculo pelos computadores da probabilidade de um acontecimento futuro

Análise de emoções: a avaliação pelos computadores do sentido emocional por trás das palavras

Tradução: a tradução de texto ou fala pelos computadores de um idioma para outro

Divisão Consciência humana



Os consumidores e a IA:  

novas formas de interação

A experiência do consumidor tem sido moldada pela IA há anos. Considere como os mecanismos de 

recomendação, por exemplo, da Netflix e da Amazon, mudaram suas expectativas. Veja aqui outros exemplos 

de como a tecnologia inteligente já está sendo aplicada para possibilitar interações mais significativas.

Bots | bots

Usando o processamento de linguagem natural e 

Machine Learning, um bot com IA pode auxiliar na 

descoberta de informações e respostas e, muitas vezes, 

é mais eficiente do que quando você interage com uma 

pessoa, como um funcionário de atendimento ao cliente.

Assistentes digitais | as•sis•ten•tes di•gi•tais

Muito semelhantes aos bots, os assistentes digitais são 

capazes de responder a perguntas e fornecer informações. 

A diferença é que você pode obter essas informações em 

seus dispositivos pessoais verbalmente e sem usar as 

mãos, usando consultas e comandos de voz.

Agente inteligente | a•gen•te in•te•li•gen•te

Algo — como uma tecnologia wearable — que percebe 

e age sobre o ambiente por meio de sensores.

Internet das Coisas (IoT) | In•ter•net das coi•sas

Uma rede de objetos físicos capazes de compartilhar 

dados entre si pela Internet e também com outros 

dispositivos e sistemas conectados à Internet.

Carros inteligentes | car•ros in•te•li•gen•tes

Os carros inteligentes incorporam uma série de tecnologias 

inteligentes — ou componentes conectados — que os 

tornam parte da "Internet das Coisas". Os carros inteligentes 

acionados pela IA utilizam Deep Learning e sensores para 

desenhar um mapa tridimensional dos arredores. A IA 

analisa todos os dados coletados por esses sensores para 

tomar as mesmas decisões que motoristas humanos, por 

exemplo, quando mudar de faixa, como estacionar e 

quando frear o veículo.

Tecnologia wearable | tec•no•lo•gi•a wear•a•ble

Estes dispositivos eletrônicos inteligentes usados junto ao 

corpo são projetados para facilitar suas atividades diárias. 

Ao coletar e transmitir dados para o aplicativo em seu 

smartphone, eles fornecem feedback em tempo real 

sobre coisas como seu desempenho esportivo e 

recomendações personalizadas para melhorá-lo.
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Conectar



Marketing e a IA:
um marketing mais inteligente e fácil de 
executar

Quando se trata de aplicar a IA ao marketing do dia a dia, pense nela como uma forma de 

transformar processos “burros” ou simples em processos inteligentes. Melhor ainda, ela aperfeiçoa 

continuamente sua maneira de agir com base em todas as informações processadas pelas máquinas.

Big Data | big da•ta

Big Data define conjuntos de dados enormes ou 

complexos que só podem ser processados usando 

software avançado, por exemplo, de análise 

preditiva.

Modelagem de previsão de rotatividade | 
mo•de•la•gem de pre•vi•são de ro•ta•ti•vi•da•de

Ferramentas com IA que executam algoritmos de Machine 

Learning podem identificar segmentos de clientes não 

engajados. Elas também conseguem criar modelos para 

testar e confirmar a probabilidade dessa rotatividade. Com 

base nesse insight, os profissionais de marketing podem 

tomar medidas proativas para manter o envolvimento desses 

clientes.

Computação cognitiva | com•pu•ta•ção 

cog•ni•ti•va

Os computadores ou softwares imitam o cérebro humano 

em termos de processamento da visão, linguagem, fala ou 

conhecimento para ajudar os profissionais de marketing a 

tomar decisões mais eficientes.

Análises de dados | a•ná•li•ses de da•dos

Com o Machine Learning, os profissionais de marketing são 

capazes de compreender e extrair insights significativos 

rapidamente de todos os dados de marketing que 

coletamos. As análises de dados com IA integrada podem 

até ajudar a indicar a causa de tendências e exceções.

Graph | graph

Um instrumento para relacionar pares de objetos 

dentro de um conjunto maior de objetos. Assim, os 

profissionais de marketing têm o contexto necessário 

para tomar decisões mais lógicas.

Busca de imagens | bus•ca de i•ma•gens

Você não precisa mais percorrer centenas de milhares de 

fotos para encontrar aquela que tinha em mente. Com a 

busca de imagens, é possível encontrar a correspondência 

visual a uma descrição em texto (como “flor”, “cachorro” ou 

“praia”). O Fotos Microsoft é um aplicativo capaz de 

identificar, categorizar e classificar imagens.

Análise preditiva | a•ná•li•se pre•di•ti•va

A análise preditiva ajuda os profissionais de marketing a 

entender a probabilidade de eventos futuros e as próximas 

ações que devem ser tomadas para responder a eles. Por 

exemplo, ela pode identificar que alguns clientes potenciais 

compram um produto específico e gastam um certo valor 

após uma determinada sequência de atividades. Com esse 

insight, a equipe de marketing pode investir nos recursos e 

nas táticas certas para impulsionar as vendas nesse 

segmento.

Busca preditiva | bus•ca pre•di•ti•va

Você já se perguntou como um mecanismo de busca 

parece prever o que você está procurando? Isso é 

chamado de busca preditiva, que recorre ao seu contexto 

e seu comportamento de busca para apresentar 

informações proativamente.

Personalizar

Segmentação de anúncios | seg•men•ta•ção 

de a•nún•ci•os

Com a IA e o Machine Learning, é mais rápido e fácil 

selecionar o público-alvo dos anúncios, como 

compradores propensos ou audiências personalizadas, e 

apresentar a eles os anúncios que provavelmente 

acionarão uma resposta.
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Algoritmos | al•go•rit•mos

Um conjunto de regras que define uma sequência de

operações ou um procedimento passo a passo para resolver

um problema ou realizar uma tarefa, normalmente

executados por um computador.

Lances automáticos | lan•ces au•to•má•ti•cos

Em geral, as campanhas de anúncios de pagamento por 

clique são gerenciadas por pessoas, mas a IA pode fazer 

lances para você em novos canais de publicidade.

Criação de conteúdo | cri•a•ção de con•te•ú•do

Os algoritmos acionados pela IA podem analisar a 

experiência dos visitantes de um site e como essas 

pessoas respondem a seus emails. Ferramentas de 

conteúdo inteligente utilizam esses dados e criam um 

texto direcionado para toda a comunicação, de emails e 

anúncios a tweets e conteúdo no site.

Insights | in•sights

Em vez de depender de um analista ou cientista de 

dados para descobrir insights em seus dados, a IA 

pode automatizar esse processo.

Imagine criar imagens ideais, identificar segmentos para 

incluir ou excluir de suas campanhas, e escolher a melhor 

oferta para seu público-alvo, tudo automaticamente. Isso é 

apenas o início do que você pode fazer com os insights 

em tempo real disponíveis.

Publicidade programática | pu•bli•ci•da•de 
pro•gra•má•ti•ca

Publicidade programática é quando os computadores 

cuidam da compra e venda de anúncios digitais para 

você. Quando associada à IA, você pode otimizar seus 

lances e seus anúncios. Imagine carregar todos os 

ativos de anúncios em um modelo que o software 

monta automaticamente e exibe para os usuários 

considerados mais receptivos em um momento 

específico.

Tradução | tra•du•ção

Os computadores podem ajudar na tradução dinâmica de

conteúdo em grande escala, recorrendo ao

processamento de linguagem natural, ao Machine

Learning e à análise de emoções.

Personalização inteligente | per•so•na•li•za•ção 

in•te•li•gen•te

Os algoritmos inteligentes podem personalizar informações, 

ofertas e experiências com base em informações 

conhecidas, como a localização, a demografia, o dispositivo 

usado e comportamentos anteriores. Um ótimo exemplo é 

a exibição de conteúdo e informações relevantes em um 

site.

Busca visual | bus•ca vi•su•al

Como indica o nome, esse tipo de busca encontra a 

correspondência visual de uma imagem ou outro elemento 

visual. Usando a visão do computador e Deep Learning, o 

recurso de busca visual do eBay compara as imagens 

carregadas pelo comprador para encontrar produtos à 

venda em seu site. A busca visual avançada é capaz de 

identificar o que há na foto — por exemplo, um 

restaurante — e fornecer informações adicionais, como 

seu número de telefone, horário de funcionamento e 

avaliação.

Automatizar

Os profissionais de marketing também podem utilizar a capacidade da IA para atingir níveis de eficiência 

sem precedente.



Saiba mais

O poder da 
IA a seu 
alcance

Cada dia que você deixa de usar aplicativos 

acionados pela IA representa um risco de 

perder sua vantagem competitiva. Não é mais 

possível esperar para ver. Chegou a hora de 

adotar a tecnologia inteligente e fortalecer seu 

marketing.

https://advertise.bingads.microsoft.com/pt-br/insights/g/Inteligencia-Artificial-no-marketing ?s_cid=IS18_src_ip_web
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