
COMO A ANÁLISE 
DE DADOS PODE 
GERAR MAIS 
VALOR PARA SUA 
EMPRESA?
Conheça os benefícios e as oportunidades 
e tome uma decisão assertiva!

e - b o o k



COMO A ANÁLISE DE DADOS PODE GERAR MAIS VALOR PARA SUA EMPRESA?

O aumento gradativo da quantidade de 
dados gerados é uma realidade cada vez 
mais evidente no universo corporativo. 
Quanto mais informações sobre os nossos 
clientes, fornecedores e da própria empresa, 
maior a probabilidade de traçar estratégias 
assertivas e viáveis. 

A maioria das empresas já utiliza a base 
histórica de dados  para obter insights, 
auxiliar na tomada de decisões e otimizar 
processos, reduzindo a incidência de erros 
e aproveitando melhor os recursos 
disponíveis. Ferramentas que utilizam 
Inteligência Artificial (IA), conseguem 
compilar dados de uma maneira muito 
mais eficaz que os cérebros humanos.

A IA permite que as máquinas aprendam, 
decidam e percebam - sempre de forma 
inteligente e de acordo com as variadas 
situações apresentadas. Assim, o sistema 
fica melhor a cada adição de dados e 
treinamentos oferecidos aos modelos, que, 
conforme as etapas, é capaz de se 
aprimorar com os inputs enviados. 

Sim, são muitos os benefícios gerados 
por esta tecnologia!

Neste e-book, você vai conhecer algumas 
aplicações positivas e aprender como 
utilizá-las no dia a dia de sua empresa. 

Vamos lá! 



REDUZA A INADIMPLÊNCIA E A 
FRAUDE EM SUA EMPRESA E 
AUMENTE A TAXA DE APROVAÇÃO 
DE CRÉDITO DE MANEIRA SEGURA.

A definição de inadimplência é o não 
pagamento de uma conta ou dívida, 
podendo ser atribuída à pessoa física ou 
jurídica. 

Os consumidores que não cumprem com 
suas obrigações e possuem débitos, acabam 
tendo restrição do acesso ao crédito, 
dificultando o consumo e a aquisição de 
financiamentos ou empréstimos. Este 
cenário vira um ciclo vicioso, pois quanto 
maior o índice de descumprimento 
monetário, mais acentuadas serão as taxas 
de juros, já que esta é calculada com base  
no risco de inadimplência. A situação pode 
se agravar e acabar virando contra o seu 
negócio. Veja bem, empresas com alto índice 
de inadimplentes correm risco de ter sua 
saúde financeira prejudicada, levando em 
conta que os “buracos” devem ser tapados 
de alguma maneira.

A probabilidade de uma pessoa pagar suas 

APLICAÇÕES
NO SETOR 
FINANCEIRO1

contas em dia, é determinada por uma 
pontuação - conhecida como score de 
crédito. Quanto  menor a pontuação, maior a 
probabilidade do cliente ser um mau 
pagador. Esta é  a melhor maneira que as 
empresas utilizam para determinar quanto, 
para quem e quando deve ser fornecido o 
crédito, continuamente por meio de uma 
política aplicada. É graças à IA que esta 
atividade pode ser realizada. 

Cada empresa deve ter sua própria política 
de crédito (sua própria definição de 
inadimplência) e cobrança, que, quando 
bem estruturada, protege a saúde financeira 
do negócio e quando bem aplicada, 
aumenta o número de vendas de uma forma 
segura.

A política de crédito e sua importância
A política de crédito é um conjunto de 
normas e regras determinadas pela empresa 
para aprovar ou negar a concessão do 
crédito a seus clientes.  Auxiliando no 
processo de venda, otimizando fluxo de caixa 
e minimizando riscos.



O empreendedor deve ter a autonomia de 
flexibilizar ou restringir a política de acordo 
com a estratégia, ou seja, quando há 
intenção de aumentar as vendas o crédito 
deve ser liberado com maior flexibilidade, 
porém a cobrança deve ser mais rigorosa 
para evitar inadimplência. Assim como, 
quando a empresa passa por um período de 
desaceleração precisa ser mais restrita na 
concessão do crédito e flexível na cobrança.

Uma política estruturada pode gerar um 
aumento na atividade de negócios e uma 
ampliação da carteira de clientes, 
favorecendo também o faturamento da 
empresa.
Para a estruturação adequada  devemos 
levar em consideração os 5 Cs de crédito.
 

Capacidade- Condições de pagamento do 
cliente, ajuste na política de renda / 
capacidade;

Carácter- Probabilidade do cliente ser bom 
ou mau pagador - índices de inadimplência; 

Capital- Situação financeira do cliente; 

Condições- Contexto econômico que o 
cliente se encontra, incluindo variáveis como: 
situação do mercado no momento da 
concessão de crédito e setor de atividade;

Colateral- Garantias dadas em troca da 
concessão de crédito.
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empresa → dados históricos → perfis por meio de padrões e tendências 
comportamentais → criação de grupos de clientes com mesmas características → 
política de crédito → score de crédito → pontuação alta = a concessão de crédito  → 
pontuação baixa = não concessão de crédito ou política restritiva para este cliente 
↑ faturamento da empresa ↑ da carteira de clientes ↑ saúde financeira 
↓ índice de inadimplência
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Pasme: você sabia que o Brasil é um dos 
cinco países do mundo mais afetados por 
fraudes digitais?
A IA é uma ferramenta fundamental no 
combate à fraude. Ela  contribui na 
classificação e segmentação de perfis de 
clientes, permitindo, além do entendimento 
de como este se comporta, a identificação 
de quando algo está fora do padrão. Digo 
mais, é completamente capaz de analisar 
milhões de dados de forma rápida e 
eficiente com uma taxa de erro mínima . 

Os algoritmos estão aptos a identificar quais 
características podem aumentar ou diminuir 
a chance de uma pessoa cometer uma 
fraude. Eles encontram padrões quase 
invisíveis para o olho humano, criando 
correlações com diversas variáveis ao 
mesmo tempo.
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PROCESSOS AGREGANDO VALOR E 
VANTAGEM COMPETITIVA À SUA 
EMPRESA.

Você sabe quais as consequências de um 
estoque mal planejado? 

O excesso de produtos no estoque, para os 
revendedores ou canais de vendas, significa 
dinheiro parado e a falta de produtos, uma 
significativa perda potencial de vendas. 

Ruptura de estoque é a falta de um 
determinado produto para venda, ou seja, 
quando o consumidor vai em busca de um 
artigo de uma “marca X” e não o encontra.  
Essa situação acarreta diversos problemas, 
pois, além de perder  a venda, o cliente pode 
passar a consumir um produto similar de 
uma marca concorrente.

As principais causas de ruptura de estoque 
se dão por falta de planejamento. Seja por 
ausência de mercadorias no estoque ou 
ineficiência de abastecer gôndolas. Deve-se 
levar em conta também o planejamento 
com os fornecedores, a sazonalidade dos 

insumos e o prazo de entrega.

A previsão de demanda é necessária para 
que isso não aconteça. Capaz de monitorar 
desempenho a curto prazo e estimar 
necessidades futuras para facilitar a criação 
de políticas de decisões em médio e longo 
prazo, auxilia nas tomadas de decisões que 
envolvem estratégias e planejamento de um 
negócio, independentemente de seu 
tamanho, público ou segmento. Utilizando 
dados históricos ela entrega insights valiosos 
através de modelagem preditiva.

Bom, já falamos todas as vantagens de ter 
uma demanda bem planejada, vamos agora 
listar alguns  dos benefícios: 

• Gestão de estoque focada na necessidade 
do consumidor; 
• Identificação de sazonalidades;
• Redução de custo operacional; 
• Maior controle de fluxo de caixa; 
• Uso de insumos de forma mais eficiente; 
• Ações de marketing mais precisas. 

Ficou claro a importância de ter uma 
previsão de demanda e que essa tecnologia 
é vital para qualquer empresa?
 



CONHEÇA SEU CLIENTE E CRIE 
ESTRATÉGIAS COM FOCO EM SEU 
PÚBLICO ALVO.

O sistema de recomendação é uma técnica 
utilizada para analisar padrões e recomendar 
produtos ou conteúdos personalizados ao 
usuário. O intuito é entregar sugestões 
precisas que aumentem a satisfação, a 
experiência, o índice de conversão e, 
consequentemente, a retenção do cliente. 

É com a análise do histórico do usuário que 
os algoritmos descobrem padrões e 
selecionam os produtos ou serviços mais 
adequados para seu cliente. Permitindo, 
assim, que  este permaneça por mais tempo 
dentro de seu site ou plataforma.

Mas e para novos clientes, como faremos a 
recomendação? Novamente a IA entra em 
ação! Ela utiliza características de clientes 
similares para iniciar o processo e, conforme 
ele for interagindo e deixando mais 
informações, o algoritmo terá mais material 
para  saber seu gosto e preferência. 
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Tudo bem, mas a recomendação só 
funciona para indicar produtos ou 
serviços? Não, ela vai bem mais além! Com 
o sistema de recomendação, sua empresa 
estará capacitada para identificar os 
produtos mais vendidos em determinados 
pontos e horários. Então, poderá destacá-los 
para que outros clientes possam adquiri-los, 
oferecer carrinhos com produtos ideais ou 
ajustar gôndolas com itens mais 
consumidos naquele local. 

Muitos sites de notícias também utilizam 
este sistema, levando ao leitor conteúdos de 
maior interesse. Além de serviços de 
streaming de vídeos e música que usam o 
sistema de recomendação como aliados na 
experiência do cliente. 

Mitigue o Churn de sua empresa e 
aumente o número de clientes em sua 
carteira.
Churn é o número de clientes que 
cancelaram um produto ou serviço em um 
determinado período de tempo. 
Considerado a tarifa de gestão de clientes 
que pode ser calculada com: 



Conheça os benefícios e as oportunidades 
e tome uma decisão assertiva!
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Para que haja crescimento na carteira de 
clientes é necessário que o número de con-
sumidores seja maior que o Churn. Desta 
forma, quanto menor o cancelamento, 
melhor para a saúde financeira da empresa. 

Este é um problema enfrentado por muitas 
empresas que pensam em manter seus fre-
gueses pelo maior tempo possível em sua 
carteira. Para isso, é preciso conhecer e en-
tender quem são estas personas e isso se 
torna cada vez mais evidente. 

Os principais motivos de cancelamento se 
dão pela qualidade do produto ou serviço, 
pelo preço e satisfação do cliente. 
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taxa de clientes 
cancelados

taxa de clientes ativos 
no mesmo período

Uma vez que detectamos os motivos de 
Churn dos nossos clientes, podemos 
trabalhar de uma forma eficaz para 
reverter este quadro. Adivinhe quem pode 
nos ajudar? 
Novamente, a Inteligência Artificial!

É com o histórico dos nossos clientes e 
serviços que podemos traçar estratégias e 
solucionar este problema. O produto ou 
serviço precisa ser indispensável e entregar 
valor. A IA vai auxiliar a detectar falhas e 
entender onde está o gargalo. Quanto antes 
o problema for detectado, menor será o 
prejuízo. Além disso, a IA também consegue 
identificar e segmentar os clientes com 
maior risco de Churn, permitindo uma 
comunicação mais direcionada e otimização 
de recursos.

A taxa de Churn também vai auxiliar no 
upsell - quando um cliente compra um 
produto ou serviço melhor do que ele já 
tem. De forma que, quanto menor o Churn 
maior a chance de upsell.

TARIFA 
DE GESTÃO

DE CLIENTES



ANALISE O HISTÓRICO DOS SEUS 
PACIENTES E IDENTIFIQUE GRUPOS 
DE RISCOS, PERMITINDO UM 
TRATAMENTO MAIS RÁPIDO, 
PRECISO E EFICAZ.

Já é de conhecimento que a Inteligência 
Artificial é uma tecnologia de múltiplas 
aplicações. Tendo acesso ao processo 
previamente oferecido, podemos considerar 
que a medicina é um dos ramos que mais 
tem se beneficiado com ela. 

Ao longo dos anos, profissionais da saúde e 
seus pacientes usufruem de vantagens, 
como: a otimização de processos no 
atendimento, a maior precisão em 
diagnósticos de risco, o aprimoramento dos 
tratamentos de patologias gerais e a 
substancial redução de custos nas bases 
hospitalares. Tudo isso sem mensurar que a 
IA também é peça fundamental no que diz 
respeito à “medicina baseada em evidência”, 
pois os algoritmos são capazes de coletar, 
processar e analisar dados clínicos que 
humanos não conseguem.

APLICAÇÕES
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Oferecendo diagnósticos mais rápidos e 
precisos, a IA torna-se decisiva na hora de 
analisar exames e no monitoramento de 
surtos e doenças. 

No meio médico é preciso integrar os 
algoritmos ao fluxo de trabalho. Algoritmo 
bom é aquele em produção e para isso é 
necessário ter dados. Sendo assim, quanto 
mais dados melhor será o desempenho. 
Após a integração, é necessário fazer o 
monitoramento de maneira periódica para 
manter a exatidão e profissionais 
qualificados são imprescindíveis.



VENDAS PELO E-COMMERCE: 
A IA já atua fortemente no e-commerce. 
Com a sua aplicação, os números de 
conversão aumentam consideravelmente, 
gerando uma melhora na experiência de 
compra e venda e, consequentemente, 
fazendo com que o processo mercadológico 
seja mais intuitivo e certeiro. Dessa maneira, 
cada nova visita se torna um dado aplicável, 
baseado no comportamento de cliques e 
visualizações que foram efetuados.
Ela também pode auxiliar o trabalho 
operacional de cadastro de produtos, 
tornando o processo mais rápido e preciso; 
no aumento da segurança do usuário, 
resoluções rápidas de problemas, na 
disponibilidade 24x7 e oferecendo maior 
controle dos dados pessoais. 

VALIDAÇÃO CADASTRAL: 
Com sistema de validação cadastral é 
possível assegurar a autenticidade das 
informações dos documentos via extração 
de textos (OCR), verificando as informações 
em bancos de dados oficiais e utilizando 
reconhecimento facial para evitar fraudes. 
Além de diminuir erros operacionais e contar 
com um processo 100% automatizado, 
garante a segurança e o atendimento de um 
número infinitamente maior de clientes de 
forma escalada.

OUTRAS 
APLICAÇÕES
DE IA5



CONTROLE DE QUALIDADE: 
Utilizando análise preditiva é possível 
identificar os primeiros sinais de qualquer 
alteração fora do padrão durante a 
fabricação, montagem e  manutenção de 
um produto. Além de apresentar, utilizando 
análise de variáveis, quais produtos têm 
maior probabilidade de apresentar 
problemas. Assim, a equipe consegue atuar 
o quanto antes, mitigando erros, 
desperdícios, pausa na linha de produção e 
reduzindo custos operacionais. 

AGRONEGÓCIO: 
É com análise de dados que é possível 
entender o melhor momento para as etapas 
de fertilização e colheita. A implementação 
de IA no setor permite a automatização de 
máquinas e obtenção de dados completos 
de previsões meteorológicas.

A aplicação dessa ferramenta pode otimizar 
tempo, evitar perdas, garantir uma produção 
sustentável e aprimorar o gerenciamento do 
plantio e dos negócios.
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O mercado caminha em direção à 
automação e a IA tornou-se responsável em 
minimizar erros humanos, solucionar 
problemas e entregar insights para auxiliar 
na tomada de decisão.

Aqui, trouxemos apenas alguns dos 
benefícios que a Inteligência Artificial pode 
oferecer à sua empresa.  Quer saber mais 
sobre as nossas soluções ou sobre o que 
podemos fazer para ajudar a otimizar as suas 
ações?
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JÁ PENSOU NO FUTURO DO SEU NEGÓCIO?

Agende uma reunião 
com um dos nossos 

especialistas.

Até breve! :)
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