
Usar a IA de forma eficaz, com os dados 
certos e as ferramentas certas, pode 
ajudar você a melhorar sua decisão de 
risco em menos de 60 dias:

 Maior precisão na tomada de 
decisão

 Melhoria na satisfação do 
cliente

 Aumento de receita

 Detecção de fraude superior 

  Enriquecimento do 
relacionamento com os clientes

 Ampliação da base de clientes  

 Preços otimizados

Inteligência 
Artificial, 

Como melhorar sua 
decisão de risco em 
menos de 60 dias

86%86%
dos líderes em serviços 
financeiros estão 
aumentando o investimento 
em IA,  mas apenas 

50%50%

11%11%

dos projetos de IA passam do 
estágio conceitual à 
implantação, apenas 

desses projetos realmente 
resultam em qualquer 
benefício financeiro 
significativo

Comece com apenas um: escolha um 
desafio comercial para começar e deixe os 
resultados impulsionarem a adesão a mais 
projetos de IA.

Reduza o impacto do preço inicial: 
trabalhe com um parceiro de tecnologia em 
vez de fazer tudo sozinho e você poderá ter 
tomada de decisão baseada em IA por 
menos (apenas alguns milhares de dólares 
por mês na maioria dos casos).

Supere os desafios da tecnologia:
tenha a certeza de que tudo o que precisa 
está no lugar certo para gerar valor 
comercial: dados úteis, IA gerenciável e 
tomada de decisão automatizada. Garanta 
que funcionem como uma unidade coesa 
para realmente maximizar o potencial da IA.

 Chegue mais rápido: nossa pesquisa 
mostra que apenas 5% dos projetos obtêm 
valor em menos de 60 dias. Elimine o tempo 
de desenvolvimento trabalhando com um 
parceiro de tecnologia e concentre-se em 
vez de implementar a IA e a tomada de 
decisão em paralelo.  

Olhe adiante: faça previsões mais exatas 
sobre o futuro com a integração de dados, IA 
e tomada de decisão, em vez de confiar 
apenas em dados históricos para tomar 
decisões. 
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Mais informações? Confira nosso novo eBook 
sobre como melhorar o nível de sua tomada de 
decisão com a IA.

Com dificuldades para 
implementar a IA?

Como ir além do modismo 
da IA:

Obtenha o e-book    

 USD 450 bilhões

Nos serviços 
financeiros a IA é 
uma oportunidade de 
USD 450 bilhões


