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Desde que foi cunhada, em meados do século XX, mais 

especificamente, 1956, na nomeada Darmouth Conference, a Inteligência 

Artificial desperta a curiosidade e o interesse global. 

A revolução das máquinas é tema recorrente na ficção científica. No 

cinema, grandes produções como O Exterminador do Futuro, Inteligência 

Artificial e O Homem Bicentenário, com o falecido Robin Williams, evocam um 

futuro em que máquinas evoluiriam a seres pensantes. E tomariam o lugar dos 

humanos no planeta. 

Igualmente, em 2014, o aclamado físico Stephen Hawking disse: “O 

desenvolvimento da inteligência artificial total pode significar o fim da raça 

humana."  



Hawking acreditava que a evolução da Inteligência Artificial (IA) seria a 

maior conquista da humanidade, mas também, a sua ruína. 

Seja como for, fato é que a última década proporcionou um avanço 

incomparável na tecnologia de construção cognitiva das máquinas. E, em pleno 

2021, a inteligência artificial se torna cada vez mais indispensável e frequente 

no nosso cotidiano. 

 

1. O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL? 

A tecnologia de IA é um eixo crucial de grande parte da transformação 

digital que ocorreu na última década. Principalmente, tendo em vista que as 

empresas se posicionaram para capitalizar sobre a quantidade cada vez maior 

de dados gerados e coletados na internet.  

Afinal, o que são as redes sociais, por exemplo, se não a geração 

quase infinita de dados o tempo todo?  

Sendo assim, tornou-se fundamental a codificação de 

máquinas/computadores capazes de interpretar e responderem sozinhas a 

esse volume de dados recebidos. Semelhantemente ao cérebro dos animais 

dotados de cognição. Assim como os humanos. 

Então, inteligência artificial nada mais é do que um sistema neural que 

instaura capacidade cognitiva através da codificação binária digital. Isto confere 

às máquinas capacidade de aprender, deduzir, interpretar e responder ao 

grande volume informacional que recebem. 

Essa é a premissa da Alexa, da Siri, da Google Assistente, por 

exemplo, que “conversam” com o interlocutor humano. E, são capazes de 

executar as mais variadas tarefas. 

 

2. O QUE ESPERAR DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM 2021: 



 Não apenas de celulares, redes sociais e gadgets vive o mundo da IA. 

Pelo contrário, a aplicabilidade do universo dos computadores inteligentes já 

permeou o mercado financeiro, bancário e até hoteleiro. 

Se já antes da crise sanitária mundial, a implementação da inteligência 

artificial avançava a passos largos, no mundo mid e pós-pandemia da COVID-

19, ela se tornou sine qua non para o prosseguimento dos negócios. 

 

2.1. Os Avanços no Setor Bancário: 

Segundo uma pesquisa publicada, no final de 2020, da The Economist 

e Temenos, que contou com a participação de 305 empresas do setor 

bancário, 94,3% dos executivos latino-americanos acreditam que as agências 

bancárias vão desaparecer em substituição às agências virtuais guiadas pela 

IA. 

Dados mostram que, em 2021, os bancos pretendem investir 33% mais 

no desenvolvimento de Inteligência Artificial.  

O Itaú, com a plataforma Saas; o Bradesco com a BIA (Bradesco 

Inteligência Artificial); o Bank of America, com a Erica, e tantos outros. Fato é 

que, até o final de 2021, a previsão da IDC é que a margem de lucro para 

CRMs (Customer Relationship Management) com IA chegue até U$ 1 trilhão 

em negócios ao redor do mundo.  

 

2.2 A IA no setor hoteleiro em 2021: 

Se acaso você estiver andando por um hotel em 2021 e se deparar 

com um robô vagando pelos corredores do hotel, não se surpreenda. Esta já é 

realidade em hotéis luxuosos e é tendência forte para o setor, no cenário atual. 

Sem dúvida, os chamados robôs concierges remetem ao mundo 

futurista das produções hollywoodianas, mas já podem ser encontrados em 

diversos hotéis no eixo RJ-SP, por exemplo.  

Esses humanoides com aparência divertida são responsáveis por 

trabalhos manuais, comunicação multilíngue e automatização de check-in e 

check-out.  



Contudo, não apenas de robôs fofos vive o setor. A inteligência artificial 

também tem sido implantada para aumentar a receita das redes hoteleiras, 

como pela plataforma Allora. 

Além disso, redes conhecidas como AirBnb e a Booking.com tem 

usado um recurso conhecido da IA, o machine learning, para personalizar os 

perfis de usuários. Mesma premissa da Netflix, Spotify, etc, que escolhem 

semelhantes a partir de uma visualização inicial do consumidor. 

 

Inegavelmente, a inteligência artificial está cada vez mais a nossa 

volta. O que nos resta é garantir que essa tecnologia surpreendente seja usada 

para favorecer a evolução da raça humana, de modo positivo para ser 

aproveitada por inúmeras gerações futuras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


