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Introdução à Inteligência Artificial V5 

Este curso é para estudantes, profissionais da computação, 
profissionais de outras áreas, homens, mulheres, crianças, idosos, 
iniciantes, pesquisadores e professores. Neste curso, entenderemos o 
funcionamento da inteligência artificial (IA) e veremos como criar a IA 
de um chatbot. A inteligência artificial é condicionada nos passos de 
um algoritmo. 
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01 - PARA VOCÊ 

A Inteligência Artificial E Sua Interação Com O Homem 
Ontem, Hoje E Amanhã 

A história da computação e sua evolução 
continuam impulsionando e modelando 
como pensamos e agimos neste mundo. 
Também como convivemos em nossos lares, 
na sociedade, no trabalho e em como 
empresas antigas e novas desenvolvem 
seus produtos e serviços projetando suas 
estratégias usando a inteligência artificial.  

Aprenderemos a desenvolver uma aplicação 
de inteligência artificial simples, porém com 

uma capacidade de aprendizado expressiva, capaz de impulsionar 
estudos e direcionar caminhos em busca de oportunidades de carreira. 

Estudar E Fazer 

Iremos estudar sobre a Inteligência Artificial e 
desenvolver um roboô virtual que aprenderá 
conosco. 

Este curso é para estudantes, profissionais da 
computação, profissionais de outras áreas, 
homens, mulheres, crianças, idosos, iniciantes, 
pesquisadores e professores. 

Organizações que buscam lucro através dos 
seus produtos ou serviços, otimizam processos 
simples e complexos, melhoram a gestão de 
pessoas em todos os setores,  que competem 
em seus mercados regionais e globais, alcançam 
velocidade na transformação de dados em 
informações, para assim disponibilizarem  entrega e qualidade de 
serviços e produtos aos seus clientes, quando e onde esses desejarem. 

 

 

 

 

“Inteligência Artificial é o estudo de como fazer os computadores 
realizarem coisas que, no momento, as pessoas fazem melhor” 

(Rich & Knight, 1994) 
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Olhando ao nosso redor, temos exemplos que 
se encaixam no contexto dessa frase. 
Vejamos os aviões, quase autônomos devido 
a um conjunto de soluções de tecnologias, 
porém, o ser humano ainda realiza melhor 
essa atividade. Outro exemplo, as complexas 
atuações de médicos, em cirurgias, exigem 
uma capacidade cerebral e cognitiva imensa, 
sabemos que os computadores ajudam e 
muito, mas os seres humanos ainda fazem 

melhor. Um professor, captando, modelando e transmitindo 
informações e conhecimento. Essas informações podem ser 
transferidas por uma inteligência artificial? Sim. Mas essas mesmas 
informações em forma de conhecimento, embalada para um 
aprendizado humano complexo, ainda, nós fazemos melhor.  

Nosso ponto de partida: A Inteligência Artificial em empresas, onde 
você, estudante ou professor, com certeza irá atuar. 

 

02 - INTELIGÊNCIAS 
Para termos uma compreensão da inteligência artificial é importante 
entendermos outras inteligências, classificadas por nós como: 
inteligência humana, binária, cognitiva, entre outras. A inteligência 
humana é difícil de ser medida com algum referencial, é diferente em 
cada um de nós e é formada em diferentes bases culturais e 
velocidades diferentes de absorção. 

Inteligência Humana 

Caracterizada por ações que ainda uma máquina 
não realiza em plenitude como cantar, sonhar, 
brincar, querer, revoltar, pensar, desejar. Uma 
inteligência sequenciada apoiada em conceitos 
abstratos simbolizados por uma linguagem de 
máquina.  

A Inteligência artificial, dentro do contexto 
computacional, é capaz de guardar dados, 
processar dados, ofertar dados processados. São 
dados que se transformarão em informações. O 
computador não compreende o que é uma informação na sua 
totalidade cognitiva e abstrata como nós entendemos. Computadores 
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processam dados mais rápidos do que os 
humanos. Seus componentes são: processadores, 
memórias e banco de dados. Atualmente, a cada 
dia, mais dados são processados como voz, 
imagens e mapas.  A inteligência está na internet, 
no celular e no computador. A inteligência artificial 
apoia a transferência do conhecimento, 
necessária para nós em nosso cotidiano, em nosso 
crescimento humano e nas empresas como um 
processo importante para a sua perpetuação em 

seus cenários de negócios perante os mercados em que atuam. Uma 
informação é um dado que foi classificado como importante para algo, 
isso só os humanos fazem, ainda.  

Inteligência Abstrata 

Um dado ou um conjunto de dados são 
transformados em informações pela inteligência 
artificial mais rapidamente do que nós faríamos, 
mas nós mesmos temos que informar a essa 
inteligência artificial o que modifica esses dados em 
informação, ela sozinha ainda não encontraria um 
significado para que esses dados gerem alguma 
vantagem para nós ou para uma organização. Por 
exemplo, milhares de dados sobre vendas em uma 
organização serão processados e considerados informações se essas 
gerarem conhecimento estratégico e consequentemente vantagens 
competitivas. 

 

03 - Convergência 

Os Antes E Os Depois Tecnológicos 

Na história humana, ocorreram momentos onde uma evolução 
tecnológica gerou um marco no tempo. Acontecimentos, geralmente 
tecnológicos, foram tão marcantes que demarcaram uma linha de 
tempo, houve um 
antes e um depois.  

O fogo, a roda, a 
energia elétrica, a 
produção em massa 
de produtos ou 
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serviços, a robótica, a internet, as armas de guerra, os softwares, os 
hardwares. Invenções onde o cotidiano humano exigiu resiliência, 
novos estudos, pesquisas e trabalhos de sobrevivência social ou 
empresarial.  

Nossos Zeros E Uns 

O nosso raciocínio matemático sendo 
representado por um conjunto mecânico de 
engrenagens também foi um acontecimento, 
uma convergência tecnológica. Talvez, hoje, 
ao pensarmos em alguns, podemos imaginar 
como algo óbvio e simples teve mudanças 
profundas. 

O nosso raciocínio matemático foi capaz de 
ser referenciado e simbolizado por processos de engrenagens e depois 
pelo movimento de elétrons, desenvolvendo assim a história de 
evolução dos computadores. 

Podemos dizer que a inteligência artificial nascia e se desenvolvia já 
nesses primeiros momentos. 

Internet 

Outra convergência tecnológica, de uma 
maneira mais silenciosa,  observamos 
uma evolução da relação do homem com 
a tecnologia computacional. 

A internet, hoje, impulsiona conceitos 
antigos de processamento de dados, o 
que torna possível neste estágio da nossa 
história crescimento do uso da 
inteligência artificial em várias ações do nosso dia a dia, em nossas 
casas, nas nossas relações sociais e das empresas em seus cenários 
mercadológicos. 

 

04 - Agora 

Agora É A inteligência Artificial 

Inteligência artificial ainda é condicionada nos passos de um algoritmo 
desenvolvido por um ser humano, como a receita para fazer um bolo, 
um manual de como trocar os pneus de um carro ou como emitir uma 
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nota fiscal. Ações que podemos detalhar passo a passo com execuções 
e decisões.  

Exemplo: Fazer um bolo 

É necessário primeiro pegar os ovos, depois quebrá-los e depois bate-
los. E, em outros passos, decido se uso laranja ou chocolate. 

Um Passo, Depois O Outro 

A inteligência artificial é baseada em 
algoritmos, em nosso raciocínio humano 
descrito e condicionado.  

Os computadores em geral e a 
inteligência artificial seguem algoritmos 
escritos por um ser humano. Realizam 
exatamente aquilo que foi desenvolvido 
detalhadamente para ser feito.  

A Inteligência Artificial é aplicada em 
indústrias, comércios, residências, 

hospitais e objetos. É aplicada através de algoritmos, assim, podendo 
executar tarefas de maneira mais rápida do que nós. 

Informações Que Apoiam 

A inteligência artificial já está conosco: 
nas etapas de construção de um automóvel, 
na compra e venda de produtos e serviços em 
lojas físicas ou virtuais, em  nossas 
residências usando nossos computadores ou 
celulares, com um médico consultando 
grupos para obter o melhor diagnóstico para 
seus pacientes e até no relógio que 
acompanha sua corrida pelas ruas, 
monitorando seu corpo e percurso percorrido.  

Inteligência Artificial Hoje  
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05 - Aplicada 

É Repetitivo? 

Exemplos de processos repetitivos 

As empresas buscam substituir atividades 
repetitivas para aproveitarem o potencial dos 
seus funcionários em outras atividades mais 
complexas e cognitivas. São alvos de projetos de 
aplicação da inteligência artificial: uma linha de 
montagem de automóveis, a entrada de dados de 
uma nota fiscal, a conferência contábil e/ou 
fiscal, relatórios gerenciais. 

Aprender Com Referências 

Nossas decisões usam referências simples e 
complexas. No exemplo do algoritmo para fazer 
um bolo, qual a nossa referência para usarmos 
suco de laranja na massa ou o chocolate? Talvez 
a referência, neste  exemplo,  seja que o bolo seja 
para uma criança que prefere chocolate ou para 
um adulto que gosta de fruta, referências que 
apoiam decisões.   

Dados são transformados em informações usando referências. 

Ajudar Em Escolhas 

Neste exemplo de decisão simples, podemos levar para os ambientes 
empresarias, onde a inteligência artificial também usará referências 
previamente escolhidas e colocadas nos algoritmos por nós, seres 
humanos. Softwares complexos usando inteligência artificial exigem 
arquitetura de computadores na busca de rapidez em decisões, 
simulação de cenários de negócios, visibilidade de processos e 

interação do homem com máquinas.  

Softwares Analíticos 

São softwares que apoiam decisões. 
Exemplos: Qual automóvel vamos 
fabricar no próximo semestre? Qual 
projeto de negócios deverá ser 
priorizado? Devemos abrir uma loja nova 
para o próximo Natal? Softwares de 
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inteligência artificial exigem que os profissionais da computação se 
atualizem em seus conhecimentos para atuação em cenários que se 
transformam rapidamente. Profissionais que compreendem a 
necessidade do aprendizado da computação e outras áreas do 
conhecimento humano, como a administração de empresas, entre 
outras. 

06 - Na empresa 

Arquitetura De TI 

 

Na imagem acima, vemos camadas de processos de negócios de uma 
organização, onde a inteligência artificial é observada em todas elas 
desde processos simples até os complexos.  

Na camada Operacional, temos a produção propriamente dita de 
produtos ou serviços. Na camada Tática, onde geralmente ocorrem 
processos e decisões gerenciais. E nas camadas Estratégicas, onde os 
caminhos a serem seguidos por essa organização perante seu mercado 
e concorrentes são definidos. 

Em cada uma dessas camadas a inteligência artificial atua com 
inúmeras soluções, gerando novos profissionais da computação, com   
novos perfis de estudo e responsabilidades esperadas pelas 
organizações em diferentes mercados. 
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Responsabilidades 

Nas empresas, observando a inteligência artificial aplicada, 
encontramos as arquiteturas de computação: Hardwares, softwares, 
sistemas operacionais, banco de dados.  Conjunto de computação 
composta também com soluções de inteligência artificial, exigindo 
responsabilidade do profissional da computação como garantir a 
performance, a escalabilidade e segurança, entre outras.  

Performance 

Performance, o tempo em que os dados processados 
se tornam informações estratégicas para o cliente ou 
para alguém. Os mercados das empresas possuem 
expectativas de tempos de resposta diferentes, o 
tempo de resposta de dados processados de uma 
indústria é diferente do tempo de resposta dos dados 
de um banco. A escalabilidade em como garantir que 

a arquitetura de computação conduza a empresa no tempo, com 
atualizações de softwares, hardware, buscando a menor interrupção 
nos processos de negócios. E a segurança, exigida e esperada por nós 
em nossas operações cotidianas na sociedade e com empresas, 
novamente, gerando novos profissionais. 

07 - Assistente virtual 

Ambiente 

Acesse o site https://www.python.org e realize o download da 
última versão linguagem de programação Python para o sistema 
operacional Windows. Faça a instalação do Python no computador. 

Para abrir o ambiente de desenvolvimento (IDE) do Python, pressione 
a tecla Bandeira do Windows, digite “IDLE” e clique sobre a versão do 
aplicativo instalada no seu computador. 

O IDLE também é utilizado para fazer a leitura dos códigos escritos em 
Python, ou seja, também é um interpretador de código Python. 
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Para criar um arquivo em Python, clique em “File” e “New File”. 

Irá abrir uma nova janela com um simples editor de texto. 

Digite o código presente na figura abaixo. Neste momento muita 
atenção! Faça uma digitação exatamente igual ao texto abaixo, 
observando letras maiúsculas, minúsculas, pontuações e tabulações. 

 
Já na primeira linha vamos importar a biblioteca Chatterbot, que é um 
conjunto de comandos e instruções específicas para desenvolver um 
assistente virtual.  
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Na sequência damos um nome ao chatbot, em nosso exemplo, CGD 
ChatBot. 

 

Depois colocamos algumas palavras para iniciar a primeira conversa, 
como “oi”, “olá”.  

 

As demais linhas estabelecem um ciclo de conversa onde o software 
aprenderá com você.  

Executar 

Para executar o código, clique no menu “Run” e em “Run Module” 

 

O programa informa que é necessário salvar o arquivo para executar o 
código. Clique em OK para salvar. 
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Nomeie o arquivo (neste exemplo está como “chatbot”) e mantenha o 
tipo do arquivo como “Python Files”. 

 

Ao salvar o arquivo de texto com o tipo Python Files, automaticamente 
o arquivo é salvo na extensão “.py”. Todos os arquivos Python possuem 
essa extensão (Exemplo: nome_do_arquivo.py). 

Observe as estatísticas de desenvolvimento da sua inteligência artificial 
conforme são realizadas as conversas. 

Ensinar 

 
Digite um “oi” e comece a conversar, provavelmente as primeiras 
respostas do assistente será “Preciso aprender isso”, lembre-se que 
nós mesmos colocamos essa resposta no algoritmo. 

Conforme as conversas forem evoluindo, as respostas do chatbot serão 
mais coerentes. 
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08 - PYTHON 

Uma Linguagem Apropriada 

É uma classificação de linguagem que busca aproximar 
nossas ações abstratas do dia a dia para o 
entendimento de uma inteligência artificial. 

O Python é uma linguagem de alto nível, interpretada e 
orientada a objetos. 

Liguagem de Alto Nível 

Alto nível é uma classificação de 
linguagem de programação de 
computadores que possui uma 
sintaxe que se aproxima da nossa 
escrita. 

Linguagem Interpretada 

Python é uma linguagem 
interpretada, pois é uma linguagem 
que ao ser executada vai aos 
poucos sendo traduzida pelo 
interpretador para zeros e uns 
(binários), para ser compreendida pelo processador do computador. O 
interpretador padrão do Python é o IDLE. 

IA (Inteligência Artificial) 

Utilizada por várias empresas e organizações, Google, Yahoo, Nasa e 
outras. Desenvolvida em 1991, ganha a cada dia mais adeptos no 
desenvolvimento de projetos de computação, especialmente os 
voltados à inteligência artificial. 

 

09 - OBJETO 

Interfaces 

Linguagem de programação de computadores que aproxima nosso 
raciocínio abstrato ao raciocínio matemático binário dos computadores. 
A modelagem da abstração é uma das características das linguagens 
de programação classificadas como orientadas a objetos. 
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Herança 

Otimiza os projetos de comunicação do 
homem com os computadores. As 
linguagens de programação de 
computadores orientadas a objetos 
possibilitam o desenvolvimento de 
projetos na aprendizagem de máquinas, 
na interação homem x computadores e a 
possibilidade de reaproveitar algoritmos 
com suas características de herança, onde 
um código filho herda características do 
código pai, uma abstração da nossa 
realidade humana de hereditariedade. 

Abstração 

A vida real modelada dentro de um código de computadores através 
de algoritmos de objetos que terão suas funções e características. 
Como um ventilador que tem características como cor, formato, 
número de hélices e funções de ligar e desligar. Usando a linguagem 
de programação de computadores Python, no desenvolvimento de 
algoritmos de alto nível, criamos um código que tenha essas 
características e funções.  

Objeto 
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10 - UM OLHAR MAIS DETALHADO 
Possuir um olhar mais detalhado quanto as 
nossas inteligências, nossos comportamentos 
profissionais, a evolução tecnológica e os 
impactos da aplicação da IA em diversos 
seguimentos: comércio, produção, 
distribuição de produtos e serviços e na 
própria área da tecnologia da informação, 
como gerar e gerir dados com IA na velocidade 
e qualidade esperada. 

Acima de tudo deve-se visar lucro. Lucro 
esperado em todos os seguimentos como 

identificar e quantificar o lucro desejado pelas instituições num 
planejamento estratégico de negócios com apoio da inteligência 
artificial. 

Ajudar o analista ou administrador e empresário ou investidor a tomar 
decisões assertivas e obter ganhos reais com a IA e sua ampla gama 
de informações sobre experiências anteriores; fazendo com que as 
ações futuras cheguem a diminuir ou zerar margem de erros, gerando 
aumento de lucros. 

No planejamento, a variável “Tempo”, que antes era extremamente 
necessária ser levada em conta num planejamento empresarial como 
um impeditivo ou atraso (em alguns casos de dias ou semanas) para 
decisões e ações a serem realizadas, 
foi reduzida a horas ou minutos, 
tamanha a velocidade com que a IA 
pode nos trazer as mesmas 
informações, proporcionando uma 
transformação em todo o contexto 
dos negócios atuais, que requer 
também velocidade e agilidade nas 
decisões, para que as instituições em 
seus diversos seguimentos possam 
continuar competitiva no mercado. 

Essa velocidade deve abrir um novo leque de oportunidades 
profissionais, que desenvolverão softwares ou administrarão a gestão 
destes em novos processos suportados pela TI conduzidos pela IA. 
Reestruturando assim, as relações na prestação de serviços diversos, 
sejam serviços manuais ou intelectuais. 
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Em suas diversas extensões, a inteligência empresarial, industrial e 
comercial que hoje remodeladas, fazem uso de  softwares e hardwares 
e que garantem agilidade no processo, fechamos o ciclo do lucro certo 
real. 

Impacto da interação humana, que com um simples 
clique, pode gerar, alterar, fazer uso de 
informações de acesso local ou global numa 
velocidade não imaginada até bem pouco tempo. 
Fazendo uso da arquitetura completa da IA: 
sistemas operacionais, programas e bancos de 
dados. Isso tudo levando as instituições a terem 
uma maior segurança e assertividade nas tomadas 
de decisões, em vista de que, antes, as decisões 
para “amanhã” eram tomadas com base em 
informações do “ontem”, agora temos informações 
de poucas horas antes para planejar essas ações. 

Todas essas mudanças são sentidas e observadas de forma mais 
devagar ou rápida, de acordo com cada seguimento ou instituição, 
gerando de qualquer maneira uma quebra de paradigmas. 

 

11 - Novas responsabilidades 

Profissional De TI 

Responsabilidades: Dentro da 
arquitetura de TI, que é composta de 
hardware, software, sistemas 
operacionais e bancos de dados, 
distribuição desses dados. 

O que é de responsabilidade 
pertinente a toda essa estrutura e 
ao profissional de TI:  Desenvolver, 
planejar, projetar e trabalhar essa 
arquitetura de modo que ela seja 
perpetuada ao longo do tempo, e que 
seu custo estrutural, operacional, 
velocidade ou segurança de informações não se torne um impedimento 
para realização e execução de processos e planejamentos de ações 
para o empresário e investidor.  
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Segurança: tanto para a veracidade das 
informações quanto para quando e quem 
deve ter acesso as informações geradas 
por toda essa arquitetura para realizar as 
ações e planejar estratégias empresariais. 

Performance: tempo de resposta e 
performance da funcionalidade e 
operacionalidade dessa arquitetura 
também estão relacionadas ao custo, uma 
vez que, atualmente, temos disponíveis no 
mercado muitos softwares com IA e 
autonomia capazes de diagnosticar, 

decidir e até realizar certas manutenções nos hardwares, o que com 
certeza faz com que a realização e execução de processos sejam muito 
mais eficazes, rápidas e assertivas. E cabe ao profissional de TI indicar 
o que deve dispor cada projeto a ser realizado.  

Ainda sobre os softwares, dispostos nos mais diversos hardwares a que 
temos acesso (desktop e smartphones),  vemos que em suas linhas de 
códigos houveram uma evolução tamanha que possibilita uma 
interação (interface e conversa com usuário) muito mais rápida e 
agradável, uma vez que estes podem nos observar, analisar e reagir e 
adaptar-se as atitudes e características desse usuário. 

Sistemas operacionais: ainda com a importante tarefa de interligar 
hardware e software com interface 
humana, tiveram sua evolução rápida, o 
que resultou em novas áreas de atuação 
profissional, que compreendem que a IA é 
tão necessária para essa arquitetura. 
Antes atingiam um nível de dados e 
soluções locais, hoje atingem um âmbito 
global de captação desses dados e 
devolução de informações e soluções que exigem também rapidez. 

Bancos De Dados 

Até pouco tempo, também tinham em suas 
características próprias um determinado limite de 
atuação na captura, armazenamento e distribuição 
desses dados. Hoje, com os recursos da IA, tiveram 
suas capacidades aumentadas alinhando isso a uma 
técnica de armazenamento e fornecimento desses 
dados ao software. E consequentemente, também 
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criou-se  um segmento de profissionais que dispõem de conhecimento 
para tratar e alimentar, através  de uma linguagem de programação 
específica, esse universo de dados, que gera informações a serem 
utilizadas em tudo, seja dentro do contexto profissional (industrial ou 
comercial) ou pessoal (residencial). 

Arquitetura Em Nuvem 

Hoje é possível graças à internet. 
Extrapola o conceito antigo de TI. 
Processos industriais e comerciais 
podem, com a colaboração de todos 
os níveis, fabril, logístico e vendas, 
se comunicar na transferência e 
troca de conhecimento através 
dessa interação de forma rápida 
(possível com a arquitetura de 
nuvem) não só no âmbito local, 
mas também global. 
Proporcionando e obrigando, pela 
competitividade empresarial, um 
novo modo de agir, exigindo um 
novo olhar sobre o que, como, onde 
e para quem produzir e vender. Isso também necessita de um 
profissional de TI responsável, que esteja atento e preparado para 
produzir e operar esses softwares que serão necessários neste 
processo, unido a excelência na performance, escalabilidade e 
segurança exigidos para o desempenho ágil e com qualidade em todo 
o processo. 

Fragmentando A Arquitetura De TI  

Podemos dividir uma organização em grandes 
macros de processos para facilitar o estudo e 
compreensão. Onde a TI está embutida? Onde e 
como a IA atua? Como os profissionais devem olhar 
esses macro processos das organizações. As 
empresas de hardware e software que ofertam 
seus produtos, observam a evolução dos processos 
dentro dessas divisões. Nessas organizações que 

podem ser de maneira macro, são vistas como 3 blocos ou camadas: 
operacional, tático e estratégico. Sempre resultado do esforço de um 
grupo de pessoas e processos da organização empresarial na obtenção 
de lucro no mundo capitalista em que estamos inseridos.  
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12 - NEGÓCIOS  
Em todos os setores de uma organização, temos a ação da IA atuando, 
otimizando e fazendo uma automação 
de todo o processo de TI, bem como 
tomada de decisões com assertividade e 
velocidade superior a de nós humanos. 

Essa ação da IA exige de todos um novo 
esforço de aprendizado e adaptação 
para conviver com essa automação, 
mesmo que esse impacto seja sentido 
de forma lenta e gradativa ou mais 
rápida e agressiva em algum contexto. 
Temos que, como profissionais, estarmos abertos, dispostos e 
preparados para as mudanças, pois são inevitáveis. Como é inevitável, 
torna-se imprescindível essa postura profissional de nos  preparamos 
para aplicar, utilizar e operar os diversos softwares que serão 
necessários. 

Esses softwares estarão presentes  nas camadas produtiva, 
administrativa e comercial. E há uma infinidade deles com nomes e 
atuações diferenciadas (MES e ERP, por exemplo), que proporcionam 
uma velocidade e assertividade necessárias para que uma instituição 
se mantenha competitiva no mercado. 

Softwares capazes de captar, armazenar, processar e entregar 
informações que interligam cada 
um desses blocos com a IA, 
realizam as mesmas tarefas: 
operacionais, de análise ou 
supervisão. Bem como 
planejamentos estratégicos, com 
base nos dados disponibilizados 
por softwares inseridos ao 
contexto e cenário de negócios, 
devem ser ágeis e competitivos e 
poderão ser absorvidos pela 
arquitetura de TI com uso da IA 

em uma velocidade muito maior do que há alguns anos atrás.  
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13 - PLANEJANDO 

Riscos  

Inerente às atividades que os profissionais operacionais, táticos e 
estratégicos realizam, não diferem dos riscos medidos no passado em 
qualquer mudança e alteração nos processos.  Porém, com arquitetura 
de TI, a IA visa minimizar esses riscos se baseadando em uma 
quantidade enorme de dados estatísticos, e com extrema velocidade, 
pode direcionar os planejamentos e tomadas de decisões de acordo 
com a necessidade e com as tendências do mercado para cada 
instituição.  

Aí vemos mais uma vez a necessidade de um profissional capaz e apto 
a receber e gerir as informações fornecidas por toda essa arquitetura 
de TI e IA. Não somente as informações de dados estruturados e 
direcionados pela TI, mas todos os dados que estão a nossa volta no 
dia a dia.   

Para entender a capacidade de alcance de seu produto ou serviço, a 
reação do seu cliente e o meio pelo qual ele receberá isso, também 
deve ser conhecido pelo profissional nessa camada/bloco estratégico 
softwares que estão disponíveis e agilizam o processo para decisões 
assertivas e coerentes. 

Consultas Financeiras On-Line 

É outro recurso bastante utilizado na construção de 
um perfil de clientes a serem atingidos pelas 
instituições, que também são utilizados e inseridos na 
arquitetura de TI com IA.  
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14 - INVESTIMENTOS 

Custo/Investimento/Lucro 

Em tudo que estudamos até aqui há sempre a questão do custo, ou 
investimento com esforço humano, processos e financeiro ou também 
sobre quanto vai ser gerado de lucro. Lembrando que o esforço 
financeiro pode ser dividido em duas vertentes que geram 
profissionais, processos e software.  

O esforço também pode ser individual, por bloco/camada – estratégico, 
tático ou operacional - ou passar por todas elas. Ele ainda pode ser 
classificado em esforço de Projeto ou de Sustentação:  

Projeto: é uma ação que tem início, meio e fim.  

Sustentação: é a repetição por determinado período, para garantia 
da execução do projeto. 

Numa Organização/Instituição 

São ações que merecem atenção financeira. 
Atualmente, temos muitas empresas que se 
utilizam de projetos para que possam entender 
com mais clareza todo o processo produtivo do 
início ao fim. E na sua sustentação pode-se 
analisar, tendo em vista ações repetitivas 
(executadas por software ou humano) não 
inerentes ao seu produto final, a viabilidade de 
transferir a responsabilidade dessas ações a 
outros que tenham como essas ações o cerne de 
seu negócio. Terceirizar uma parte do processo 

gera uma economia no custo total, além de direcionar o foco de sua 
organização.  

Projeto ou sustentação merecem atenção do profissional de negócios e 
de TI para entender melhor em como alocar recursos de pessoal e de 
hardwares e IA para gestão dessa sustentação. 

Esse é outro nicho de mercado. Empresas especializadas em projetos 
e sustentação são cada vez mais comuns. Através de hardwares, de 
softwares, de processos, de profissionais e da IA, visam otimizar os 
projetos do início, meio e fim e automatizar os processos na gestão de 
manutenção.  

Nisso o controle financeiro e de investimentos, suportados pela IA, é 
organizado de forma que a instituição/organização tenha uma visão 
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mais ampla e abrangente para decidir onde alocar recursos humanos 
e financeiros,  em que momento investir, o que ou quando produzir, 
para que seu negócio, com uma estratégia rápida e global, possa se 
manter competitivo e lucrativo.  

A partir desse controle, pode ser desenvolvido um portfólio de projetos 
para se chegar a determinado resultado usando a IA para classificá-lo 
de acordo com a linha estratégica de cada organização, missão, visão 
e valores e direcionar aos blocos/camadas – 
operacionais, táticos e estratégicos - uma 
sequência assertiva à realização das ações 
que levem ao resultado pretendido. 

Em resumo, vemos que a IA sempre está 
presente nas organizações, o que pode 
variar é o modo: de maneira efetiva ou 
discreta. Mas hoje é uma realidade que mais 
e mais a IA está nos orientando e conduzindo 
em ações em busca de aprimorar nossos produtos e serviços que levam 
o objeto de desejo de cada instituição/organização a conquistar o 
cliente.  

15 - LUCRO 
A IA apoia processos de lucro, o 
sucesso e a perpetuação das 
organizações.  

Nesse contexto da busca do lucro, 
vemos também a evolução da 
arquitetura da TI e da IA, onde 
softwares conversam com outros 
softwares, de governo, clientes, 
fornecedores, concorrentes, 
parceiros, na corrida pela melhor 
estratégia de atuação, de produção e 
cooperação entre essas organizações.  

Aqui entra mais um nicho de profissionais que desenvolvem softwares, 
que captam informações de todos os meios eletrônicos que monitoram 
toda e qualquer atividade de clientes em potencial, seus desejos, 
necessidades e valores, toda uma gama enorme de  informação 
possível para munir as organizações de dados não estruturados e que 
os levem a produzir, ou não, produtos e serviços para consumo. 
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16 - TEMPO DE RESPOSTA 

Fazendo Um Caminho De Cima Para Baixo Na Organização  

As  informações chegam primeiramente 
ao bloco estratégico, que interpreta os 
dados e informações coletados e solicita 
ao bloco tático que organize estratégias 
para atender o cliente, e ao bloco 
operacional, que execute e produza os 
produtos e serviços oferecidos de forma 
quase personalizada, com a 
característica de atender as 
necessidades e os desejos do cliente. 
Muitas vezes antecipando e suprindo a necessidade, que até então não 
passava de um desejo desse cliente. Isso tudo pode exigir do 
profissional da TI novas soluções de software e hardware, novas 
empresas e novos seguimentos. 

Tempo De Resposta 

Dando sequência em nosso estudo 
sobre arquitetura de TI com IA, vamos 
ver sobre o tempo de resposta, aquele 
tempo que você precisa despender 
entre o planejamento, execução e 
distribuição do seu produto ou serviço 
e do retorno de seus clientes. Para um 
fluxo e acompanhamento eficaz, cada 
vez mais se faz necessário o uso de 
toda arquitetura computacional de TI e 
IA para que as 
instituições/organizações possam ter 
uma visão real de como está e quanto 

tempo leva cada passo desse ciclo de planejamento, execução e 
distribuição. E também, como e de que forma está acontecendo  a 
relação com o cliente: seja pessoalmente, seja pela internet ou com o 
uso de um chatbot.  

Esse controle BBP analisa e aponta, além de outros fatores, o principal 
numa sociedade capitalista - como já falamos aqui nas nossas aulas: o 
lucro, o retorno financeiro e qual o impacto de custo haverá em cada 
fase do processo. Todas essas informações servirão de parâmetro para 
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que os analistas possam informar ao investidor quanto deve aplicar e 
quanto poderá esperar de retorno. 

Todo esse controle e processo é outro nicho de trabalho para o 
profissional de TI, que pode estar inserido dentro de uma grande ou 
pequena organização, que pode ofertar esse serviço especializado de 
forma terceirizada. Como já citamos, isso traz mais velocidade, 
qualidade e menor custo para as 
organizações que desejam sempre 
manter a competitividade e 
lucratividade.  

Esse é o profissional que vai atuar no 
desenvolvimento e implementação do 
software ou hardware a ser utilizado 
em todas as etapas (operacional, 
tática e estratégica) para conversar, 
interligar os contatos com seus 
fornecedores, com o governo, com 
bancos, entre outras ações repetitivas, 
que também serão otimizadas 
reduzindo o tempo de resposta ao 
cliente. 

17 - AVATAR 

Assistente Virtual 

Chatbot é um dos canais muito utilizados 
atualmente como porta de entrada para se 
chegar ao cliente. Esse recurso, num primeiro 
momento, é uma solução simples oferecida pela 
IA, que observa e capta os dados dos desejos, as 
intenções e sonhos do cliente e os entrega aos 
setores estratégico e tático para planejarem a 
melhor ação para atender esse cliente.  

Mas para se obter a precisão dessas informações 
captadas, esse chatbot deve receber toda uma 
atenção especial na construção de seu algoritmo 

(sua programação) com uma variedade de dados estruturados ou não, 
que permitam ao chatbot desenvolver uma “conversa de forma fluída”. 
Deve ter uma linguagem simples, rápida, educada, ética, coerente com 
a cultura da organização e de fácil interação, agradável ao cliente 
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atendido e que possa, com velocidade, transformar os dados captados 
dos clientes em dados estruturados que geram informações que 
possam levar a uma atuação assertiva das organizações, identificando 
anseios e tendências que podem ser supridas no atendimento desses 
clientes. 

Avatar 

É uma evolução visual do chatbot que pode se 
transformar como um espelho, com características 
físicas que, de forma intuitiva, deixam ainda mais 
agradável e duradoura a conversa com o cliente,  para 
que assim, o chatbot possa ter mais acesso e captar 
mais dados e informações de cada cliente, caminhando 
para sua evolução e ampliação de seu banco de dados 
com experiências diversas para uso no momento ou 
futuramente, com o mesmo cliente ou em algum outro. 

18 - CAMINHOS DE ATUAÇÃO 

Inteligência Artificial (IA) 

A inteligência artificial, da qual tanto 
falamos nas nossas aulas,  embora 
tenha um emprego muito grande 
numa organização industrial, não se 
restringe apenas a esse setor.  

A IA pode ser vista cada vez mais, de 
forma discreta ou efetiva, em todas as 
áreas e profissões: medicina, 
engenharia, direito, administração, 
jornalismo, esportes, etc.  Todos 
esses setores se valem de recursos da 
IA, com diversos softwares e 
hardwares.  

Na medicina, ajudam os médicos com diagnósticos rápidos e soluções 
precisas para determinada enfermidade do seu paciente, uma vez que 
faz uso de conhecimentos e informações disponíveis em âmbito global. 

Ações e conhecimentos gerados de forma repetitiva, que armazenados 
e tratados por um hardware ou software, excedem o limite humano do 
conhecimento que um médico pode ter em determinada área. Fazendo 
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com que os tratamentos e intervenções sejam cada vez mais assertivos 
e eficientes para diversas enfermidades.  

No direito, onde existe um forte paradigma ético e onde o ser humano 
pode tomar decisões de julgamento baseados em sua experiência 
profissional e pessoal, também pode ser aplicada a IA, que como na 
medicina, pode exceder o conhecimento humano, com dados e 
informações de âmbito global que permitam uma solução e julgamento 
justo.  

Na área de engenharia, nas simulações de protótipos que agilizam todo 
um processo de produção de produtos e serviços.  

Na educação, onde temos uma oferta cada 
vez maior de uma educação a distância. 

No esporte, onde a cada dia, vemos 
novidades de recursos sendo oferecidos 
como dispositivos que podem ser ligados ao 
nosso corpo ou  roupas e que produzem e 
armazenam informações sobre nossas 
reações para uma melhora da qualidade de 
vida.  

19 - PALAVRAS CHAVES 

Jargões 

Jargões são termos utilizados desde sempre em 
toda arquitetura   computacional e TI para 
descrever determinada ação. Alguns jargões que 
apareceram com o uso e amadurecimento da IA 
nas diversas áreas merecem uma atenção e 
estudo: 

Machine learning  

Permite a um sistema ou 
máquina aprender a partir de dados e observações, 
e não através de programação. Onde depois de 
analisar repetições, pode ofertar a realização 
autônoma do mesmo serviço. 

 Deep learning 

Um estudo mais aprofundado, uma consequência 
do machine learning.  
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Clusterização 

Possibilidade da IA, a partir de 
agrupamentos de vários dados, 
ofertar  e organização informações 
para conduzir a diversas decisões. 

Edge computing 

Uma arquitetura de software que 
visa, dentro da arquitetura de TI, 
orientar e possibilitar uma análise 
rápida sobre quais dados e de que 
forma ou local os mesmos devem armazenados, de forma a otimizar 
cada processo. 

Blockchain  

Muito usado no mercado numa tentativa de no 
futuro servir como aplicativo único, realizar 
com segurança tudo que está a nossa volta, 
nas empresas, casas, bancos e governo. 

Full Stack 

Um profissional que consegue receber, 
entender e entregar um projeto completo de 

ponta a ponta, tanto soluções ligadas ao cliente quanto soluções 
ligadas à arquitetura de TI (dentro da organização). 

Realidade virtual 

Inicialmente utilizada por games, hoje expandida a todas as áreas 
profissionais.  

20 - MAIS 

O Que Aprendemos? 

 As inteligências humanas e a inteligência artificial.  

 A evolução da computação e seus impactos com a inteligência 
artificial. 

 Aplicação da inteligência artificial em empresas. 

 Desenvolvimento de uma inteligência artificial. 

 Ensinar essa inteligência artificial. 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Defina o que é Inteligência Artificial (IA). 

 

 

 

 

 

 

2) Cite dois exemplos de atividades que podem ser realizadas com o 
auxílio da IA, mas que ainda fazemos melhor. 

 

 

 

 

3) Como é caracterizada a inteligência humana? 
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4) Quais são as diferenças destacadas entre a inteligência humana e a 
inteligência artificial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Qual o papel da internet no crescimento da Inteligência Artificial? 

 

 

 

 

 

 

 

6) Cite três exemplos onde podemos aplicar a Inteligência Artificial. 

 

 

 

 



Introdução à Inteligência Artificial V5 35 

 

7) Como é condicionada a Inteligência Artificial? 

 

 

 

 

 

 

 

8) Cite três exemplos de Inteligência Artificial que já estão conosco. 

 

 

 

 

 

 

9) Cite três exemplos de processos repetitivos que são alvos de 
aplicação da Inteligência Artificial. 

 

 

 

 

 

10) Como são chamados os softwares que apoiam decisões? 
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 Retorne para a sequência do curso  

 

 

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) Quais são as camadas de processos de negócios onde a Inteligência 
Artificial pode atuar? 

 

 

 

 

 

2) Explique cada uma dessas camadas de processos de negócios. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quais são as responsabilidades do profissional de TI em soluções de 
Inteligência Artificial? 

 

 

 

 

4) O que é Performance na Inteligência Artificial? 
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5) Os arquivos do tipo “Python Files” possuem qual extensão ao salvar 
o programa? 

 

 

 

6) Quais são as características da linguagem de programação Python? 

 

 

 

 

7) O que é uma linguagem de programação de alto nível? 

 

 

 

 

 

8) O que é uma linguagem de programação interpretada? 
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9) Onde devemos possuir um olhar mais detalhado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Qual foi o impacto causado pela Inteligência Artificial na “Variável 
do Tempo” em planejamentos empresariais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

 

Exercícios referentes às lições de 11 a 15 
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1) O que compões a Arquitetura de TI? 

 

 

 

 

2) Quais são as responsabilidades pertinentes a toda estrutura da 
Arquitetura de TI? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quais foram as contribuições dos recursos da IA para a evolução 
dos Bancos de Dados? 
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4) Qual a importância da Arquitetura em Nuvem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Fale sobre os sistemas operacionais e a importância da IA para essa 
arquitetura 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Como deve ser a postura dos profissionais nos negócios diante a 
atuação da IA? 
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7) Qual o papel da IA e do profissional de TI na diminuição de riscos 
no planejamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) O que são esforços de Projeto e Sustentação? 
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9) Por que Projeto ou Sustentação merecem atenção do profissional de 
negócios e de TI? 

 

 

 

 

 

 

10)Qual é o contexto da IA nos processos de lucro? 

 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso 

 

 

Exercícios referentes às lições de 16 a 20 

1) Como funciona as três etapas da Arquitetura de TI? 
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2) O que é um Chatbot? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) O que é necessário para que um Chatbot tenha uma “conversa 
fluída”? 
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4) O que é um Avatar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Como a IA pode ajudar na medicina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Como a IA pode ajudar na área do Direito? 
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7) Como a IA pode ajudar na Engenharia? 

 

 

 

 

 

8) Como a IA pode ajudar no Esporte? 

 

 

 

 

 

 

9) O que são Jargões?  
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10) O que é Edge Computing? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIM DA APOSTILA 
Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 

Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 

autorização. 
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