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RESUMO
Este estudo teve como objetivo identificar a percepção dos usuários quanto a utilização da
inteligência artificial (IA) pelas empresas. Para isso, foi realizada um levantamento com
abordagem quantitativa a partir da aplicação de questionários alocados na plataforma Google
Forms, obtendo-se uma amostra válida de 46 respostas. Os resultados obtidos foram analisados
por meio de estatística descritiva e indicam que a maior parte dos respondentes utiliza a
inteligência artificial com alguma frequência. Em termos de resolução de problemas, há, ainda,
oportunidades de melhorias, pois uma parte significativa dos respondentes entende a IA como
não vantajosa para a solução de problemas, bem como, a maior parte dos respondentes diz ter
tido uma experiência negativa ao tentar solucionar problemas por meio do uso da IA. Apesar
disso, a maior parte dos respondentes percebe a IA como uma ferramenta eficiente em termos
de comunicação e acredita que as empresas devem continuar investimento no desenvolvimento
de tal tecnologia, indicando um vislumbre de possibilidade de melhorias a partir desse
desenvolvimento. Quanto à satisfação, os resultados indicam que os usuários se percebem como
satisfeitos em relação ao uso da IA por parte das empresas e, ainda, que o problema
aparentemente não está na tecnologia em si, mas na forma como as organizações utilizam,
sendo, em geral, o único meio para a solução de problemas.
Palavras-chave: Inteligência artificial; Consumidores; Gestão.
1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos o uso da tecnologia tem se intensificado no ambiente empresarial,
sendo a inteligência artificial (IA) uma das suas formas de uso. Este método vem há alguns
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anos sendo procurado e utilizado por grandes empresas para melhorar o relacionamento com
os clientes. Em decorrências de mudanças como a globalização, necessidade de gerar inovações
a partir da gestão de conhecimentos, a competividade e a formação de redes, empresas de
diversos segmentos e portes precisam encontrar novas alternativas de gestão, de modo a lidar
com tais alterações (Araújo, Junior, & Zilber, 2010 apud Chibás, Pantaleón, & Rocha, 2013).
Com o rápido avanço da tecnologia em termos globais, instituições diversificadas no
mercado estão investindo em recursos cada vez mais complexos de dados para gerenciar e
processar. Ou seja, os gastos se ampliam não só para o produto final, mas também para o tempo
que leva para se produzir e o esforço manual, isso tudo para processar uma quantia significativa
de dados e poder oferecer aos clientes maior mobilidade. Segundo entrevista Stephen Hawking,
o posicionamento do mesmo era de que a inteligência artificial pode ser desenvolvida para
qualquer objetivo, no entanto, como foi enfatizado pelo cientista Steve Omohundro, uma
tecnologia extremamente inteligente provavelmente desenvolverá um ímpeto próprio para
sobreviver e irá atrás do máximo de recursos possíveis para alcançar seus próprios objetivos
(Moreira, 2015).
De acordo com Rich, Knight, Calero e Bodega (1994), a inteligência artificial ocupa-se
em fazer com que computadores desempenhem atividades que, atualmente, são melhor
realizadas por pessoas. Aos poucos é possível notar gradativamente a sua utilização e aceitação,
com o uso de aplicativos bancários, por exemplo, que possibilitam serviços simples, mas que
tomariam mais tempo se tivesse de ser resolvidos pessoalmente nas agências, porém, para
muitos, ainda é difícil aceitar que um “não humano” tenha capacidade o suficiente para exercer
igualmente e com a mesma confiabilidade a função de um ser humano.
Neste sentido, este estudo busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: qual a
percepção dos usuários quanto a utilização da inteligência artificial pelas empresas? Para
responder ao problema proposto, tem-se como objetivo identificar a percepção dos usuários
quanto a utilização da inteligência artificial pelas empresas.
Este trabalho justifica-se ao avaliar a percepção dos clientes quanto ao uso da
tecnologia, neste caso, a inteligência artificial, que, quando projetada pelas empresas, está
atrelada a resultados positivos. Porém, pequenos erros em função do desconhecimento quanto
ao real interesse e motivação do cliente podem gerar desvantagens em relação ao uso da
inteligência artificial, podendo causar prejuízos.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Plataformas digitais
Muitos empresários, mesmo com opções de ferramentas a disposição no mercado não
se deram por satisfeitos e foram além, com a criação de um novo modelo de negócio:
plataformas digitais. É uma estrutura que permite fazer com que atividades rotineiras, como
fazer compras, sejam feitas rapidamente através de computadores, celulares e tablets. A melhor
maneira de se atingir o público-alvo é através das plataformas/tecnologias quando combinadas,
aliando-se para o desenvolvimento de estratégias digitais de marketing como a presença digital
(Gabriel, 2010).
A facilidade que as plataformas digitais trazem, faz com que as gerações mais recentes,
normalmente conhecidas por estarem sempre conectadas, utilizassem cada vez mais, até porque
é difícil encontrar quem não tenha um aplicativo de prestação de serviços instalado no celular
como Facebook e Instagram, que são redes sociais destinadas ao entretenimento, Uber,
destinado ao transporte, Ifood, que atua na entrega de comida através da internet, Amazon, na
venda de produtos, todos criados com a intenção de facilitar o relacionamento entre empresas
e clientes.
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2.2 Inteligência artificial
Impulsionada pela rapidez dos avanços, nasceu também a inteligência artificial, criada
com o objetivo de reproduzir a capacidade humana, sendo utilizadas redes neurais, que são
complexos de unidades de processamento, capazes de aprender e se adaptarem a realizar
atividades (Fernandes, Silva, Brock, Queiroga, & Rodrigues, 2018). Tendo em vista o grande
potencial que uma IA possui através de programações, posteriormente não há a necessidade de
intervenção humana para a execução das atividades, pois o sistema se retroalimenta. Neste
sentido, conforme Cunha e Kobashi (1991), os sistemas inteligentes se diferenciam dos
tradicionais, que lidam com dados numéricos, por terem como objeto o processamento de ideias
e de conhecimentos representados por símbolos (Catenat, & Paul, 1984; Valle, Barbera, & Rios,
1984). Assim, as empresas comumente o utilizam para reconhecimento facial e biométrico, ou
implantado em sistemas operacionais como Google, Microsoft, tendo como principal função
ser um assistente pessoal.
A Siri assistente pessoal da Apple, por exemplo, trabalha com reconhecimento de voz,
e tem a capacidade de reconhecimento de voz, entendendo e assimilando o que é dito, e
realizando
as
tarefas
solicitadas,
conforme
explicitado
pela
fabricante
(https://www.apple.com). Também foi possível acompanhar através de comerciais a criação da
assistente pessoal de uma grande agência bancária, a BIA - Bradesco Inteligência Artificial,
que foi criada com o intuito de auxiliar os clientes, onde através do aplicativo do Bradesco,
Whatsapp ou Google Assistant, é possível fazer perguntas da qual são respondidas
momentaneamente, interagindo com os usuários, servindo como um autoatendimento
(https://banco.bradesco/).
Segundo Silva (2018) e Segura (2018), o projeto teve início quando a empresa IBM,
especialista em computação cognitiva, começou a desenvolver a ideia em 2014, porém a
implementação se deu em 2016, envolvendo todas as agências do Brasil, permanecendo um ano
em teste. Neste período, a BIA foi treinada para que tivesse autonomia de responder as
perguntas mais frequentes sobre os serviços, dando a capacidade de dar retorno rapidamente
aos usuários. Atualmente, a assistente pessoal possibilita em torno de 4.500 interações por hora
e os primeiros a terem acesso ao aplicativo foram os Clientes Bradesco Prime, tendo como
resultado um excelente desempenho e superando as expectativas. A campanha que divulga a
BIA leva como chamariz a frase “Ela ainda não sabe tudo. Mas, a cada pergunta, ela aprende
com você”, pois o sistema procura melhorias a cada pergunta realizada pelos usuários (Silva,
2018; Segura, 2018).
A maioria dos e-commerces também aderiram a ideia de inteligência artificial, sendo
que o cliente além de ter acesso aos produtos da loja virtual, pode ter um atendimento online
em tempo real, os chamados de chatbots (Santos, 2018; Fina, 2018). Os chatbots processam a
informação solicitada, e, através dos parâmetros preestabelecidos, entregam a solução, que
muitas vezes pode ser mais assertiva do que o próprio ser humano, já que tem gravadas as
tarefas a serem feitas diante das perguntas realizadas, dando a possibilidade de um suporte mais
ágil, pois não há tempo de espera para o atendimento (Santos, 2018; Fina, 2018).
Um exemplo que pode ser citado é a Magazine Luiza. Segundo Calado (2018), o
responsável pela Lu, Emori de Souza, cita que o chatbot surgiu da necessidade de atendimento
ao público, a partir das inovações, como os assistentes pessoais, agregando valor aos usuários.
O enfoque principal foi nos problemas existentes no pós-vendas da loja, e, a partir disso, surgiu
o projeto da Lu, que, além de auxiliar, poderia apresentar novas oportunidades, melhorando a
experiência dos clientes dentro do processo de pós-vendas (Calado, 2018).
Apesar de muitas plataformas de inteligência artificial não terem a mesma fama como
as assistentes virtuais de banco, existem várias empresas adeptas a esta tecnologia. Em janeiro
de 2018, a Volkswagen lançou no Brasil um modelo de carro chamado Virtus, o qual possui
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um manual cognitivo, possibilitando a interação por voz e imagens através do aplicativo Meu
Volkswagen (Segura, 2018).
Outra empresa que também aderiu a inteligência artificial foi a BRF S.A., que utiliza a
EVA (Exceptional Value Assistant), auxiliando os funcionários com a resolução de problemas
de TI (Segura, 2018). A EVA foi treinada para a resolução de mais de 70 dúvidas, ajudando a
reduzir o tempo de espera de 30 segundos para 3, enquanto o tempo de atendimento foi reduzido
de 15 minutos, em média, para 5, sendo o serviço disponibilizado para mais de 28 mil
colaboradores em diversas localidades (https://www.ibm.com). E, assim como a Lu, do
Magazine Luiza, existe também a Lia, a assistente virtual da Leroy Merlin, que auxilia os
clientes através de chatbots, tirando dúvidas (Segura, 2018).
Segundo pesquisa conduzida pela Lambda3, realizada em 2017 a fim de entender a visão
do brasileiro com relação a IA, os pesquisadores concluíram que muitos consumidores já faziam
o uso diariamente da ferramenta, sendo citados como exemplo as plataformas digitais do
Google, IBM, Microsoft, Amazon e Facebook (Pinheiro, 2018).
3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Para a coleta de dados foi utilizado um questionário elaborado pelos autores, onde os
respondentes foram questionados acerca de sua percepção com relação a IA nas empresas e
como tem sido a experiência quanto ao uso no dia a dia.
O instrumento foi alocado na plataforma Google Forms e encaminhado via redes sociais
para os respondentes. O público alvo da pesquisa eram moradores de Curitiba e Região
Metropolitana, sendo a amostra obtida por acessibilidade.
O questionário é composto por 2 blocos. No primeiro bloco, buscou-se fazer uma
caracterização dos respondentes, com questões como idade, gênero, cidade, grau de instrução
e a frequência de compras via internet. O bloco 2 continha questões acerca do uso da IA, bem
como sobre a percepção dos usuários em relação à capacidade de resolução de problemas a
partir da inteligência artificial.
O instrumento foi aplicado à uma amostra de 50 pessoas, durante um período de 30 dias,
a parti de 23 de maior de 2019. Em função da cidade de origem dos respondentes, 4 respostas
foram eliminadas, pois não se tratava de Curitiba e Região Metropolitana. Assim, os dados
referentes às 46 respostas válidas foram analisados com o auxílio do Microsoft Excel e com o
uso de estatística descritiva.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Esta seção apresenta os resultados provenientes da pesquisa quantitativa realizada com
o intuito de identificar a percepção dos usuários quanto a utilização da IA pelas empresas, a
partir das 46 respostas válidas obtidas.
Em relação à caracterização dos respondentes, a maioria (34,78%) está na faixa etária
entre 25 a 35 anos. Além disso, entre os respondentes, aproximadamente 67% são do sexo
feminino e 33% do sexo masculino. A cidade de Curitiba/PR representa aproximadamente 78%
dos respondentes, enquanto os demais são residentes da Região Metropolitana.
Em relação ao grau de instrução dos respondentes, conforme pode ser observado no
Gráfico 1, a maioria (aproximadamente 33%) possui o Ensino Médio Completo e Superior
Completo, enquanto uma pequena parte dos respondentes possui Ensino Fundamental
Completo (6%, aproximadamente) ou Ensino Médio Incompleto (aproximadamente 4%).
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Gráfico 1 – Grau de instrução dos respondentes
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Em relação à frequência que os usuários costumam efetuar compras via internet, os
dados são apresentados no Gráfico 2. Destaca-se que 1 representa “nunca” e 5 representa
“sempre”.
Gráfico 2 – Frequência de compras na internet
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Ao serem questionados sobre a frequência de compras realizadas na internet, 30,43%
dos respondentes afirmam que nunca realizam compras por meio desta ferramenta, portanto, os
demais 69,57% realizam compras pela internet com alguma frequência. Entre os respondentes,
23,91% afirmam que sempre realizam compras online.
Portanto, percebe-se que, entre os respondentes, a maior parte realiza compras
na internet, independente da frequência.
O

Gráfico 3 demonstra o uso da inteligência artificial no dia a dia, sendo 1 considerado
como “nunca” e 5 considerado como “sempre”.
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Gráfico 3 – Frequência de uso da IA
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Em relação ao uso da inteligência artificial no dia a dia, 30,43% afirmam que sempre
utilizam, enquanto 15,22% dizem nunca utilizar. Os 54,35% restantes fazem uso, porém não
com alta frequência. Isso indica que mesmo o uso não sendo frequente, mais de 80% dos
respondentes utilizam a inteligência artificial no seu dia a dia.
A percepção do usuário quanto ao aumento do nível de utilização da IA por parte das
empresas é apresentada no Gráfico 4, sendo 1 para “discordo totalmente” e 5 para “concordo
totalmente”.
Gráfico 4 – Aumento do nível de utilização da inteligência artificial pelas empresas
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).

3

4

5

9 A 11 DE OUTUBRO 2019
C URITIBA - PR
De acordo com a percepção relacionada ao aumento do nível de utilização da
inteligência artificial por parte das empresas, 6,52% discorda parcialmente que tenha havido
um aumento do seu uso, 8,7% não concorda e nem discorda, 32,62% concorda parcialmente e
a maioria, 52,17%, concorda totalmente. Isso indica que a maior parte dos respondentes notou
que empresas vêm aumentando o uso da IA em seus negócios.
Em relação a percepção de vantagem na resolução de problemas por meio do
uso da IA, os dados são apresentados no Gráfico 5, onde 1 representa “discordo totalmente” e
5 representa “concordo totalmente”.
Gráfico 5 - Resolução de problemas através do uso da ferramenta
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).
A partir dos dados, identifica-se que 43,48% dos respondentes concorda em maior ou
menor grau que a inteligência artificial é vantajosa em termos de resolução de problemas,
enquanto outros 26,09% discordam em maior ou menor grau de tal afirmação. Os demais
30,43% respondentes nem concordam e nem discordam. Apesar do percentual de concordância,
tem-se mais de 50% dos respondentes em uma posição neutra ou de discordância, portanto, isso
indica que a ferramenta ainda deixa a desejar, não sendo totalmente vantajosa quanto à
resolução de problemas, ou, ao menos, não a todos os usuários.
Quanto a opinião sobre a eficiência da ferramenta como meio de comunicação com as
empresas, onde 1 indica “discordo totalmente” e 5 indica “concordo totalmente”, os dados são
apresentados no
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Gráfico 6. A partir dele identifica-se que 13,04% discorda da afirmação de que o uso da
inteligência artificial é um eficiente meio de comunicação com das empresas com clientes, 8,7%
discorda parcialmente, 17,39% não concorda e nem discorda, 17,39% concorda parcialmente e
42,48% concorda totalmente.

Gráfico 6 - Eficiência da ferramenta quanto à comunicação
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Isso indica que a maioria acredita que a comunicação com a empresa através da
ferramenta é eficiente, dado que mais de 60% dos respondentes concorda em algum grau que a
IA é eficiente em termos de comunicação entre empresa e consumidor.
Em relação a resolução de problemas, em termos de retorno negativo a partir do uso da
IA, os dados estão apresentados no Gráfico 7.
Gráfico 7 – Retorno negativo com o uso da ferramenta na solução de problemas
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Quanto à experiência de uso da IA para solucionar problemas, 72% alegaram ter um
retorno negativo quando precisaram utilizá-la para resolver um problema, enquanto 28% dos
usuários disseram que tiveram um resultado positivo com seu uso. Isso indica que a ferramenta
não tem auxiliado na resolução de problemas.
Em relação a solucionar problemas, se conseguiu tirar mais dúvidas através da IA do
que quando feita diretamente por uma pessoa, os dados são apresentados no Gráfico 8, onde 1
é entendido como “discordo totalmente” e 5 como “concordo totalmente”.
Gráfico 8 - Ajuda ao tirar dúvidas via ferramenta ou diretamente por uma pessoa
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Ao serem questionados sobre a ferramenta auxiliar a tirar dúvidas e solucionar
problemas melhor do que quando era feito diretamente por uma pessoa, 17,2% discorda em
maior ou menor grau, 25,90% não concorda e nem discorda, enquanto 56,84% concorda em
maior ou menor grau. Isso indica que a ferramenta atende as necessidades dos clientes tanto
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quanto quando o atendimento é realizado diretamente por uma pessoa, dado que a maior parte
dos respondentes concorda com tal afirmação.
Com relação à perda da credibilidade com o cliente por parte das empresas ao adotarem
a IA, os dados são apresentados no
Gráfico 9, onde 1 indica “discordo totalmente” e 5 indica “concordo totalmente”.
Gráfico 9 - Credibilidade com o cliente
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Ao serem questionados sobre a perda da credibilidade com o cliente por conta do uso
da ferramenta 14,38% dos respondentes discorda em menor ou maior grau, 30,22% não
concorda e nem discorda sobre, enquanto 55,39% concorda em maior ou menor grau com tal
afirmação. Isso indica, apesar do percentual de concordância, tem-se uma parte dos
respondentes que se mantem neutro e que considera que, ao aderir ao uso da IA, as empresas
perdem credibilidade perante seus clientes.
Em relação a percepção quanto as empresas continuarem investindo na ferramenta, onde
1 indica “discordo totalmente” e 5 indica “concordo totalmente”, os dados são apresentados no
Gráfico 10.
Gráfico 10 - Percepção quanto à continuar investindo na tecnologia
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Quanto à continuidade de investimentos no uso da ferramenta por parte das empresas,
menos de 6% dos respondentes discordam em menor ou maior grau, enquanto mais de 75% dos
respondentes concordam em menor ou maior grau que as empresas devem continuar investindo
no uso da IA. Isso indica que os respondentes acreditam que as empresas devem continuar
investindo no uso da tecnologia, ainda que, em alguns casos, ela não seja tão eficiente quanto
o atendimento realizado por uma pessoa, como evidenciado anteriormente.
Em relação ao grau de satisfação quanto ao uso da IA pelas empresas, onde 1 representa
“muito insatisfeito” e 5 representa “muito satisfeito”, os resultados são apresentados no

Gráfico 11.
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Gráfico 11 - Grau de satisfação
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Com relação à satisfação dos usuários quanto ao uso da inteligência artificial por parte
das empresas, 65,6% dos respondentes apresenta algum nível de satisfação com o uso de tal
tecnologia, enquanto 24,84% manteve-se neutro e menos de 10% dos respondentes se
insatisfeito, seja em menor ou maior grau. Isso indica que a percepção de satisfação dos usuários
quanto ao uso da IA pelas empresas é satisfatório.
Para detalhar melhor as experiências de uso da IA por parte dos consumidores, foi
solicitado que os mesmos relatassem alguma situação onde a IA tenha representado uma
dificuldade para a solução de problemas.
Ao comparar as respostas é possível identificar que a ferramenta em si não impossibilita
a resolução, mas a falta de preparação das empresas ao implantar um sistema que atenda todas
as necessidades dos clientes, gerando insatisfação e deixando a desejar em termos do uso da
IA. O que incomoda é a dificuldade no atendimento, onde os respondentes relatam que não há
uma segunda opção de suporte, caso o problema não seja resolvido por meio dos canais
automáticos de atendimento, por exemplo. Isso indica que, para que as empresas obtenham
sucesso utilizando os recursos, devem melhorar para que possam dar um suporte melhor aos
usuários, dando opções para que, caso o problema não seja solucionado via IA, por exemplo,
ele possa utilizar outros canais para resolução.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo identificar a percepção dos usuários quanto a utilização
da inteligência artificial pelas empresas. Para isso, foi realizada uma pesquisa quantitativa onde
foram obtidas 46 respostas válidas.
A partir da análise dos dados identificou-se que a maior parte dos respondentes realiza
compras via internet e que mais de 80% utiliza a inteligência artificial com alguma frequência.
Quanto à resolução de problemas, identificou-se que há, ainda, oportunidades de melhorias sob
o ponto de vista gerencial das organizações, pois uma parte significativa dos respondentes
entende a IA como não vantajosa para a solução de problemas, a partir de suas experiências
vividas. Além disso, a maior parte dos respondentes também diz ter tido uma experiência
negativa ao tentar solucionar problemas por meio do uso da IA, onde a mesma não possibilitou
que a solução fosse encontrada.
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Em contrapartida, em termos de comunicação, identificou-se que mais de 60% dos
respondentes percebe a ferramenta como eficiente e, também, mais de 75% dos respondentes
concordam que as empresas devem continuar investindo no uso da IA, ainda que, neste
momento, ela não esteja atingindo todas as expectativas por parte dos consumidores.
Em termos gerais, identificou-se que os usuários se percebem como satisfeitos em
relação ao uso da IA por parte das empresas e, ainda, que o problema aparentemente não está
na tecnologia em si, mas na falta de opções que restam aos consumidores, onde, em caso de
problemas com a IA, não há outra alternativa para comunicação com a organização.
Assim, por meio da pesquisa sobre a satisfação dos clientes com relação ao uso da
inteligência artificial pelas empresas, foi possível identificar que não é a inteligência artificial
que faz com que o serviço não gere satisfação, mas sim a falta de preparo das empresas ao
implantar o serviço, sem que haja um suporte caso a ferramenta não atenda às necessidades ou
uma segunda opção para o atendimento até que a plataforma esteja totalmente apta para suprir
as necessidades do cliente, ou pelo menos parte dela. Apesar disso, os resultados foram
positivos com relação a satisfação quanto ao uso das ferramentas, demonstrando que os usuários
gostam da ideia, mas que ainda tem muito a melhorar, pois a maioria dos respondentes alegou
não ter um retorno positivo quando utilizaram a ferramenta para solucionar algum problema.
Ao avaliar os resultados desta pesquisa, algumas limitações devem ser consideradas.
Tais limitações podem indicar lacunas para futuras pesquisas acerca do tema. Assim, sugere-se
que futuras pesquisas sejam realizadas com amostras diferentes, incluindo consumidores de
diversas localidades do país, para identificar uma possível diferença de percepções,
considerando o aspecto cultural e regional, por exemplo. Além disso, sugere-se uma análise
direcionada às empresas, buscando identificar a forma como a decisão de implementar o uso da
IA ocorre, buscando analisar como a percepção do cliente em relação a esse uso é considerada
no momento da decisão.
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