
Cenário atual do machine learning

Considere a escalabilidade 
nas soluções 
Vá além de uma única prova de conceito: incorpore o machine learning 
a processos de planejamento anuais e padronize o uso de ferramentas 
como o Amazon SageMaker.

90% mais rapidamente 
com o Amazon SageMaker

A Intuit implanta machine learning

A Lotte Mart constatou um aumento  

de frequência de 1,7x com o Amazon 

Personalize em comparação à abordagem 
estatística anterior

Etapa 5

Meça o sucesso
Analise os resultados de acordo com objetivos de longo 
prazo, por exemplo, agilidade, vantagem competitiva  
e tolerância a riscos.

Etapa 6

Implante o machine learning para solucionar rapidamente problemas 
que envolvem um grande volume de dados e impulsionar os negócios.

mais de 3,6 milhões  
de pontos de dados 
para obter insights mais detalhados sobre  
o que ocorre em campo

Em cada partida, a Deutsche Fußball Liga coleta 

Etapa 3

Escolha o projeto certo

Invista em  treinamento e programas para desenvolver as 
habilidades dos especialistas internos em negócios e tecnologia. 

Na Morningstar, mais de 445 funcionários,  
incluindo 35% dos colaboradores da área de tecnologia  

da empresa, praticaram machine
learning com o AWS DeepRacer

Etapa 4

Aprimore sua equipe

Seis etapas 
para gerar valor 
empresarial com 
machine learning
As melhores práticas baseadas na experiência da AWS 
para ajudar milhares de clientes a obter resultados 
significativos com o uso de machine learning.

Desenvolva sua estratégia 
de dados
Elimine silos, disponibilize acesso rápido e seguro a dados de repositórios 
centrais e documente as necessidades de dados a longo prazo.

Etapa 2

70%
da equação de sucesso do machine learning 
consiste no gerenciamento de mudanças4

A Georgia-Pacific transferiu aproximadamente 

50 TB de dados  
de produção  
(mais de 500 bilhões de registros)  
para um data lake central

O sucesso na adoção do machine learning depende de uma mudança 
cultural que incorpore experimentação ousada e tolerância a falhas. 
Também é necessário que especialistas de negócios e em tecnologia  
se unam em prol de um objetivo comum.

Promova uma cultura 
de machine learning

Etapa 1

Qual é a próxima etapa?

75%
das empresas passarão da fase 
piloto para a operacionalização  

de IA até o final de 20242

2 Gartner Identifies Top 10 Data and Analytics 
Technology Trends for 2020

57%
dos adotantes afirmam que a IA 
transformará suas organizações 

nos próximos três anos1

1 Deloitte: Thriving in the Era of Pervasive AI

90%
das novas aplicações terão 

incluído funcionalidades  
de IA até 2025³

3 Whitepaper da IDC: Acelere o desenvolvimento de machine 
learning para agilizar a criação de aplicações inteligentes

Veja a história completa no  
e-book sobre a jornada para o machine learning da AWS >

4 https://www.informationweek.com/big-data/ai-machine-learning/5-machine-learning-resolutions-for-2019/a/d-id/1333476

Satisfação  
do cliente

Novos leads

Redução de tempo

Receita

Novos mercados

Automação

https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/training/learning-paths/machine-learning/
https://aws.amazon.com/ml-solutions-lab/
https://aws.amazon.com/big-data/datalakes-and-analytics/
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-04-25-gartner-says-global-artificial-intelligence-business-value-to-reach-1-point-2-trillion-in-2018
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-06-22-gartner-identifies-top-10-data-and-analytics-technolo
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https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificial-intelligence-predictions.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/state-of-ai-and-intelligent-automation-in-business-survey.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4780_State-of-AI-in-the-enterprise/DI_State-of-AI-in-the-enterprise-2nd-ed.pdf
https://pages.awscloud.com/GC-400-idc-nvida-accelerate-ml-development-whitepaper-learn.html
https://pages.awscloud.com/GC-400-idc-nvida-accelerate-ml-development-whitepaper-learn.html
https://pages.awscloud.com/NAMER-ln-GC-400-machine-learning-journey-ebook-2020-learn
https://pages.awscloud.com/GLOBAL-ln-GC-400-ml-journey-ebook-2021-learn
https://www.informationweek.com/big-data/ai-machine-learning/5-machine-learning-resolutions-for-2019/a/d-id/1333476

