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vúltiplos Olhares 

Como é encarado na empresa o tema da inteligência artificial? 

; 

Banida Fonte, 

Software Developer 

no R&D da Checkrnarz 

É inegável o contributo que a 

inteligência artificial (IA) aporta em 

vários aspetos do nosso quotidiano. 

Desde avanços nas áreas de medicina, 

tecnologia, eficiência energética, 

recursos humanos e `marketing', até 

na simplificação e na automação 

de tarefas de risco, entre muitos 

outros. É portanto natural que a área 

da segurança de 'software', onde a 

Checkmarx opera, não seja exceção. 

A aplicação de técnicas de 'data 

miningYmachine learning' ou `deep 

learning' permite não só otimizar 

a identificação e a classificação 

de vulnerabilidades de 'software' 

como até prever ataques a sistemas 

informáticos. Fornece ainda 

ferramentas fundamentais para que 

o 'software' seja capaz de reagir mais 

rapidamente à imprevisibilidade de 

novos meios de ataque. Por isso, a 

IA é uma das metas de inovação que 

define o presente da Checkmarx e que 

nos ajuda a criar o futuro dos nossos 

produtos. 

Miguel Santos, 

Managing Partner 

da IMBS 

A IA é uma realidade cada vez mais 

tangível nas empresas, e não pode ser 

dissociada da transformação digital, 

que é transversal a todos os sectores 

e tem forte impacto na produtividade. 

É assim que na IMBS olhamos para a 

IA, uma ferramenta importante para 

aumentar a rentabilidade, a produti-

vidade e a eficiência, permitindo aos 

gestores uma atuação mais apoiada e 

direcionada em tempo real. 

Na era dos dados é importante que 

as empresas saibam utilizá-los para 

ganhar vantagem competitiva. Análise 

de comportamentos, sugestões 

de ações, previsão de resultados, 

avaliação de riscos e muitas outras 

facilidades podem ser obtidas por 

meio de IA, para agilizar atividades, 

minimizar erros e garantir maior 

eficácia. 

Existem várias funcionalidades de IA e 

'machine learning', sem investimentos 

avultados, sendo necessário um 

alinhamento de objetivos para 

acelerar a transformação e alinhá-

-la com a velocidade no negócio. As 

empresas devem começar a trabalhar 

nesse sentido, porque a adoção de 

ferramentas de IA traz um benefício 

inegável na rotina de trabalho. O 

futuro passará pela incorporação 

dessas ferramentas na sua estratégia 

de negócio e nas suas rotinas. 

Pedro Ribeiro, 

Vice-president 

Engineering da Bosch 

Terrnotecnologia 

A modernização das empresas e 

a consequente «sobrevivência» 

a longo prazo vai depender em 

grande medida da capacidade de 

se transformarem, nesta era da 

digitalização. A agilidade de processos 

é indissociável da capacidade de 

trabalho humana, aliada à eficiência 

e à eficácia das máquinas. Ainda que 

muitas vezes encarada como uma 

ameaça, o 'machine learning', com `big 

data', 'data analasys' e por conseguinte 

IA, permite que as empresas sejam 

cada vez mais competitivas, pela 

otimização de recursos e através da 

previsão e da diminuição do erro. 

No sentido de encontrar as soluções 

mais avançadas neste domínio, a 

Bosch anunciou a construção de 

um centro de investigação para 

a área de IA, focado na indústria. 

Terá capacidade para mais de 

700 especialistas e permitirá a 

convivência entre especialistas da 

Bosch e de `startups' ligadas a IA. 

Isto demonstra a importância que 

atribuímos às soluções que estão a 

ser desenvolvidas neste domínio e 

que servem também para otimizar 

processos internamente. 


