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A COVID-19 é o catalisador. Em menos de seis meses, vivenciamos um
nível de mudança tecnológica nos mercados financeiros que, de outra
forma, levaria uma década para ocorrer.
Embora a melhoria contínua do poder da computação esteja impulsionando o crescimento da
negociação eletrônica, nosso “novo normal” mais virtual está obrigando as instituições financeiras
a adotar a nuvem, acelerar a colaboração digital e explorar o futuro com ideias tão radicais quanto
fones de ouvido de realidade aumentada para imitar o cenário do pregão.
A necessidade de construir uma infraestrutura de mercados mais virtuais está impulsionando
novas tecnologias em um ritmo incrível. Além disso, em todo o nosso setor, os players estão
dobrando seus investimentos em ciência de dados e Machine learning para obter uma vantagem.
Oitenta por cento dos participantes desta pesquisa estão fazendo investimentos significativos
em inteligência artificial e Machine learning, e quase o mesmo número está tornando isso um
componente central da sua estratégia de negócios.
Este é um momento revolucionário na tecnologia financeira e que está ampliando
rapidamente o hiato entre os que a têm e os que não a têm. As empresas que podem
aproveitar melhor os dados e as técnicas emergentes de ciência de dados - e
implementá-los em escala - estão ampliando suas vantagens. No entanto, seu
sucesso envolve muito mais do que apenas o dinheiro investido.
Como o presente relatório mostra, os players financeiros (grandes e
pequenos) devem encontrar um equilíbrio delicado entre talentos,
tecnologia, liderança e cultura de negócios - tudo isso baseado
em dados de qualidade. A partir dessa base, os cientistas de
dados do nosso setor estão entregando soluções nas quais
dificilmente acreditaríamos há um ano. Desencadeada
por esta pandemia, a revolução tecnológica que está
varrendo nosso setor só se tornará mais forte.

David Craig
CEO
Refinitiv
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As tendências de investimento e implementação
são positivas. Nossa pesquisa de 2020 revela uma
infinidade de casos de uso de IA/ML em serviços
financeiros, da integração de clientes (26%), passando
por serviços personalizados e segmentação (30%), à
execução de trades (27%) e gerenciamento de risco de
mercado (40%).

Bem-vindo ao Segundo Relatório
Anual de Inteligência Artificial/Machine
learning (IA/ML) da Refinitiv.

Os desafios anteriores relacionados aos níveis de
investimento, opções de tecnologia e acesso aos
talentos diminuíram, fornecendo uma base sólida para
implementar modelos de IA/ML em escala.

Se há algo a tirar das tendências tecnológicas
emergentes globais em 2020, é que a IA/ML
em escala é o novo normal na área de serviços
financeiros. O processamento de linguagem natural
(PLN) tornou-se uma tendência dominante em função
do foco na criação de valor a partir de dados não
estruturados.

O crescimento da comunidade de ciência de dados tanto em tamanho quanto em influência - na área de
serviços financeiros é a principal força motriz por trás
desses desenvolvimentos. O número de equipes nas
empresas registrou um aumento exponencial de mais de
260% desde 2018, e atualmente é mais provável que os
cientistas de dados trabalhem em diferentes unidades
de negócios, em vez de como parte de uma função de
apoio na área de tecnologia.

A McKinsey & Company estimou recentemente
que as tecnologias de IA podem oferecer até US$ 1
trilhão em valor incremental anualmente para o setor
bancário mundial. No mesmo relatório, a empresa
alerta que “os bancos que não conseguirem tornar
a IA fundamental para suas principais estratégias e
operações correrão o risco de ser superados pelos
concorrentes e abandonados por seus clientes”.
Os modelos de IA/ML estão amadurecendo, as
empresas se esforçam para implementar técnicas
cada vez mais sofisticadas em escala, como deep
learning, e as empresas estão começando a executar
os ciclos de inovação rápidos, habilitados pela
tecnologia de IA/ML de última geração.

A pesquisa deste ano também revela que os modelos
de IA/ ML e seus insights associados são cada vez mais
alimentados por diferentes fontes de dados.
O número de empresas que usam apenas dados não
estruturados subiu de 2% em 2018 para 17% em 2020,
e apenas 3% das empresas pesquisadas reportaram
que não usam fontes de dados alternativas, em
comparação com 30% em 2018.
No entanto, mesmo conforme as empresas diversificam
suas fontes de dados, os desafios de qualidade e
acessibilidade continuam atrapalhando suas estratégias
de IA/ ML. Os dados continuam sendo um pré-requisito

fundamental para o sucesso e uma barreira
importante para uma adoção bem-sucedida.
Para que as empresas se beneficiem genuinamente
da velocidade, agilidade e valor de uma visão que
prioriza a IA, elas precisam de dados confiáveis e de
alta qualidade que possam ser acessados, inseridos
e manipulados facilmente para a variedade de casos
de uso financeiro que estão desenvolvendo.
Enfrentar as consequências da COVID-19 tornou
ainda mais importante a implementação de
estratégias baseadas em dados, que fornecem
insights atuais e precisos em que podemos confiar.
Na Refinitiv, reconhecemos que é mais fácil falar
do que fazer tudo isso. Nos últimos dois anos,
ampliamos e escalamos o impacto do trabalho
que fazemos no Refinitiv Labs, alimentando
nossa própria equipe de inovação global. Nossas
equipes combinam dados da Refinitiv, tecnologias
emergentes como PLN, com a colaboração próxima
dos clientes, que alimenta a tomada de decisões
fundamentadas rapidamente.
Ao longo deste relatório, oferecemos conselhos
práticos, com base na nossa experiência no
desenvolvimento e implementação de IA/ ML e
modelos de deep learning, além de compartilharmos
atualizações sobre os novos protótipos construídos
pelas nossas equipes em Londres, Nova York e
Singapura.
Espero que você considere esta leitura
esclarecedora e benéfica.
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DEFINIÇÕES
Inteligência Artificial (IA): Máquinas que
realizam funções cognitivas que associamos
aos seres humanos, como percepção,
aprendizado e resolução de problemas,
Machine learning (ML): Algoritmos de
machine learning são modelos matemáticos
baseados em dados amostrais, conhecidos
como “dados de treinamento”, para fazer
previsões ou tomar decisões sem serem
explicitamente programados para isso.

Ciência de dados: Uma área multidisciplinar
que usa métodos científicos, análise de
dados estatísticos, ciência da computação e
especialização no assunto para gerar insights
de dados e construir modelos de machine
learning.
Deep learning: Uma família de abordagens
de machine learning que utiliza redes neurais
artificiais, com várias camadas que abstraem
os dados para que recursos possam ser
identificados e tarefas de classificação
complexas possam ser realizadas.

Processamento de linguagem natural
(PLN): O PLN é uma área dedicada ao
aproveitamento da linguagem humana
de maneiras programáticas, utilizando
linguística, ciência da computação e
machine learning.
Aprendizado supervisionado: Abordagem
de machine learning que fornece entradas
como dados de treinamento rotulados
como base para prever a classificação de
dados não rotulados.
Aprendizado não supervisionado:
Abordagem de machine learning que
procura padrões em dados não rotulados e
com supervisão humana mínima.
Aprendizado por reforço: Abordagem de
machine learning que treina modelos para
selecionar resultados por meio de um ciclo
de reforço contínuo, como “tentativa e
erro”.
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METODOLOGIA

Detalhamento dos respondentes da pesquisa

Objetivos
A pesquisa de IA/ML de 2020 foi projetada para examinar o
cenário atual do mercado de IA e ML, incluindo:
• Nível de adoção de IA/ML no setor de serviços financeiros,
incluindo os principais casos de uso, impulsionadores e barreiras
à adoção
• O que molda a estratégia de IA/ML das instituições financeiras e o
impacto da COVID-19
• Estratégia de dados das empresas, incluindo como elas
pesquisam dados, tomam decisões sobre o que comprar e que
conteúdo realmente usam
• A mudança do papel e a influência dos cientistas de dados nas
instituições financeiras
• Plataformas e ferramentas utilizadas pela comunidade de ciência
de dados
• Uma comparação com as conclusões da nossa pesquisa de IA/ML
de 2018

Funções

1 As porcentagens nos gráficos extraídas dos resultados da pesquisa podem
não somar 100% devido aos arredondamentos.

118

45

Cientistas de
dados

Quants

Nível
Executivo

Engenheiro de Dados
Analista de Dados
Diretor de Inovação
Diretor de IA
Gerente de Inovação

Sell-side
vs.
buy-side

Abordagem1
A pesquisa foi realizada entre 29 de junho e 14 de agosto de 2020,
com base em 423 entrevistas por telefone.
Os entrevistados incluíram:
• Cientistas de dados, quants, tomadores de decisão de tecnologia
e de dados
• Uma combinação de empresas de sell-side e buy-side com
receita superior a US$ 1 bilhão
• Uma combinação de geografias nas Américas, EMEA e nas
regiões da Ásia-Pacífico
• Quants e gestão de patrimônio como novos empregos e tipos
organizacionais adicionados à amostra de 2018

260

Geografia

Analista Quant
Desenvolvedor Quant
Pesquisador Quant

Diretor de Dados
Diretor de
Informática
Diretor de
Tecnologia

298

125

Sell-side

Buy-side

Banco comercial ou de varejo (136)
Banco de investimento (87)
Broker-dealer (72)
Bolsa de valores (3)

Gestor de ativos (78)
Fundo de hedge (10)
Gestão de patrimônio (30)
Private equity/capital de risco (7)

147

140

136

Ásia-Pacífico

EMEA

Américas

Índia (30)
Singapura (20)
Austrália (20)
Nova Zelândia (15) Coreia (14)
China (23)
Japão (25)

Reino Unido (49)
França (34)
Alemanha (31)
Suíça (26)

EUA (82)
Canadá (54)
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES
1

2

3

4

5

Empresas escalam os recursos
de IA/ML em várias áreas de
negócios
Conforme os modelos de IA/ML
amadurecem, mais cientistas
de dados são recrutados e
implementados nas empresas
Os cientistas de dados evoluem
de uma função de apoio para
uma estratégia de direção

Avanços nos modelos de
implementação em produção
tornam a IA/ML mais uma
realidade do que “moda”
As empresas recorrem ao deep
learning, com implicações para
o hardware, otimização de
custos e explicação da IA/ML

6

7

8

9

10

O processamento de linguagem
natural (PLN) desbloqueia valor
em dados não estruturados
A qualidade e disponibilidade
dos dados são consideradas as
maiores barreiras à adoção da
IA/ML, conforme os problemas
de talentos, tecnologia e
financiamento desaparecem
Os modelos de IA/ML das
empresas serão tão bons
quanto suas estratégias de
dados
A COVID-19 alterou os modelos
de IA/ML e deve aumentar o
investimento em empresas com
altos níveis de maturidade de
IA/ML
Os modelos de IA/ML precisam
de dados alternativos para
estarem prontos para mais
cisnes negros

A ASCENSÃO DO CIENTISTA DE DADOS

8

ESTRATÉGIA: EMPRESAS ESCALAM A IA/
ML EM VÁRIAS UNIDADES DE NEGÓCIOS
A IA/ML está claramente
amadurecendo
Quase três quartos (72%) dos entrevistados da
nossa pesquisa de IA/ML afirmam que a IA/ML é um
componente central da sua estratégia de negócios,
enquanto 80% afirmam que estão fazendo investimentos
significativos em tecnologia.

Figura 1.1: Nível de adoção de IA/ML
Em uma escala de 1 a 10, em que 1 significa discordo totalmente e 10 significa concordo totalmente,
até que ponto você concorda? Base: todos os entrevistados (423)

72% afirmam que a IA/ML é um
componente central da sua estratégia
de negócios

80% afirmam que estão fazendo
investimentos significativos em
tecnologias/técnicas de IA/ML

70% concordam que a tomada de
decisões sobre IA/ML ocorre em várias
partes da empresa
Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020
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Figura 1.2: Principais áreas de foco para a implementação da IA/ML

Os casos de uso de IA/ML tornam-se
mais diversificados
Também está claro que as estratégias de negócios baseadas
em dados precisam utilizar a IA/ML em escala. A pesquisa deste
ano mostra que a tecnologia avançou para se tornar um recurso
horizontal disponível em toda a empresa.
Isso torna-se visível na profusão de casos de uso de negócios
abordados atualmente pela IA/ML, mas também na forma como as
equipes de IA/ML e de ciência de dados são estruturadas - 64% das
equipes atualmente trabalham em unidades de negócios.
As unidades de negócios utilizarão cada vez mais a IA/ML para
gerar vantagens competitivas e gerenciar riscos, em vez de
representarem uma reflexão tardia que a equipe de tecnologia
implementa para aumentar a eficiência.

Quais das opções a seguir são áreas de foco em termos da aplicação de técnicas de IA/ML?
Base: todos os entrevistados (423)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Qualquer risco

66%

Qualquer trade

61%

Qualquer investimento

59%

Risco de mercado

40%

Risco de crédito

40%

Risco operacional

38%

Relatórios e compliance
33%

Gerenciamento de carteiras
Levantamento de capital ou de dívida

32%

Pesquisa de investimento ou geração
de ideias

32%
31%

Atendimento ao cliente ou
segmentação

30%

Execução de trades

27%

Integração de clientes

26%

Análise pré-trade

25%

Compensação e liquidação de trades

24%

Consultoria ou originação de
negócios para M&A
Execução de ordens

70%

23%
19%
Qualquer risco = risco de crédito; risco de mercado; risco operacional
Qualquer trade =execução do trade; análises pré-trade; compensação e liquidação de trades; execução de ordens
Qualquer investimento = pesquisa de investimento ou geração de ideias; gerenciamento de carteiras; assessoria ou
originação de negócios para M&A
Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020
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Sell-side preparado para crescer mais rápido
do que buy-side
Os resultados da nossa pesquisa de 2020 mostram que o número de
equipes que usam a IA/ML está aumentando significativamente. O sellside está usando a IA/ML em várias áreas de negócios, enquanto o buyside está implementando a IA/ML nos bolsões das empresas.
Figura 1.3: Nível de adoção de IA/ML: Sell-side x buy-side

Figura 1.4: Onde os cientistas de dados trabalham?
De qual dessas maneiras as equipes de ciência de dados trabalham na
sua organização? Base: todos os entrevistados (423)

Qual das opções a seguir descreve a adoção das tecnologias/técnicas de IA/ML para gerenciar ou
analisar dados ou conteúdos na sua organização?
Base: sell-side: 281; buy-side: 120
As porcentagens podem não somar 100% devido aos arredondamentos.

8%
Tipo de organização

28%
44%

Você implementou a IA/ML em
bolsões

58%
41%

9%
5%
Sell-side

Você implementou em várias áreas e
é fundamental para o negócio

12%

36%

56%

Testar e investir em infraestrutura e
pessoas
Testar de forma isolada, sem grandes
investimentos

2%

Buy-side

Trabalham em diferentes áreas apoiando apenas as funções de negócios

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

As equipes trabalham em apenas um grupo central

Olhando para quem usa o quê, há mais empresas no sell-side focadas no
risco, compliance e execução de trades em comparação com o buy-side.

As equipes trabalham das duas maneiras

As empresas financeiras que implementaram um ou dois casos de uso
estão menos propensas a se concentrar no risco e mais propensas
a implementar a IA/ML para integração e segmentação de clientes,
levantamento de capital e de dívida e gerenciamento das carteiras.

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020
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A escalação da IA/ML torna a computação de alto desempenho
essencial
Para assegurar a resiliência da IA/ML e a capacidade de escalação, a maioria das empresas de serviços
financeiros utiliza mais de um provedor de nuvem para executar seus modelos. O Amazon e o Microsoft®
Azure são os favoritos nas Américas, enquanto o Google e o Azure são um pouco mais populares entre
as organizações de sell-side em comparação com as de buy-side. Onde existem mais de seis casos de
uso, o Amazon e Azure tornaram-se ainda mais difundidos.
Figura 1.5: Provedores de nuvem utilizados para executar modelos de IA/ML
Quais provedores de nuvem, se houver algum, você utiliza para executar modelos?
Base: todos os entrevistados (423)]

42%
40%
36%

35%

25%

4%
Azure

Amazon

IBM

Google

Privado/híbrido

“Os provedores de nuvem e especialistas em hardware
desenvolveram computação de última geração para
atender aos requisitos exigentes de IA/ML. A Google e
a Nvidia, bem como novos players como Graphcore e
Cerebras, oferecem hardware otimizado para IA para
possibilitar o treinamento de grandes modelos de
machine learning e alto desempenho”.

Nenhum

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

Os provedores de nuvem estão aumentando seu poder de computação para atender aos
requisitos de IA/ML. A AWS e a Microsoft estão adotando hardware otimizado para IA,
como o Graphcore, que aumenta a resiliência e o poder de computação.
A migração para a nuvem acelerou na esteira da COVID-19, destacando as limitações dos
sistemas existentes e a necessidade de soluções ágeis baseadas na nuvem.

Laura Sartenaer
Gerente de Estratégia e Parcerias
Refinitiv Labs, EMEA
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PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

Dimensione de maneira eficaz, mantendo o objetivo final em mente
• Certifique-se de ter um caminho de implementação ponta a ponta para projetos de IA/ML e então comece a iterar com
modelos simples. Eles podem nem conter IA/ML, mas você deseja assegurar que pode implementar análises básicas
antes de gastar seu orçamento em custos de computação
• Espere retreinar e reimplementar várias vezes, verificando e aprimorando continuamente conforme as coisas mudam
• Ter uma infraestrutura flexível e um ambiente de teste que permite essa iteração contínua é fundamental

Avalie sua maturidade de IA/ML antes de escalar para a nuvem
• Caso a sua maturidade de IA/ML for baixa, comece pequeno com máquinas no local ou com pacotes de serviços de IA/
ML de provedores de nuvem. Avance para tirar proveito dos avanços da indústria, como os modelos de linguagem BERT
pré-treinados do Google, em vez de criá-lo do zero. A iteração de modelos existentes pode evitar que você gaste uma
parcela significativa do seu orçamento de pesquisa em pré-treinamento e computação
• Conforme sua maturidade aumenta, considere a estabelecer parcerias com seu provedor de nuvem para desenvolver
uma abordagem otimizada em termos de custos; ou seja, qual hardware você usará para treinar versus executar os
modelos? Conforme você escala seu treinamento, desejará usar serviços diferentes

Permita que os cientistas de dados aprendam sobre o setor para o qual estão
trabalhando
• A parceria com especialistas da área permite que os cientistas de dados entendam os objetivos de negócios, a tolerância
a erros e os dados relevantes
• Por exemplo, quando o Refinitiv Labs estava construindo o Project SentiMine, uma ferramenta de descoberta para dados
não estruturados, os cientistas de dados colaboraram com usuários analistas de pesquisa alvo na anotação de dados
• Essa parceria assegurou que o SentiMine gerasse sinais de sentimento precisos para o desempenho de ações em 110
temas, abrangendo contabilidade, impulsionadores de negócios, avaliação, economia, gestão da mudança, principais
riscos e ESG

A ASCENSÃO DO CIENTISTA DE DADOS

13

TALENTOS: OS CIENTISTAS DE DADOS
ADOTAM UM PAPEL MAIS ESTRATÉGICO
Os cientistas de dados fizeram a transição do desenvolvimento e
implementação de modelos de IA/ML a pedido das empresas para
influenciar a estratégia tecnológica e de dados necessária para atingir os
objetivos das empresas
“Há muito pouco que os usuários de negócios possam entender sobre o que estamos fazendo, e é muito lógico que
você não acredita em algo que não entende. Embora o investimento fosse inicialmente baixo e o maior desafio
quando começamos, ele não é mais um problema”, explicou um profissional sênior de dados e análise em uma
empresa de serviços de crédito na Índia.
O número de cientistas de dados empregados influencia a adoção da IA/ML, que é maior em empresas com
26 a 50 cientistas de dados.
A importância dos cientistas de dados para o sucesso das estratégias de IA/ML também é
evidenciada na pesquisa deste ano. O número médio de funções de ciência de dados em cada
empresa financeira aumentou 26%, de 66 em 2018 para 83 em 2020. Olhando para o futuro,
35% das empresas pesquisadas esperam que o número de cientistas de dados contratados
cresça nos próximos 12 meses.
Figura 2.1: Número médio de funções de ciência de dados por empresa
Quantos funcionários estão envolvidos em atividades de ciência de dados como parte de suas funções na empresa?
Base: todos os entrevistados (2018:447; 2020:397)

83
66

2018

2020

Fonte: Pesquisa de IA/ML, dezembro de 2018; Agosto de 2020
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Uma onda de equipes e funções de ciência de dados
Figura 2.2: Número de equipes de ciência de dados por empresa
Quantas equipes de ciência de dados existem na sua empresa?
Base: todos os entrevistados (2018:447; 2020:400)

Figura 2.3: Mudança no número de funcionários de ciência
de dados nos próximos 12 meses
Até onde você tem conhecimento, o número de funções de ciência de dados na sua
empresa aumentará, diminuirá ou permanecerá o mesmo nos próximos 12 meses?
Base: todos os entrevistados (423)

1

4%
11%
45%
41%

2

5 ou
mais

35%

Continuará igual

61%

36%

3

4

Aumentará

15%
Média
2018: 2,7
2020: 7,1

13%
5%

2018

3%
28%

2020

Diminuirá

3%

Fonte: Pesquisa de IA/ML, dezembro de 2018; Agosto de 2020
Fonte: Pesquisa de IA/ML, dezembro de 2018; Agosto de 2020

“A estratégia de pessoal é muito importante. Você precisa de pessoas
que tenham as habilidades certas, que tenham profundas habilidades
de engenharia, que tenham o conhecimento de negócios adequado
e que consigam costurar tudo isso”.
Cientista de dados sênior em um banco de investimento internacional em Singapura
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Quem toma as decisões de dados?
A pesquisa deste ano também destaca que os cientistas de dados são estrategicamente importantes para as estratégias de aquisição de
dados, pois sabem qual valor de negócios os diferentes conjuntos de dados podem oferecer.
Os cientistas de dados são os principais influenciadores na decisão sobre quais conjuntos de dados devem ser testados, embora as
decisões sobre a aquisição de dados estejam mais propensas a serem tomadas pela área de compras.
“Para o machine learning tradicional, no próximo ano continuaremos vendo um grande avanço na automação”, compartilha um cientistachefe de dados em uma universidade dos EUA. “Ainda haverá um papel para os cientistas de dados que realizam a engenharia de
recursos, trabalhando com dados, então grande parte do trabalho será realizado na curadoria de dados e atuando como solucionadores
de problemas. Em termos de treinamento e implementação de modelos, vejo as ferramentas melhorando cada vez mais”.

A influência crescente dos cientistas de dados na aquisição de dados
Figura 2.4: Decision makers for trialing data

Figura 2.5: Tomadores de decisão para a aquisição de dados

Na sua organização, quais equipes/funções estão envolvidas na decisão/tomam a decisão final de testar
conjuntos de dados que você usaria com o machine learning?
Base: todos os entrevistados (423)

Na sua organização, quais equipes/funções estão envolvidas na decisão/tomam a decisão final
de adquirir os conjuntos de dados que você usaria com o machine learning?
Base: todos os entrevistados (423)

83%

Cientistas de dados/equipes analíticas

55%

54%

28%
70%

75%

Escritório de informações/dados
(incluindo o CIO/CDO)

33%

30%

69%
Equipes de tecnologia (incluindo o CTO)

65%

16%

15%

60%

Equipes de liderança executiva

77%

16%

25%

11%

Compras

71%

2%
7%

14%

Quants

2%

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

39%

1%

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

Envolvido
Toma a decisão final
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PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES
Construa a confiança das partes interessadas explicando a
probabilidade e o risco
• Certifique-se de que seus parceiros de negócios entendam as consequências
e compensações da IA/ML - ou seja, que a) precisão ou b) lembrança (recall)
precisará ser priorizada para o projeto
• Por exemplo, você não gostaria de perder nenhum dado que está sendo
rastreado para combate à lavagem de dinheiro (recall), mas terá que sacrificar
a precisão no processo
• Por outro lado, você pode estar procurando por sinais precisos filtrando
dados de notícias e sacrificando a lembrança de cada notícia relevante

Confira essas
comunidades de
cientistas de dados em
finanças

Sempre deixe os cientistas de dados testarem antes de
alguém comprar

London Quant Group

Quando um cientista de dados avalia os dados de preços, por exemplo, ele
examina:
• Os dados quando o mercado está aberto e fora do horário de negociação
• Se os dados foram sobrescritos
• Se os atributos de dados são classificados
• Se os atributos têm significados úteis que podem ser interpretados (Era um
trade? Leilão normal, de abertura ou fechamento?)
• Como os dados faltantes são tratados (‘N/A’ ou classificado?)
• Como os dados mudam ao longo do tempo, e muito mais
Esses são fatores essenciais para o sucesso da IA/ML e recursos que apenas
os cientistas de dados estariam procurando.

The Python Quants

Aqui estão alguns grupos e
eventos úteis na área financeira,
recomendados pela equipe do
Refinitiv Labs:
AI and Data Science in Trading
Refinitiv Developer Community
RE.WORK AI and Deep Learning
events
INQUIRE
Data Council
Data Science SG
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TECNOLOGIA: A IA/ML É MAIS
REALIDADE DO QUE “MODA”
Em 2018, 75% das empresas estavam fazendo investimentos significativos em tecnologias
e técnicas de IA/ML. Com base nas nossas conclusões de 2020, as empresas continuam
investindo pesadamente em IA/ML, e também estamos vendo os resultados desses
investimentos.

As empresas recorrem ao aprendizado profundo
(deep learning)
Um resultado surpreendente da pesquisa deste ano é que 75% das empresas estão usando
o deep learning. Este é um avanço tecnológico importante e inesperado, considerando que o
deep learning era visto como um nicho caro e acadêmico anteriormente.
Essa conclusão é apoiada por um aumento na aplicação de estruturas líderes de deep learning,
incluindo o TensorFlow do Google e o PyTorch do Facebook. O TensorFlow é mais utilizado pelo
buy-side do que pelo sell-side, com os bancos comerciais mostrando a maior aceitação.
Figura 3.1: Estruturas de deep learning
Qual estrutura de deep learning você está utilizando?
Base: entrevistados usando deep learning (316)

67%
56%
41%

26%

TensorFlow

PyTorch

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

Keras

Nenhum
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“Usamos o TensorFlow e o PyTorch no Refinitiv Labs para
construir modelos de IA/ML. Portanto, não é surpreendente
ver sua popularidade crescente na comunidade de ciência
de dados.
O que é surpreendente é a porcentagem de empresas que
utilizam o deep learning, que consome tempo e recursos
para ter sucesso, mas pode gerar resultados excepcionais”.

Geoff Horrell
Diretor do Refinitiv Labs, EMEA

Conforme avançamos da IA/ML para o deep learning, torna-se cada vez mais
fundamental abordar as preocupações relacionadas à qualidade dos dados. O
deep learning está ganhando força para obter insights de conjuntos de dados não
estruturados grandes e distintos, como texto, voz e vídeo, e sua implementação
mais difundida também traz implicações para o hardware, a otimização de custos e a
fundamentação da IA/ML.
“Considero que a ética de usar modelos de IA/ML sem intervenção humana será
um grande desafio. É aí que a fundamentação entra em jogo”, compartilha um
cientista de dados em uma seguradora do Reino Unido. “Deve ser um requisito ter
todos os modelos auditados ou ser capaz de entender por que eles estão fazendo
as previsões ou por que estão fazendo o que fazem, para entender as camadas
intermediárias”.
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O processamento de linguagem natural está pronto para desbloquear o
valor em dados não estruturados
O gerenciamento de dados não estruturados, como textos, imagens ou certos tipos de dados alternativos, é um desafio
para muitas empresas atualmente. No entanto, os avanços na tecnologia de IA/ML permitiram que os cientistas de
dados gerassem mais valor aos seus negócios a partir desses tipos de fontes de dados.
O uso de dados não estruturados aumentou, com 17% das empresas afirmando utilizar apenas esse tipo de dados,
representando um crescimento relevante em relação a apenas 2% em 2018. Esse crescimento reflete o poder dos
modelos de IA/ML alimentados com dados não estruturados para fornecer novos sinais para os negócios e receita para
a empresa.
Figura 3.2: Uso de dados estruturados x não estruturados
Você trabalha pessoalmente com dados estruturados, dados não estruturados
ou uma combinação de ambos?
Base: todos os entrevistados (2018:447; 2020:423)

35%

“Temos alguns cientistas de
dados que desejam começar
a monitorar os padrões
climáticos e fornecer dados
meteorológicos além de
dados de notícias para propor
estratégias de negociação
alternativas que possam ajudar
a gerar receita para a empresa”.

2020

Diretor Gerente de TI em uma empresa de
gestão de ativos nos EUA

2%
17%

Não tenho certeza
Dados não estruturados

48%

Uma combinação de ambos

47%

Dados estruturados

50%

2018

Fonte: Pesquisa de IA/ML, dezembro de 2018; Agosto de 2020
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O processamento de linguagem natural (PNL) é uma subárea da IA que programa computadores para processar e
analisar grandes quantidades de dados de texto e de voz. A PNL é cada vez mais vista como uma técnica viável
para extrair valor e obter insights de grandes volumes de dados não estruturados.
Como 80 a 90% de todos os dados do “universo” digital não são estruturados, a PNL pode ajudar a gerar novos
insights, incluindo a capacidade de realizar análises de sentimento ou de risco, mecanismos de recomendação e
alertas automatizados.
No entanto, para fornecer precisão, os casos de uso de PNL devem ser específicos do domínio. Um modelo
baseado em dados de notícias não será transferido para transcrições. As equipes de ciência de dados têm um
equilíbrio difícil a ser obtido - elas devem resolver casos de uso específicos, construir modelos precisos, processar
entradas de dados, gerenciar treinamentos e comunicar seu trabalho aos usuários dos negócios.

Project SentiMine: Revelando temas de
desempenho de ações em conteúdos não
estruturados
Uma história de sucesso recente da PNL é o protótipo do SentiMine
construído pela equipe do Refinitiv Labs em Cingapura.
Ao combinar deep learning, análise de sentimento e PNL, o SentiMine
apresenta temas de desempenho de ações e visões contrárias de
milhares de relatórios de análise e transcrições de teleconferências de
resultados, em tempo real.
Essa inovação economizará milhões de horas de funcionários para o
buy-side, vasculhando textos não estruturados para realizar a gestão
de ativos e as decisões de investimento.
O Refinitiv Labs está trabalhando para implementar os insights
exclusivos do SentiMine no Refinitiv Eikon no próximo ano.
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Increased
Maior
focofocus
no aprendizado
on unsupervised
não learning –
supervisionado
but
supervised reigns
- mas osupreme
aprendizado
In
terms of AI/ML tasks, supervised
is most widely applied,
supervisionado
reina learning
supremo
ahead of unsupervised learning and reinforcement learning, which does
Em termos das tarefas de IA/ML, o aprendizado supervisionado é mais
not use a training data set and makes sequential decisions based on
amplamente aplicado, à frente do aprendizado não supervisionado e
learning from its experience.
do aprendizado por reforço, que não utiliza um conjunto de dados de
treinamento e toma decisões sequenciais com base no aprendizado
obtido
sua experiência.
Figure com
3.3: Types
of AI/ML

Figure
3.3
Which
types of machine learning do you use?
Figura
3.3: Tipos de IA/ML
Base: all respondents (423)

Quais tipos de machine learning você usa?
Base: todos os entrevistados (423)

72%

40%

29%

72%

40%

29%

Supervised
learning
Aprendizado
supervisionado

Unsupervised
learning
Aprendizado não
supervisionado

Source: AI/ML survey, August 2020
Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

Reinforcement
learning
Aprendizado
por reforço

“Setting uposAI/ML
“Fornecer
recursos
capabilities
de IA/ML
has
tornou-se
becomemenos
less
problemático,
pois
os talentos
e o investimento,
of a problem, as
talent
and investment
that wereque
antes
eramdifficult
difíceis to
desecure
assegurar,
estãoeasily
disponíveis
previously
are more
available
mais
facilmente
este ano.
A curva
de maturidade
this year.
The maturity
curve
has moved
up since
aumentou desde nossa pesquisa de 2018 e
our 2018 survey and we are now putting plans into
atualmente estamos colocando os planos
production rather than creating capabilities.”
em produção, em vez de criar recursos”.

Sanjna Parasrampuria
Sanjna
Parasrampuria
Diretorofdo
Head
Refinitiv
Refinitiv
Labs,
Labs,
Asia
Ásia
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É mais provável que as Américas usem o aprendizado
supervisionado, enquanto os tipos de métodos
aplicados aumentam em paralelo com o número de
casos de uso implementados.

65%

das empresas financeiras usam um tipo de IA/ML

28%

das empresas financeiras usam dois tipos de IA/ML

7%

das empresas financeiras usam três tipos de IA/ML

Trabalhar com diferentes tipos de métodos de IA/ML torna os insights mais sólidos e
corroborados entre as técnicas. Os modelos podem ser dispostos em camadas para
revelar mais insights e, se um falhar durante um evento imprevisto, outro pode garantir
que a empresa financeira não fique exposta
Quais tipos de machine learning você usa?
Base: todos os entrevistados (423)
Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020
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PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES
Fique de olho nas plataformas de ciência de dados do futuro
• As plataformas de ciência de dados que oferecem AutoML e facilitam um cenário no qual o trabalho dos cientistas de
dados cidadãos, pode se tornar algo comum em 2021. Os cientistas de dados são capazes de realizar tarefas analíticas
simples ou moderadamente sofisticadas, mas sua principal função está fora da área da ciência de dados
• Um bom exemplo é a plataforma H20.ai, que analisa dados, executa uma ampla gama de iterações e sugere um modelo
e quais parâmetros têm melhor desempenho
• As plataformas certamente ajudarão as empresas a tentar dimensionar as capacidades dos cientistas de dados,
identificando uma boa ferramenta de IA/ML para o trabalho a ser realizado. No entanto, eles não ajudarão a refinar os
modelos ou construí-los do zero

Utilize a PNL para extrair valor dos dados que você já possui
• Houve desenvolvimentos significativos na PNL, que estão ajudando a extrair percepções da linguagem humana
• Se você é novo no tema, encontre as informações críticas que precisa extrair com a PNL, que geralmente são entidades
como empresas, organizações e pessoas, e comece a extrair essas informações importantes para criar uma estrutura
• Esses elementos vão ajudá-lo a se conectar a outros conjuntos de dados e garantir que sua análise (ou seja, sentimento)
se relacione a entidades específicas

A IA explicável será um desafio importante em 2021
• Conforme os modelos tornam-se mais complexos e processam conjuntos de dados maiores e mais versáteis, um novo
campo de “explicabilidade” está surgindo para entender como as previsões e decisões de IA/ML são feitas
• A IA explicável busca entender, por exemplo, quais modelos são sensíveis, se eles usam recursos significativos para
classificação e quais pontos fracos precisam ser melhorados
• Os interessados nesta área que avança rapidamente devem procurar o método de IA explicável denominado LIME
(Local Interpretable Model-agnostic Explanations) e exBERT - uma análise visual de modelos de transformadores
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DESAFIOS: O INVESTIMENTO
EM TECNOLOGIA E TALENTOS
COLOCA A ESTRATÉGIA DE
DADOS EM DESTAQUE
Na nossa pesquisa de 2018, os dados de baixa qualidade foram o maior obstáculo para a adoção
e implementação da IA/ML. Dados não estruturados, bem como dados de fontes alternativas, eram
cada vez mais importantes, mas precisavam de mais trabalho antes que os insights fossem realmente
confiáveis.

A qualidade e a disponibilidade de dados são os maiores
obstáculos para a IA/ML, conforme os problemas de
tecnologia, talentos e financiamento desaparecem
Embora os projetos de IA/ML que usam conjuntos de dados acessíveis e de alta qualidade
demonstrem um grande potencial, a pesquisa deste ano destacou que a baixa qualidade e
disponibilidade dos dados continuam aumentando como barreiras à adoção.
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Figura 4.1: Barreiras à adoção da IA/ML 2018 x 2020
ATÉ que ponto você concorda que essas são barreiras para a adoção de novas tecnologias/técnicas de IA/ML na organização, onde 1 significa “não se
aplica nem um pouco” e 10 significa “totalmente aplicável”. As porcentagens descrevem aqueles que responderam com uma pontuação entre 7 e 10.
Base: todos os entrevistados (2018:447; 2020:420)

43%

54%

Dados de baixa
qualidade

38%

45%

Disponibilidade
de dados

33%

23%

Talentos

Fonte: Pesquisa de IA/ML, dezembro de 2018; Agosto de 2020

38%

22%

30%		

Financiamento
2018

Embora a qualidade dos dados continue sendo o maior desafio, as
questões relacionadas a talentos, financiamento e tecnologia parecem estar
desaparecendo. Isso pode ser o resultado de inúmeras aplicações de cientistas
de dados e ferramentas de modelos de IA/ML dedicadas que atendem aos fluxos
de trabalho de cientistas de dados no que tane ao gerenciamento de dados,
gerenciamento de modelos e treinamento de modelos.
Essas inovações foram lideradas por startups de rápido crescimento, como a
Databricks, Dataiku e DataRobot, e provedores de nuvem importantes, como
Amazon SageMaker, Microsoft Azure Machine Learning e Google Colab.
Considerando um horizonte de dois anos, nossa pesquisa de 2020 mostra que
os impulsionadores mais importantes da IA/ML extrairão mais valor dos dados,
extraindo informações de melhor qualidade e ficando à frente dos concorrentes.
Os dias de “qualquer IA é melhor do que nenhuma IA” acabaram, conferindo uma
vantagem às empresas com uma estratégia de IA/ML baseada em dados.

21%

Tecnologia
2020
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Figura 4.2: Quais fatores vão se tornar mais importantes em um a dois anos?
Quais fatores vão se tornar mais importantes em um a dois anos?
Base: Todos os entrevistados (423)

Extrair mais valor dos dados

63%

Extrair informações de melhor qualidade

62%

Ficar à frente dos concorrentes

57%

Aumentar a produtividade e agilidade nos processos

52%

Identificar novas oportunidades
de vendas ou marketing

52%
51%

Melhorar o retorno sobre o investimento
Gerenciar os maiores riscos e ônus de conformidade

49%

Reduzir custos
Responder à COVID-19
Apoiar e gerenciar os clientes
Desenvolver novos produtos e serviços

44%
42%
41%
37%

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

“A escalação da IA/ML exige uma estratégia integrada de dados e tecnologia. A grande maioria das empresas que entrevistamos
para a pesquisa deste ano tem a estratégia de dados como sua principal prioridade, o que é um sinal animador de que as
empresas estão percebendo a importância do equilíbrio entre tecnologia, talentos e investimento em dados”.
Geoff Horrell
Diretor do Refinitiv Labs, EMEA
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Um modelo de IA/ML é tão bom quanto a estratégia de dados que o apoia
Considerando as barreiras destacadas pela pesquisa, e conforme os modelos de IA/ML amadurecem, as empresas estão cada vez mais se
concentrando na qualidade e acessibilidade dos dados, em vez de apenas nos investimentos em tecnologia, que foram as principais conclusões
da nossa pesquisa de 2018.
A mudança de foco reflete-se em casos de uso emergentes, como a geração alfa e execução de trades, que entram em um nível totalmente novo
de interação com o mercado e, consequentemente, dependem fortemente de dados de terceiros e de alta qualidade.
Por exemplo, para encontrar oportunidades de investimento únicas e concorrer com o resto do mundo dos investimentos no processo, você
precisa de:
• Dados exclusivos com histórico suficiente para provar que sua estratégia funciona
• Fontes de dados distintas para criar novas combinações de dados que seus concorrentes terão dificuldade em replicar
• A capacidade de combinar e vincular conjuntos de dados díspares que não podem ser usados no mercado atualmente
Figura 4.3: O impacto da qualidade dos dados

FigurA 4.4: O impacto da disponibilidade de dados

Você pode descrever casos em que a baixa qualidade dos dados afetou sua capacidade
de implementar o machine learning de uma maneira efetiva? Com quais conjuntos de dados
você estava trabalhando?

Você pode descrever casos em que a disponibilidade dos dados afetou sua capacidade
de implementar o machine learning de uma maneira efetiva? Quais conjuntos de dados
você estava procurando?

Base: todos os entrevistados que tiveram um problema ou problemas com dados de baixa
qualidade (244)

Base: todos os entrevistados com problema de disponibilidade de dados (209)

Problemas para automatizar
modelos de ML causados por
problemas nos dados

35%

35%

Precisão reduzida/mais
premissas necessárias
Modelo enfraquecido/menor
confiança na solução

15%

Problemas com os dados causaram
mudanças na estratégia/
escopo do projeto

33%

Dados alternativos/adicionais
necessários
Atraso na adoção/implementação do
projeto

Maior trabalho/complexidade do
projeto

11%

Maior trabalho/complexidade do
projeto

Atraso no projeto/adoção/
implementação

11%

Precisão reduzida/mais premissas
necessárias

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

40%

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

18%

16%

11%
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Atendendo às necessidades de rapidez e qualidade dos
cientistas de dados
O Refinitiv Labs está trabalhando em colaboração com profissionais de dados para resolver o
desafio da qualidade e disponibilidade de dados da IA/ML, com soluções como a ferramenta de
exploração de dados.
A nova ferramenta oferece aos cientistas de dados acesso fácil, intuitivo e gratuito a conjuntos
de dados e blocos amostrais da Refinitiv, para que eles possam descobrir, explorar e validar os
dados de nível de produção da Refinitiv e, em última análise, construir e implementar modelos de
IA/ML com mais rapidez.
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PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES
Dados confiáveis e de alta qualidade corroboram a estratégia de todas as empresas que priorizam a IA. Aqui estão as cinco etapas
recomendadas do Refinitiv Labs para garantir que seus dados estejam limpos e prontos para a máquina*:

Classificar

Vincular

Enriquecer

Analisar

Normalizar

• Que tipo de dados
você tem - textos,
informações numéricas,
séries temporais, datas,
imagens, sons?
• Quais direitos de
conformidade,
residência ou uso estão
associados aos dados?
• Qual é a fonte final
dos dados e por quais
etapas eles passaram
para chegar até você?
• Seus dados contêm
informações sensíveis,
confidenciais ou
pessoalmente
identificáveis
que precisam
ser processadas
separadamente?

• Os dados têm um
esquema que explica
os campos, tabelas e
indica as chaves para
vinculá-los?
• Os identificadores
estão disponíveis? Para
que eles são utilizados
- países, locais,
editores, empresas,
objetos?
• Com quais outros
conjuntos de dados
a vinculação é
fundamental para
assegurar que os
dados façam sentido?

• Você consegue
transformar as cadeias
(strings) em valores
numéricos, datas e
metadados para uso
programático?
• Você removeu os
outliers, tratou os
valores faltantes e
rastreou os motivos dos
dados inválidos?
• Você consegue
incorporar títulos
(rótulos) significativos
aos dados e marcar
suas correções para
que outras pessoas
possam rastreá-las?

• Você agrupou e definiu
o perfil dos dados por
atributos do mundo real
- mês, ano, hora, local,
editor, metadados,
idioma?
• Você visualizou
os dados e os
compartilhou com
outras pessoas
para ajudar no seu
entendimento?
• Os outliers, padrões ou
agrupamentos podem
ser entendidos e
explicados?

• Você precisa
alterar o formato
de processamento
- arquivo CSV,
DataFrame, Parquet?
• Os dados precisam
ser divididos em
partes ou versões de
conjunto de teste para
processamento?
• Seus dados podem
ser agrupados e
armazenados como
um recurso, para
que você possa
testá-los e reutilizálos sem nenhuma
dependência?

*Ressalva: seguir as etapas nem sempre é um processo linear.
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ACELERAÇÃO: A COVID-19 IMPACTA
OS MODELOS E IMPULSIONA
INVESTIMENTOS EM IA/ML
Uma transformação fascinante de 2018 a 2020 é como os modelos experimentados e testados que usam
dados confiáveis falharam nas mudanças econômicas sistêmicas causadas pela pandemia do coronavírus.
Essa mudança despertou o interesse em usar dados alternativos para aumentar a precisão dos sinais e gerar
uma vantagem competitiva conforme as empresas redefinem suas estratégias.
Antes da COVID-19, o esforço e o risco necessários para testar um conjunto de dados alternativo eram mais
difíceis de justificar, uma vez que os métodos existentes ainda estavam funcionando e não havia provas de que
o delta seria superdimensionado com o uso de uma nova fonte de dados.

Os modelos de IA/ML precisam estar prontos para mais cisnes
negros
Durante o segundo trimestre de 2020, o desempenho dos modelos ficou abaixo do esperado e os dados
alternativos entraram em ação como um fornecedor de dados em tempo real para obter insights para ação
imediata.
Nossa pesquisa de 2020 mostra que 72% dos modelos das empresas foram negativamente afetados pela
COVID-19. Cerca de 12% das empresas declararam seus modelos obsoletos e 15% estão construindo novos.
O principal problema era a falta de agilidade para se adaptar rapidamente e incluir novos conjuntos de dados
nos modelos conforme as circunstâncias mudavam.
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Figura 5.1: O impacto da COVID-19 nos modelos de IA/ML
Qual foi o impacto da COVID-19 no uso do machine learning na sua organização e na comunidade de ciência de dados em geral?

“Nossos modelos
dependem da
qualidade dos dados e
um pequeno erro pode
levar a um grande
desastre no sistema.
Portanto, atualmente
precisamos de uma
grande quantidade de
conjuntos de dados
de qualidade para
desenvolver novos
modelos”.
Cientista de dados em um
banco comercial na Alemanha

Base: todos os entrevistados (423)

Outros impactos

Mudanças nos modelos
Os modelos precisam ser atualizados

26%

Os modelos precisam ser mais
dinâmicos para refletir as mudanças

20%

Os processos/técnicas de
ML precisam ser alterados

17%

Foco na construção de novos modelos

15%

O ML tornou-se mais importante
Causou outros problemas de negócios
Modelos obsoletos devido às mudanças

12%

Qualidade de dados afetada pelo mercado volátil

8%
7%

14%
Atrasos na implementação

Maior foco em modelos
de vendas/receita

4%

12%
Orçamento reduzido

Maior foco em modelos de risco

7%
O uso do ML/modelos foi pausado
4%
Nenhum impacto

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

18%

Aumento da carga de trabalho/falta de recursos

Novos dados precisam ser incorporados

Maior foco em modelos de produtividade

30%

2%
1%
6%

Uma comparação entre 2018 e 2020 mostra que
a porcentagem de empresas financeiras que não
usam dados alternativos despencou de 30% para
3%.

Figura 5.2: Uso alternativo de dados em IA/ML
Qual desses tipos de dados alternativos sua empresa utiliza em modelos de machine learning?
Base: todos os entrevistados (2018:447; 2020:423)]

Da mesma forma que em 2018, as mídias sociais,
dados de web scraping e de cartões de crédito
são as categorias de dados alternativos utilizadas
com mais frequência.

67%

Eles foram combinados em 2020 e provavelmente
serão superados no futuro, com o aumento do
interesse nos dados de ESG, uma nova categoria
na pesquisa de 2020

66%
62%

54%

2018

53%
47%

48%

2020

36%
28%

30%

26%

25%

25%
21%

17%

16%

14%
10%
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Refinitiv estabelece parceira com a empresa de dados alternativos
Battlefin
A parceria estratégica da Refinitiv com a empresa de dados alternativos BattleFin combina dados fundamentais
de alta qualidade da Refinitiv com dados alternativos, como instalações de aplicativos, tráfego da web, dados
geoespaciais e dados de emprego, entre muitos subconjuntos, em uma experiência fácil de usar.
Ele permite que a comunidade global de investimentos desenvolva e teste ideias diferenciadas, otimize portfólios,
gerencie riscos e busque alfa, livre do fardo de precisar obter dados de qualidade.

Os diferentes níveis de investimento pós-COVID-19 criarão os “prós e contras” da IA/ML?
A COVID-19 tornou a IA/ML mais importante em 30% das empresas de serviços financeiros pesquisadas e está impulsionando os investimentos.
Nossa pesquisa de 2020 mostra que 40% das empresas esperam aumentar o investimento em IA/ML como resultado da COVID-19.

Figura 5.3: Investimento em IA/ML pós-COVID-19
O investimento em machine learning aumentará, diminuirá ou permanecerá o mesmo como consequência da COVID-19?
Base: todos os entrevistados (423)

40%
Aumentará

51%
Continuará igual

8%
Diminuirá
1%
Não sabe

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

Indo mais fundo, as empresas que já investiram mais pesadamente em IA/ML têm
uma maior expectativa de investimentos acima da média nos próximos 12 meses.
Da mesma forma, 50% das empresas que empregam mais de 26 cientistas de dados
preveem um aumento no investimento. Nos casos em que o número de casos de
uso é maior, as empresas também esperam mais investimentos.
Onde isso deixa as empresas menos maduras, com menos cientistas de dados e
casos de uso de IA/ML? Uma possibilidade é que a COVID-19 poderia aumentar o
hiato entre as empresas financeiras que estão investindo mais ou menos em IA/ML.
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COVID-19 Company News Tracker
O Refinitiv Labs respondeu rapidamente aos desafios da pandemia
desenvolvendo o COVID-19 Company News Tracker para ajudar economistas,
traders e investidores a identificar novos riscos e oportunidades em diferentes
empresas, setores e cadeias de suprimentos.
O aplicativo aplica IA/ML e o modelo de PNL de código aberto do Google, o
BERT, a conjuntos de dados da Refinitiv, incluindo Notícias Legíveis por Máquina e
Fundamentos das Empresas. O COVID-19 Company News Tracker está disponível
no Refinitiv Eikon Macro Vitals App.
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PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES
Se sua empresa não está investindo pesadamente em ML
• Comece usando produtos que já tenham IA/ML incorporados, como Notícias Legíveis por Máquina. Você não precisa
começar do zero e pode construir sua solução com base em análises pré-existentes
• Por exemplo, se um artigo noticioso for sinalizado como de alto risco, você pode gerar um alerta automaticamente
vinculado ao perfil de risco da sua empresa, processos internos e pessoas

Certifique-se de que seus modelos sejam treinados para eventos disruptivos futuros
• Crie simulações para testar a robustez com um extenso histórico de dados e backtesting. Por exemplo, se cada crash
financeiro for um ponto de dados, você precisará fazer um backtest histórico da crise financeira global e da bolha das
pontocom
• Você também pode alterar os modelos com base no apetite de risco e uma avaliação do ambiente. Migrar para um
modelo de baixo risco para trades pode significar apenas fazer investimentos líquidos, reter mais dinheiro diariamente e
tentar reduzir sua exposição

Combine dados alternativos com conjuntos de dados tradicionais para testar sua
confiabilidade
• A vinculação é fundamental para entender se os dados alternativos são bons ou ruins. Por exemplo, os modelos do
Refinitiv Starmine® revelaram que dados de Web scraping são bons em prever upsides, mas ruins em prever downsides.
• Comparar dados alternativos com benchmarks de dados fundamentais, como dados de estimativas no caso da Starmine,
permite que as empresas avaliem a confiabilidade dos seus dados alternativos
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TENDÊNCIAS REGIONAIS DE IA/ML
O IA/ML é um componente principal da nossa estratégia de negócios
(Pontuação 7 a 10)
Em uma escala de 1 a 10, em que 1 significa discordo totalmente e 10 significa concordo totalmente, até
que ponto você concorda?
Base: Américas (135); EMEA (140); Ásia (147)

81%
Américas

67%

69%

AMÉRICAS

Ásia-Pacífico

EMEA

Os quatro principais
impulsionadores da IA/ML
por região
1. Extrair informações de melhor qualidade
2. Extrair mais valor dos dados

Fazemos investimentos significativos em IA/ML (Pontuação 7 a 10)
Em uma escala de 1 a 10, em que 1 significa discordo totalmente e 10 significa concordo totalmente,
até que ponto você concorda?

3. Ficar à frente dos concorrentes
4. Melhorar o retorno sobre o investimento

Base: Américas (135); EMEA (140); Ásia (147)

86%
Américas

77%
EMEA

78%
Ásia-Pacífico

Temos uma visão clara sobre o uso de tecnologias de IA/ML
(Pontuação 7 a 10)
Em uma escala de 1 a 10, em que 1 significa discordo totalmente e 10 significa concordo totalmente,
até que ponto você concorda?
Base: Américas 135; EMEA 140

85%
Américas

72%
EMEA

79%
Ásia-Pacífico

EMEA
1. Extrair informações de melhor qualidade
2. Extrair mais valor dos dados
3. Ficar à frente dos concorrentes
4. Identificar novas oportunidades de vendas
ou marketing

ÁSIA-PACÍFICO
1. Extrair mais valor dos dados
2. Reduzir custos

Prevemos um aumento no número de cientistas de dados por região

3. Extrair informações de melhor qualidade

Até onde você tem conhecimento, o número de funções de ciência de dados na sua empresa
aumentará, diminuirá ou permanecerá o mesmo nos próximos 12 meses?

4. Ficar à frente dos concorrentes

Base: Américas (135); EMEA (140); Ásia (147)

45%
Américas

20%
EMEA

Fonte: Pesquisa de IA/ML, agosto de 2020

39%
Ásia-Pacífico
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CONCLUSÃO
E PREVISÕES
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A IA/ML é uma capacidade horizontal
A pesquisa deste ano demonstra maturidade crescente em IA/ML e a capacidade de escalar entre as
unidades de negócios. Casos de uso adicionais terão uma vantagem se as bases, como implementação na
nuvem e investimento em tecnologia e equipes, forem implementadas.

As estratégias de dados de IA/ML atualmente são mais importantes do
que as estratégias de tecnologia
Isso exige novas abordagens para a obtenção de dados, gerenciamento de dados, governança de dados e qualidade de dados.
Ter confiança em dados de alta qualidade e em produção para IA/ML permitirá que as empresas usem técnicas mais sofisticadas,
como deep learning e PNL, para extrair novo valor de dados existentes e inexplorados e novas combinações de dados.

As Operações de Machine Learning (MLOps) colocam a escala em produção
Seguindo em frente, o próximo alvo são as Operações de ML (MLOps), que ampliarão a IA/ML para a empresa. Muitas equipes de ciência de dados
atualmente usam o PowerPoint® para apresentar novos insights, mas as MLOps em breve ajudarão essas equipes a impulsionar uma mudança real,
operacionalizando modelos de IA/ML e substituindo etapas manuais para a preparação de dados e avaliação de modelos, entre outros, por um fluxo
automático.

Cientistas de dados financeiros e engenheiros de ML conduzirão as mudanças
Prevemos que os cientistas de dados financeiros conduzirão essa mudança estratégica. O ano de 2021 também poderá testemunhar o surgimento de
uma nova função - o engenheiro de MLOps - conforme pipelines de dados robustos que processam petabytes de dados tornam-se críticos.
Com os dados no centro da IA/ML, a função do cientista de dados vai evoluir.
A capacidade de descobrir conteúdos mais exclusivos e relevantes significará maior responsabilidade na empresa, que continuará aumentando
conforme a empresa entender melhor os recursos dos seus dados. Então, talvez, os cientistas de dados juntem-se às equipes de negócios e do setor
bancário no ponto de inflexão da modelagem do futuro das finanças.
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DADOS DE GRAU DE
PRODUÇÃO PARA
EMPRESAS “AI-FIRST”

EXPLORE GRATUITAMENTE HOJE
MESMO

Dados confiáveis para ajudá-lo a dimensionar IA/ML e o
deep learning
Os dados de grau de produção da Refinitiv são cuidadosamente agregados, limpos,
normalizados e gerenciados para ajudá-lo a treinar modelos que atingem qualidade e precisão.

9,6 milhões

8,3 milhões

taxas de pico de mensagens distribuídas
por segundo para os mercados
financeiros para até 90 milhões de
instrumentos

empresas de capital fechado cobertas

+ de 1 milhão

68.000

de documentos de pesquisa
contribuídos por trimestre, de mais de
1.300 colaboradores

empresas de capital aberto cobertas 99% da capitalização de mercado global

Notícias da
Reuters
de 2.500 jornalistas e 110 escritórios em
72 países

+ de 1.200
parceiros de conteúdo e mais de 1.000
parceiros externos

Experimentação de dados com menos
obstáculos
A ferramenta de exploração de dados da Refinitiv fornece aos cientistas de
dados, quants e desenvolvedores acesso gratuito, fácil e intuitivo a conjuntos
de dados e blocos amostrais da Refinitiv.

A Refinitiv é um dos maiores provedores de dados e de infraestrutura do mercado financeiro que atende mais de 40.000
instituições em aproximadamente 190 países. A empresa fornece dados e insights importantes, plataformas de negociação e
plataformas de dados e de tecnologia abertas que conectam uma comunidade global de mercados financeiros prósperos impulsionando o desempenho nas negociações, investimento, gestão de patrimônio, cumprimento regulatório e gestão de dados
de mercado, risco empresarial e combate ao crime financeiro
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