Machine Learning: dicas rápidas para
profissionais de marketing
Está sem tempo de ler nosso e-book completo sobre machine learning? Não se
preocupe. Preparamos uma versão resumida.
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Applied AI (sometimes referred to as Vertical AI or Narrow AI): “Smart” systems that address a specific need,
like trading stocks, or personalizing ads.
General AI (also known as Strong AI or Full AI): Systems or devices which can handle any task that a human
being can.

Como isso funciona?

Machine Learning (ML): A subset of artificial intelligence that enables computers to learn without explicit
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Google-related:
Google Brain: Google’s deep learning artificial intelligence research project.
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À medida que o ML e a automação assumirem cada vez mais tarefas rotineiras e analíticas,

Project
Magenta:
Google’s
research
project
focused
on using
machine
to create
art and music.
o ser
humano
precisará
redefinir
suas
funções,
com foco
emlearning
áreas em
que somos

superiores às máquinas: criatividade, empatia e paixão. A IA deixará mais tempo livre para
pensarmos grande e sermos criativos. Muitos dizem que a IA vai ajudar o ser humano a
resolver enormes desafios, como a cura do câncer e a mudança climática. Em suma: tudo
vai ficar bem. Talvez até melhor do que antes.

Está com tempo? Confira também nosso Guia do Profissional de Marketing sobre Machine Learning.

