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O tamanho do mercado 
global de IA foi avaliado em 
27 bilhões de dólares em 
2019 e deve chegar a quase 
267 bilhões até 2027.
Fonte: Fortune Business Insights, 2020.
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https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/artificial-intelligence-market-100114


INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA): 
DA FICÇÃO CIENTÍFICA AO NOSSO DIA A DIA
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A IA foi definida formalmente apenas em 1956 e, de 
acordo com Kaufman (2016), algumas técnicas 
populares atualmente, como as Redes Neurais 
Artificiais, já vinham sendo desenvolvidas há duas 
décadas. Porém, isto ficou quase totalmente 
restrito às faculdades até a década de 1980, quando 
as técnicas que se utilizavam do aprendizado 
baseado em dados (Machine Learning) se tornaram o 
foco dos pesquisadores. E isso ocorreu em paralelo 
com outras grandes transformações, como a 
informatização das empresas e, em seguida, a 
popularização da internet e dos celulares - o que fez 
com que as empresas detivessem uma grande 
quantidade de dados, habilitando todo o 
desenvolvimento tecnológico que vivenciamos hoje. 

Inteligência Artificial é área fértil da ficção 
científica, seja na literatura - com clássicos como 
'Eu, Robô', de Isaac Asimov (1968); e '2001: Uma 
Odisséia no Espaço', de Arthur C. Clarke (1968) -, seja 
no cinema - com 'O Exterminador do Futuro', de 
James Cameron (1984); 'Matrix', dos irmãos 
Wachowski (1999); 'Minority Report', de Steven 
Spielberg (2002); ou 'Her', de Spike Jonze (2013). 
Muitas vezes, na ficção, uma forma de IA consegue 
domínio sobre os humanos, o que representa uma 
perspectiva não muito animadora para nós.

Ao mesmo tempo em que a IA era explorada para o 
entretenimento, ela se desenvolvia a passos largos 
na Academia.
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E não acaba aí! O controle de acesso a smartphones 
e aplicativos, além de caixas eletrônicos de grandes 
bancos, já fazem amplo uso de biometria. Na 
entrada de estacionamentos ou em pedágios, a 
placa de nossos carros são lidas automaticamente 
por meio de Visão Computacional. Mais 
recentemente, os assistentes digitais, como a Siri 
nos celulares Apple, e Alexa nas residências, são 
capazes de dialogar conosco por meio de 
Processamento de Linguagem Natural. E muito 
mais! Da sugestão de ações nas empresas de 
investimento à previsão do tempo, de robôs de 
limpeza a carros autônomos, a IA já molda o nosso 
dia a dia e o número de aplicações cresce cada vez 
mais.

Todo esse contexto causou grandes mudanças em 
nosso dia a dia, e a IA é parte essencial nessas 
transformações, mesmo que não percebamos: em 
uma simples busca na internet, uma IA tenta prever 
o que queremos escrever e, em seguida, prioriza os 
resultados que vemos; nos e-mails que recebemos, 
que só chegam à nossa caixa de entrada após 
passarem por um filtro de SPAMs; na ordenação dos 
posts nas redes sociais; nos filmes, séries e músicas 
que nos são sugeridos por meio de plataformas de 
conteúdo como Netflix e Spotify; na sugestão de 
produtos em e-commerces ou propagandas em sites 
diversos; nos pagamentos que fazemos, seja nos 
e-commerces ou nas maquinetas de cartão de 
crédito, que passam por detectores de fraudes.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA): 
DA FICÇÃO CIENTÍFICA AO NOSSO DIA A DIA



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)
Área da Ciência da Computação que tem como 
objetivo criar sistemas computacionais que 
desempenhem tarefas específicas, normalmente 
associadas ao intelecto humano. Classificamos 
como 'inteligente' se um sistema demonstra 
habilidades que associamos diretamente à nossa 
inteligência, como as habilidades de se comunicar, 
enxergar, movimentar-se, aprender e reconhecer 
padrões, em geral.
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TERMOS COMUNS DE IA

DATA SCIENCE
Área interdisciplinar que visa a extração de 
conhecimento e a obtenção de insights a partir de 
dados por meio do uso de matemática, estatística, 
computação e conhecimento do negócio. Envolve 
técnicas e processos necessários para todas as 
etapas, desde a obtenção dos dados até a sua 
utilização em alto nível, como em ferramentas de 
visualização de informações importantes para os 
negócios e no suporte à tomada de decisão.

QUEM JÁ FAZ? A Amazon faz uso intensivo de Data Science e IA na sugestão de produtos, otimização da sua infraestrutura de armazenamento e 
na logística de entrega destes.



MACHINE LEARNING (ML)
Área da IA que provê às máquinas a capacidade de 
aprender a partir de dados históricos de um 
determinado problema ou por meio da própria 
experiência, ou seja, sem a necessidade de dar 
instruções específicas ao computador para que ele 
resolva o problema. O aprendizado se dá 
principalmente por meio da aplicação de técnicas 
estatísticas ou de modelos inspirados no cérebro 
humano, como as Redes Neurais Artificiais (RNAs).

DEEP LEARNING (DL)
Área de ML baseada nas RNAs e que se desenvolveu 
principalmente nos últimos dez anos. A DL ficou 
popular em 2016, quando uma máquina desenvolvida 
pela empresa DeepMind venceu um campeão do jogo 
de estratégia Go. A DL é capaz de aprender padrões 
sutis de problemas complexos a partir de grandes 
bases de dados (Big Data) e do uso de Redes Neurais 
Artificiais muito grandes, conhecidas como 
profundas (Deep), demandando de computação 
intensiva para sua execução. 
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TERMOS COMUNS DE IA

QUEM JÁ FAZ? Provedores de conteúdo, como Netflix e Spotify, além de redes sociais, como Facebook e Instagram, fazem uso intensivo de ML 
e DL na personalização do que é exibido para os usuários, fazendo com que cada pessoa veja um conteúdo customizado e que o seu 
engajamento com o produto seja maximizado.
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O curso da CESAR School tem como objetivo 
fazer que o participante se empodere dessa 
tecnologia para ganhar força competitiva 
diante da inevitável ruptura nos mercados.

CONHEÇA O CURSO

https://materiais.cesar.org.br/ia-para-negocios
https://materiais.cesar.org.br/ia-para-negocios


VISÃO COMPUTACIONAL

Área da IA que possibilita às máquinas o 
entendimento de cenas em alto nível a partir de 
imagens e vídeos. Isso habilita a automação ou o 
auxílio por meio de máquinas em tarefas visuais, 
antes dependentes exclusivamente de humanos.

PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM 
NATURAL (NLP)

Área da IA que possibilita às máquinas se 
comunicarem com humanos por meio das 
linguagens naturais, a partir de voz e texto. Isso 
habilita novas formas de interação não baseadas em 
telas e toques, potencializando um grande número 
de novas aplicações e interações.
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TERMOS COMUNS DE IA

QUEM JÁ FAZ? Os assistentes virtuais Alexa, da Amazon, Siri, da 
Apple, e Google Assistant conseguem entender e responder 
perguntas e pedidos dos seus usuários a partir de conversas com os 
mesmos, por meio de NLP.

QUEM JÁ FAZ? O Google Photos organiza as fotos de um usuário, 
baseando-se em quem está nelas ou em situações específicas, 
como fotos na praia ou de prática de esportes. Câmeras dos 
smartphones demarcam os rostos na imagem e algumas podem 
tirar fotos sozinhas, quando o usuário sorri.



BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
Compreende as tecnologias usadas por empresas 
para a visualização e a análise de informações que 
impactam diretamente nos negócios, a partir de 
uma estratégia direcionada por dados. Tem como 
objetivo melhorias na tomada de decisões, redução 
de custos, eficiência de mercado e aumento do 
lucro, entre outros.

ANALYTICS
Data Analytics, ou simplesmente Analytics, é o nome 
dado ao conjunto de ferramentas, processos e 
técnicas para fazer análise de grande quantidade de 
dados, com o objetivo de extrair e visualizar 
informações úteis e mensuráveis para os diversos 
cenários encontrados nas empresas, como 
acompanhamento de fluxos e processos, por 
exemplo. Isto se dá por meio da aplicação de 
técnicas da ciência de dados, da estatística, da 
computação e da IA.
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TERMOS COMUNS DE IA

QUEM JÁ FAZ? A Uber usa BI para determinar vários aspectos essenciais de seus negócios, entre eles, o preço dinâmico. 
Os algoritmos monitoram, em tempo real, as condições de tráfego, a disponibilidade de motoristas e a demanda, ajustando 

os preços à medida que a demanda aumenta, a oferta diminui ou as condições de trânsito mudam.



Impactos da IA 
nos negócios
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SOLUÇÕES DE IA NOS NEGÓCIOS

É válido lembrar que possuir enormes quantidades de 
dados e as melhores ferramentas de IA não têm valor por si 
só. É o potencial uso do conhecimento e dos insights 
extraídos a partir dos dados, por meio da correta aplicação 
de IA, que gera valor para os negócios. Como a IA faz isso?

A LANDING AI sugere a implementação de estratégias 
alinhadas com o Ciclo Virtuoso da IA, que consiste 
basicamente em uma forma de promover a construção de 
melhores produtos e serviços, por meio do uso de dados e 
da aplicação de Data Science e IA, o que leva à obtenção de  
mais clientes - que, por sua vez, faz com que a empresa 
obtenha mais dados estratégicos, levando a um ciclo 
virtuoso de crescimento.

A utilização das capacidades cada vez maiores de IA 
é crescente nos últimos dez anos, tornando-a uma 
importante ferramenta para as empresas. Segundo a 
Fortune Business Insights, o tamanho do mercado 
global de IA foi avaliado em 27 bilhões de dólares em 
2019 e deve chegar a quase 267 bilhões em 2027. A 
Inteligência Artificial tem se mostrado capaz de 
criar não apenas novas soluções complexas: 
destaca-se pela melhoria de processos, agilidade 
das operações, personalização de ofertas e 
identificação de oportunidades ou riscos. E por 
meio de soluções de IA customizadas, setores e 
empresas podem se beneficiar fortemente dos 
avanços que sua aplicação pode trazer.

https://landing.ai/wp-content/uploads/2020/05/LandingAI_Transformation_Playbook_11-19.pdf
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/artificial-intelligence-market-100114
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PRODUTO

DADOS USUÁRIOS

MELHORA ATRAI

GERA

Ciclo
Virtuoso 
da IA

https://landing.ai/wp-content/uploads/2020/05/LandingAI_Transformation_Playbook_11-19.pdf
https://landing.ai/wp-content/uploads/2020/05/LandingAI_Transformation_Playbook_11-19.pdf
https://landing.ai/wp-content/uploads/2020/05/LandingAI_Transformation_Playbook_11-19.pdf


O MODELO COGNITIVO
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Conhecimento e percepções cognitivas: aborda 
como aumentar as capacidades dos seres humanos, 
sobrecarregados com informações, conhecimento, 
cansaço e distrações, principalmente no que diz 
respeito à análise e ao processamento de grandes 
quantidades de dados para obtenção de insights, a 
simplificação de processos e a obtenção de 
informação relevante para cada momento;

Automação cognitiva: objetiva facilitar decisões de 
negócios complexas e intensivas em conhecimento, 
por meio da automação de processos e da tomada 
de decisões baseadas na expertise histórica da 
empresa, somando-se à experiência individual das 
pessoas.

A IBM define IA como uma tecnologia cognitiva que 
aumenta as capacidades humanas. Esse modelo 
descreve três formas de categorizar o valor 
adicionado por IA aos negócios: engajamento, 
conhecimento e percepções ou automação.

Engajamento cognitivo: determina como fornecer 
novas maneiras de engajamento dos consumidores 
com produtos e serviços. Passa-se de experiências 
puramente digitais (como a capacidade de executar 
transações) para conversas naturais, em que é 
possível oferecer o que o consumidor tem maior 
chance de querer consumir a cada momento;

https://www.ibm.com/watson/advantage-reports/market-report.html


"Inteligência Artificial está pronta para transformar 
todas as atividades, assim como a eletricidade fez 
há 100 anos. (...) Embora ela já tenha criado um valor 
enorme nas empresas líderes em tecnologia, (...), 
muitas das ondas adicionais de criação de valor 
virão além do setor de software."

Fonte: AI Transformation Playbook
Andrew NG - LANDING AI
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Por apresentar grande potencial, projetos em IA 
costumam ter um custo ainda considerável. De 
acordo com o "Technology and Innovation Report", 
setores como o de seguros estão dispostos a 
investir de 100 mil a 300 mil dólares por implantação 
de projeto de detecção de fraude, enquanto 
implantações de chatbots podem custar de 30 mil a 
250 mil dólares. Isso acontece porque esses 
projetos costumam agregar um alto valor - muitas 
vezes 'se pagando' em um curto espaço de tempo -, 
por exigir profissionais altamente capacitados e 
disputados no mercado e por envolver riscos com 
relação aos ciclos de desenvolvimento, mesmo que 
já sejam bem definidos.

POTENCIAL DO MERCADO

IA é uma tecnologia amplamente difundida hoje, pois 
vem sendo desenvolvida ao longo de décadas. Os 
maiores provedores de soluções em IA hoje no 
mercado (Alphabet, Amazon, IBM e Microsoft) 
também são as empresas que mais contribuíram 
com o avanço do estado da arte.

Ainda de acordo com o relatório, entre 1996 e 2018, a 
produção científica gerou mais de 403 mil 
publicações e 116 mil patentes sobre IA. Por 
referência, essa é uma produção cinco vezes maior 
que a de IoT no mesmo período. A Inteligência 
Artificial está pronta para impactar todas as áreas 
de negócios. A seguir, citamos áreas de aplicação e 
exemplos.
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https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf


QUEM JÁ FAZ? Burger King!

De acordo com Philip Kotler et al., "Marketing 5.0 é a 
aplicação de tecnologias que imitam humanos para (...) 
aumentar o valor em toda a jornada do consumidor". 
Possibilita, por exemplo, personalizar as experiências 
de ações de marketing para cada consumidor. Em 
essência, a tecnologia (principalmente Data Science e 
IA) permitirá que o marketing seja: orientado por dados 
- decisões assertivas; preditivo - prevendo as ações 
dos consumidores e os resultados de campanhas; 
contextual - definindo o momento e meio certo de 
impactar um cliente; aumentado - utilizando 
tecnologias que imitam humanos como chatbots e 
assistentes virtuais; e agile.
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PRINCIPAIS APLICAÇÕES DE IA: 
NA EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR

Marketing 5.0
Segundo a Época Negócios, edição de agosto de 
2021, o Burger King oferece, por meio do seu 
aplicativo, uma funcionalidade chamada “pra você”. 
Inspirada na Netflix, ela faz ofertas personalizadas 
que respeitam o gosto do cliente, de acordo com seu 
histórico de compras. Ariel Grunkraut, 
vice-presidente de vendas, marketing e tecnologia, 
comenta: “só de chamar o cliente pelo nome, 
aumentamos em 3% a chance de ele comprar um 
produto nosso. Entregando uma mensagem mais 
personalizada, a chance aumenta para 10%”. Com 
essas ações, a rede espera aumentar de 15% para 
50% as vendas em que o cliente se identifica para a 
marca, fornecendo dados que, hoje, valem cada vez 
mais para as empresas.

https://www.amazon.com.br/Marketing-5-0-Philip-Kotler/dp/1119668514/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14V61KRMRDK0U&dchild=1&keywords=marketing+5.0&qid=1629259450&s=books&sprefix=marketing%2Cstripbooks%2C262&sr=1-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6a09f7ec-d911-4889-ad70-de8dd83c8a74
https://www.edicaodomesneg.com/diretodafonte
https://www.edicaodomesneg.com/diretodafonte


QUEM JÁ FAZ? Neoenergia!

Segundo a The ILS Company, novas tecnologias 
baseadas em Big Data e na aplicação de IA têm 
revolucionado a logística. Os avanços mais 
significativos incluem automação de depósitos, 
robótica, análise preditiva e até veículos autônomos e 
estradas inteligentes. Nesse contexto, IA pode ser 
utilizada, entre outras coisas, para prever a demanda 
de produtos, redirecionar produtos em trânsito e 
encontrar a melhor opção para transportar o estoque, 
possibilitando a melhora dos serviços e o corte de 
custos de transporte.
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Logística
Em outra aplicação na área de operações, de 
acordo com a Revista Exame, em maio de 2021, a 
Neoenergia usa IA para prever falhas no sistema. 
Por meio do monitoramento em tempo real de 
todos os equipamentos digitais utilizados nas 
operações das redes de energia - só no Brasil, o 
Grupo Iberdrola monitora mais de 75 mil 
dispositivos -, a manutenção preditiva é feita com 
uso de Data Analytics em combinação com IA, 
"identificando problemas antes que eles 
aconteçam", afirma Marcel Tolentino, gerente de 
tecnologia operativa da Neoenergia. Dessa forma, a 
empresa alcança ganhos operacionais em relação à 
confiabilidade, à capacidade de atuação e aos 
custos da distribuidora.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DE IA: 
NAS OPERAÇÕES

https://www.ilscompany.com/the-role-of-artificial-intelligence-in-logistics/
https://exame.com/bussola/neonergia-usa-inteligencia-artificial-para-prever-falhas-no-sistema/
https://exame.com/bussola/neonergia-usa-inteligencia-artificial-para-prever-falhas-no-sistema/


QUEM JÁ FAZ? Amanco!

Segundo a McKinsey & Company, o uso de Analytics 
avançado, ou seja, Data Science e IA, pode melhorar 
drasticamente a maneira como as organizações 
identificam, atraem, desenvolvem e retêm talentos. 
People Analytics tem como principais benefícios a 
identificação de fatores que determinam a alta 
performance, a simplificação do processo de 
recrutamento e a diversificação de contratações, 
reduzindo o preconceito, além de habilitar a definição 
de métricas e benchmarks de mercado, melhorando o 
desempenho.
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People Analytics
A Amanco Wavin é uma das companhias que 
começaram a utilizar People Analytics para 
recrutamento, conseguindo reduzir o processo de 
seleção de 45 para dez dias, segundo reportagem do 
Portal ERP, em junho de 2020.

A empresa parceira foi a Recrut.AI, startup 
pernambucana do setor de RH, que desenvolve 
soluções com IA para redução no grau de incertezas 
e incompatibilidades, além de ser mais democrático 
e humano. Segundo a Algomais, a Recrut.AI 
participou, no ano passado, do programa Miami 
Growth da 500 Startups, sendo selecionada como 
uma das TOP 10 HR Techs (Startups de RH) no 
programa 100 Open Startups. 

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DE IA: 
NOS PROCESSOS

https://www.mckinsey.com/solutions/orgsolutions/overview/people-analytics
https://portalerp.com/recrutai-apresenta-app-para-entrevistas-de-emprego-100-digitais
https://portalerp.com/recrutai-apresenta-app-para-entrevistas-de-emprego-100-digitais
https://revista.algomais.com/colunistas/rafaeldantas/recrutai


“O futuro já está aqui — simplesmente não está 
distribuído uniformemente.”

Fonte: William Gibson, The Economist, 2003.
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Inteligência 
Artificial no 
mercado 
brasileiro
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Em estudo recente encomendado pela IBM, segundo 
o site ShowMeTech, o Brasil quase dobra o percentual 
em relação aos países vizinhos latino-americanos 
quando o assunto é Inteligência Artificial no mercado. 
Com 40% de adoção nas empresas, a realidade passa 
a ser diferente em países como Argentina, Chile, Peru 
e Colômbia, cujo percentual não passa de 21% de 
adoção de IA pelas empresas. Na mesma pesquisa, 
68% dos entrevistados afirmaram que ferramentas de 
softwares de automação são utilizadas por suas 
empresas, enquanto 18% garantem implementá-las 
em até um ano. 

BRASIL É DESTAQUE NA 
ADOÇÃO DE IA NA LATAM

Além disso, 46% das empresas utilizam 
Processamento de Linguagem Natural, com uso 
quase unânime para bots/robôs. Conforme o estudo, 
74% dos profissionais brasileiros afirmam que a 
ubiquidade é “extremamente importante” no uso de 
dados dos projetos.
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FONTE: Showme Tech, Adoção de Inteligência Artificial no Brasil é a maior da América Latina, 2021

Quatro em cada dez 
profissionais de TI 
brasileiros relatam que sua 
empresa implantou IA em 
suas operações de 
negócios.

https://filecache.mediaroom.com/mr5mr_ibmnews/190846/IBM%27s%20Global%20AI%20Adoption%20Index%202021_Executive-Summary.pdf
https://corporate.showmetech.com.br/adocao-de-inteligencia-artificial-no-brasil-e-a-maior-da-america-latina/
https://corporate.showmetech.com.br/adocao-de-inteligencia-artificial-no-brasil-e-a-maior-da-america-latina/


Porém, em outro estudo (também apresentado pelo 
site ShowMeTech), por meio do relatório State of 
Responsible AI, divulgado pela FICO, 78% dos 
entrevistados têm dificuldades em conseguir suporte 
da gestão para projetar o uso responsável e ético de 
IA nas empresas. 

Além disso, a maioria não garante saber aplicar o uso 
ético para além de regulamentações básicas. O 
mesmo estudo indica que 70% dos respondentes não 
souberam dizer como as decisões de IA são feitas, e 
não há consenso sobre a responsabilidade das 
aplicações.

A FALTA DE DIRETRIZES ÉTICAS 
PARA O USO DE IA NOS NEGÓCIOS
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FONTE: Showme Tech, Adoção de Inteligência Artificial no Brasil é a maior da América Latina, 2021

https://www.fico.com/en/solutions/fico-responsible-ai
https://corporate.showmetech.com.br/adocao-de-inteligencia-artificial-no-brasil-e-a-maior-da-america-latina/


ESTRATÉGIA BRASILEIRA
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Neste contexto, o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI) elaborou a Estratégia Brasileira de 
IA com o objetivo de "nortear as ações do governo 
federal no desenvolvimento das ações, em suas várias 
vertentes, que estimulem a pesquisa, a inovação e o 
desenvolvimento de soluções em Inteligência Artificial, 
bem como seu uso consciente, ético e em prol de um 
futuro melhor".

A publicação do MCTI tem como objetivos: contribuir 
para a elaboração de princípios éticos para o 
desenvolvimento e uso de IA responsáveis; promover 
investimentos sustentados em pesquisa e 
desenvolvimento em IA; remover barreiras à inovação 
em IA; capacitar e formar profissionais para o 
ecossistema da IA; estimular a inovação e o 
desenvolvimento da IA brasileira em ambiente 

internacional; e promover ambiente de cooperação 
entre entes públicos e privados, a indústria e os centros 
de pesquisas para o desenvolvimento da Inteligência 
Artificial. 

Alguns dos temas abordados no documento são: 
regulação e uso ético da IA; governança; força de 
trabalho e capacitação. Entre essas iniciativas, 
destaca-se a capacitação e a formação de mão-de-obra 
para todo o ecossistema da IA, visto que são 
peças-chave para o desenvolvimento de todas as 
outras. Além disso, deve-se dedicar atenção especial 
aos profissionais que serão afetados, tanto 
empoderando-os para o uso das ferramentas, quanto 
treinando-os para novas tarefas, caso suas antigas 
ocupações deixem de existir.

 

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/inteligencia-artificial
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/inteligencia-artificial


Implicações 
éticas no uso 
de IA
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Doneda et al. (2018) lembram que a Inteligência 
Artificial, era vista como algo mais quantitativo, 
como conseguir ler um número maior de dados. 
Entretanto, a partir do momento em que a IA 
envolveu machine learning para automatização da 
tomada de decisões, abriu-se espaço para 
questionar o caráter ético da IA. De acordo com os 
autores, há pelo menos quatro riscos e desafios 
envolvendo a ética da IA:

I) redução do controle humano;

II) remoção da responsabilidade humana, não tendo 
a quem responsabilizar em caso de fracassos;

III) desvalorização de competências humanas; 

TOMADA DE DECISÃO 
EM CHEQUE ÉTICO

IV) erosão de autodeterminação humana, que retrata 
diferentes perspectivas, desde preconceitos e 
injustiças a cuidados de saúde e acessibilidade.

De acordo com Bostrom e Yudkowsky (2011), a 
Inteligência Artificial necessita resolver algumas 
questões para operar de modo ético. Entre elas, a 
transparência para que se saiba tudo o que é feito 
com os dados envolvidos; a resistência à 
manipulação duvidosa; e sempre permitir o acesso à 
pessoa responsável em caso de falha. Os autores 
também levantam o debate de que a IA não possui 
status moral, já que se pode fazer o que quiser com 
os programas, como editar ou apagar. Assim, o 
status moral que envolve IA tem a ver com a 
responsabilidade em relação aos seres humanos. 25

http://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/8257
https://www.periodicos.ufop.br/fundamento/article/download/2270/1722


"Talvez devêssemos parar por um momento e 
focar não apenas em tornar nossa IA melhor e 
mais bem-sucedida, mas também no benefício 
da humanidade."
Stephen Hawking
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A Inteligência Artificial é uma realidade e habilita 
cenários antes inimagináveis. Porém, como toda 
ferramenta que tem alto potencial, pode causar 
impactos tanto positivos quanto negativos - no caso 
de trazer riscos quando mal desenvolvida ou mal 
utilizada. Esses riscos e impactos precisam ser 
analisados e discutidos, sob pena de termos 
prejuízos - pessoais, empresariais ou  sociais - 
maiores do que benefícios.

Um sistema criado pela Amazon em 2014, 
responsável por automatizar a busca por 
candidatos para empregos na empresa, 
representa um exemplo dos impactos negativos 

OS VIESES OCULTOS DA  IA

do uso da IA. Dando uma nota de uma a cinco 
estrelas para cada currículo enviado, havia um 
grande problema de vieses com mulheres. A 
ferramenta havia sido criada em cima de padrões 
de currículos enviados para a empresa nos últimos 
dez anos, em que na sua maioria eram homens, e 
“aprendeu” que candidatos homens eram 
preferíveis em detrimento das mulheres. A simples 
menção do termo mulheres no currículo era 
penalizada pela ferramenta, reduzindo assim as 
chances das candidatas mulheres serem 
contactadas para as vagas.
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https://tecnoblog.net/meiobit/391571/ferramenta-de-recrutamento-amazon-ai-discriminava-mulheres/


Um mecanismo de Inteligência Artificial foi 
desligado por desenvolvedores do Facebook após 
descobrirem que ela havia criado uma linguagem 
própria e única, que os humanos não conseguem 
entender. Esse é um dos exemplos de como o mau 
uso da IA, aplicado em larga escala com milhões 
de decisões sendo tomadas automaticamente, 
sem nenhum input humano, pode gerar usos ou 
comportamentos que não foram antes previstos.

Listamos aqui, além dos já citados, outros relatos 
de problemas com o uso da IA que surgiram nos 
últimos anos: 

QUANDO A AUTOMAÇÃO 
BEIRA A REBELDIA

■ Possível discriminação no recrutamento profissional;

■ Ferramenta de IA é desligada após criar sua própria 
linguagem;

■ EUA investigarão o sistema de piloto automático da Tesla 
em caso de colisões com veículos de emergência;

■ Empresas de tecnologia se afastam do mercado de 8 
bilhões de dólares de Reconhecimento Facial;

■ Proibições de Reconhecimento Facial;

■ Sistema criminal dos EUA usa IA para tentar tornar o 
processo judicial menos tendencioso. Mas há um problema 
mais profundo;

■ Chatbot é ensinado a ser racista em menos de um dia;
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https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
https://www.forbes.com/sites/tonybradley/2017/07/31/facebook-ai-creates-its-own-language-in-creepy-preview-of-our-potential-future/#22860017292c
https://www.forbes.com/sites/tonybradley/2017/07/31/facebook-ai-creates-its-own-language-in-creepy-preview-of-our-potential-future/#22860017292c
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https://www.forbes.com/sites/korihale/2020/06/15/amazon-microsoft--ibm-slightly-social-distancing-from-the-8-billion-facial-recognition-market/?sh=77d3ae2e4a9a
https://www.forbes.com/sites/tomtaulli/2020/06/13/facial-recognition-bans-what-do-they-mean-for-ai-artificial-intelligence/?sh=61d4e23d46ee
https://www.technologyreview.com/2019/10/17/75285/ai-fairer-than-judge-criminal-risk-assessment-algorithm/
https://www.technologyreview.com/2019/10/17/75285/ai-fairer-than-judge-criminal-risk-assessment-algorithm/
https://www.technologyreview.com/2019/10/17/75285/ai-fairer-than-judge-criminal-risk-assessment-algorithm/
https://www.theverge.com/2016/3/24/11297050/tay-microsoft-chatbot-racist


Privacidade e 
Regulamentação 
na IA
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Um dos principais desafios da indústria será como 
continuar fornecendo serviços, recomendações e 
experiências personalizadas baseados em 
algoritmos de aprendizagem, sem violar a 
privacidade do usuário para capturar os dados 
necessários para o treinamento.
Com tantas tecnologias que reconhecem nossas 
vozes, nossas faces e nossos desejos de acordo com 
nosso comportamento, como assegurar que esses 
dados sejam usados com transparência? Flávio 
Pripas, da Redpoint Ventures, comenta em artigo 
publicado na Época Negócios de 2019: “Atualmente, 
é tudo muito arbitrário. Precisamos ter o direito de 
escolher se queremos dividir ou não os dados do 

PRIVACIDADE

cartão de crédito com os estabelecimentos de 
compra, ou o material genético com o laboratório, e 
acredito que cedo ou tarde isso será uma realidade 
no nosso dia a dia”.
Para manter a vantagem competitiva com o uso de 
tecnologia, novas técnicas poderão ser empregadas 
no processamento de dados, para preservar a 
segurança e a privacidade dos dados dos usuários. 
Tecnologias como privacidade diferencial, que já são 
aplicadas em dispositivos da Apple, permitem 
aprendizagem mesmo com ruídos artificialmente 
introduzidos nos dados. Já a Google é capaz de 
treinar sua assistente virtual sem que os dados dos 
usuários saiam dos dispositivos para uma nuvem 
central.
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https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/SXSW/noticia/2019/04/ai-e-privacidade-de-dados-fazer-escolhas-no-mundo-digital-e-um-direito-de-todos.html
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/SXSW/noticia/2019/04/ai-e-privacidade-de-dados-fazer-escolhas-no-mundo-digital-e-um-direito-de-todos.html
https://www.google.com/url?q=https://www.vice.com/pt/article/nz3avw/o-que-e-privacidade-diferencial&sa=D&source=editors&ust=1629496207916000&usg=AOvVaw3klWAQ5gFLMGIAwxSG_Lv0
https://www.apple.com/privacy/docs/Differential_Privacy_Overview.pdf
https://canaltech.com.br/apps/google-quer-usar-a-sua-voz-para-melhorar-o-google-assistente-181539/


Em estudo da Unysis, conforme informa a Agência 
Brasil, o Brasil é o sexto país do mundo em que os 
cidadãos estão mais receosos com a 
disponibilização dos seus dados. Ainda segundo a 
Agência Brasil, em uma pesquisa divulgada em 2019 
pelo PewResearch, 80% dos estadunidenses 
demonstraram preocupação com a falta de 
transparência e de controle dos seus dados.

Juliano Maranhão, professor de Direito da USP, 
explica em texto publicado no site do Estado de São 
de Paulo (Estadão) que, por meio de algumas ações 
do legislativo e do governo, é possível ver 
preocupação em torno do tema. Ele lembra que o 
Senado encaminhou, em 2019, dois projetos de Lei 
(PLs) 

T e terá grande cobertura e baixo consumo 
de bateria.
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envolvendo inteligências artificiais e parâmetros 
éticos, respectivamente.

Em 2020, desta vez por meio da Câmara, um PL 
denominado “Marco Civil da Inteligência Artificial” foi 
lançado a fim de promover os princípios éticos 
universais sobre o tema. O professor diz ainda que o 
MCTI divulgou, em abril de 2021, a Estratégia 
Brasileira de IA, que tem como objetivo uma visão em 
longo prazo acerca de temas que envolvem IA, desde 
ética até desemprego.

REGULAMENTAÇÕES

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/riscos-da-inteligencia-artificial-levantam-alerta-e-suscitam-respostas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/riscos-da-inteligencia-artificial-levantam-alerta-e-suscitam-respostas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/riscos-da-inteligencia-artificial-levantam-alerta-e-suscitam-respostas
https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/o-debate-sobre-o-marco-legal-da-inteligencia-artificial-no-brasil/
https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/o-debate-sobre-o-marco-legal-da-inteligencia-artificial-no-brasil/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1853928
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1853928
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/inteligencia-artificial
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/inteligencia-artificial
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Contudo, é necessário ter cautela quando o assunto é 
aplicar padrões éticos internacionais no país. E isso se 
deve a quatro motivos, segundo reportagem do 
Estadão: 

■ Primeiro, porque não há consenso sobre esses 
padrões, com divergências em relação aos 
significados dos termos; 

■ Segundo, por eles serem vagos e muito generalistas; 

■ Terceiro, pela falta de distinção nos padrões, 
colocando tudo como uma coisa só (por exemplo, de 
acordo com o professor, não há distinção entre 
aplicações de risco alto, médio ou baixo); 

■ Quarto, pelo tom negativo que é dado à IA, com muito 
foco no combate aos malefícios e pouco sobre os 
benefícios, que, conforme o autor, são maioria.

https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/o-debate-sobre-o-marco-legal-da-inteligencia-artificial-no-brasil/
https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/o-debate-sobre-o-marco-legal-da-inteligencia-artificial-no-brasil/


Sua organização 
está pronta para 
APROVEITAR ESTAS 
OPORTUNIDADES?
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Como o CESAR pode te ajudar?
✓ Formação executiva: IA aplicada a negócios;

✓ Extensão Tech for Non-Techies e especializações em Tecnologia, 
Inovação e Inteligência ou  Análise e Engenharia de Dados;

✓ Consultoria: descubra se sua empresa já iniciou a jornada 
Data-Driven por meio do Data Health Check;

✓ Desenvolvimento de modelos de IA, utilizando-se de técnicas de 
Data Science, Machine Learning e Deep Learning, com aplicações 
em Analytics, Business Intelligence, Visão Computacional e NLP;

✓ Arquitetura e engenharia de Big Data - aquisição, agregação, e 
armazenamento de dados, Data Flows e MLOps -, com dados 
oriundos de data lakes ou streamings, processamento in-memory 
ou distribuído;

✓ Atuação por meio da nossa unidade Embrapii na concepção e no 
desenvolvimento de aplicações utilizando IoT e IA para gerar 
inovação para a indústria (case Gerdau);

✓ Inteligência Artificial, Big Data Analytics e Machine Learning 
virtualizados com Cloud Computing e aplicados em soluções para 
o setor automotivo, de saúde e indústrias em geral.

Expertise, excelência e confiança.
O CESAR tem expertise comprovada em Inteligência 
Artificial para o desenvolvimento de soluções 
robustas, escaláveis e inteligentes com foco em 
negócios. Para isso,  contamos com especialistas, 
entre graduados, mestres e doutores na área.

Prezamos pela excelência e temos vasta experiência 
no desenvolvimento de soluções de alto desempenho  
alinhadas ao estado da arte de tecnologia, garantindo 
entregas de classe global para nossos clientes. Já 
entregamos mais de 30 projetos nas áreas de Data 
Science e IA nos últimos anos.

Saiba como podemos ajudar a sua empresa.
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https://materiais.cesar.org.br/ia-para-negocios
https://www.cesar.school/curso-tech-for-non-techies/
https://www.cesar.school/tecnologia-inovacao-e-inteligencia/
https://www.cesar.school/tecnologia-inovacao-e-inteligencia/
https://www.cesar.school/especializacao-em-analise-e-engenharia-de-dados/
https://www.cesar.org.br/index.php/2021/03/01/data-health-check-sua-empresa-ja-iniciou-a-jornada-data-driven/
https://www.cesar.org.br/index.php/cesarembrapii/
https://youtu.be/WrZgIm2Nib4
https://materiais.cesar.org.br/rota2030-embrapii
https://materiais.cesar.org.br/rota2030-embrapii


Vamos juntos?
Como vimos, o número de aplicações da 
Inteligência Artificial  é crescente. Assim, é possível 
utilizar a IA em diversos setores, gerando 
oportunidades que elevem os negócios para um 
novo patamar de eficiência, praticidade e 
personalização.

Entretanto, como em todo serviço digital, essas 
evoluções trazem desafios relacionados à 
tecnologia, como performance, qualidade, 
estabilidade e, principalmente, segurança. 

Conte conosco para mapear essas oportunidades 
para sua empresa. Com nossos 25 anos de 
experiência no desenvolvimento de soluções 
robustas com tecnologia da informação, vamos tirar 
essas oportunidades do papel.

Falar com um 
consultor do CESAR

35

https://materiais.cesar.org.br/faleconsultor
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