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A supremacia
da inteligência
biológica está
mesmo sendo
ameaçada? 

As aptidões inatas de raciocinar, discernir, planejar, intuir, imaginar, entre
outras capacidades não lógicas funcionam como um complexo
mecanismo de sobrevivência, o qual a partir das mais variadas situações
cotidianas, os portadores desta sofisticada inteligência podem realizar
escolhas e ponderar sua interpretação e ação em determinados cenários.
Essa simplificação conceitual parece já ser suficientemente suprema,
porém uma pretenciosa desafiante vem sendo incitada a abalar o reinado
da biologia. Será, mesmo?

Sintetizar a inteligência humana é realmente muita presunção, mas vamos
reconhecer que o empenho na aplicação de conceitos e técnicas de
engenharia para tentar entender como o cérebro humano funciona, quiçá
simular “rusticamente”, isso já é nobre e útil, além de ser instigante.
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Por volta de 1950, entre outros,
Alan Turing, conhecido como “o
pai da informática” já falava sobre
a criação de um cérebro artificial,
uma inteligência de base
computacional, a qual fosse
possível reproduzir a mecânica de
um pensamento.

Há controvérsias, mas no geral é
bem aceito que a IA passou a
ganhar uma audiência qualificada
desde então. Não exatamente em
1950, mas conceitualmente, redes
neurais artificiais e aprendizado
de máquina (machine learning-
ML) são velhos conhecidos e
claro foram se sofisticando ao
longo do tempo. Porém, é
relevante mencionar que estas
iniciativas foram se mostrando
inviáveis até perto do final do
século passado, apesar da
expectativa ter sido muito alta no
início, nem tudo era tão concreto,
rápido e barato de se reproduzir. 

“Nós só podemos ver um
pouco do futuro, mas o

suficiente para perceber
que há muito a fazer.”

ALAN TURING
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Eram necessários muitos dados
(incomum para a época), assim
como hardware e softwares
“poderosos”. Depois desse
“inverno da IA” que durou
décadas, a tal inteligência artificial
ressuscitou por volta dos anos 80
com alguns experimentos pouco
impactantes para as aplicações
da época, mas surpreendia pela
novidade em reproduzir
computacionalmente, algo que um
humano não seria capaz de fazer
melhor. 

E foi em 1997, de forma
emblemática que a máquina Deep
Blue da IBM derrotou o campeão
soviético Kasparov, até então
imbatível no xadrez. Por um bom
tempo, isso foi notícia no mundo
todo, ficava claro que a
computação ainda nos
apresentaria outras aplicações
impressionantes, mas tudo muito
vago.
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De 2010 em diante, a IA foi se mostrando não apenas
“hype” (moda tecnológica). Em 2016, mais um evento
emblemático, o programa AlphaGo da Google
DeepMind derrotou o mestre sul-coreano Lee Se-dol no
jogo de tabuleiro Go – considerado um dos jogos mais
complexos de todos os tempos. Uma sequência de
acontecimentos promissores envolvendo IA, fizeram
com que grandes empresas de tecnologia passassem a
investir tempo e dinheiro para validar a crença de que
algo disruptivo pudesse realmente acontecer a partir de
algoritmos combinados com estatística para aprender
com dados históricos. 

Ainda que nem todos definam exatamente da mesma
forma, uma maioria acadêmica considera, Machine
Learning (ML) um subgrupo de IA, essa é uma visão
pertinente e quando falamos em aprendizado de
máquina, o protagonismo não está mais atribuído
aquela infinidade de linhas de código, algo trivial nos
sistemas tradicionais que tentam prever tudo que pode
acontecer (front-end e back-end) e predeterminar o
comportamento do sistema diante de cada situação. O
cerne dos sistemas de ML não é este, é aprender com
dados históricos, procurar encontrar um padrão no
comportamento dos dados usando modelos estatísticos
e oferecer como resultado, probabilidades ou rótulos
para cada nova situação que seja apresentada.

Assim como, o ML é um subgrupo de IA, o Deep
Learning (aprendizagem profunda), seria um subgrupo
do ML. Este nome foi adotado justamente por ser um
método que simula/imita uma rede neural biológica.
Suas principais aplicações estão relacionadas ao
manuseio de dados não-estruturados e não-rotulados,
comumente aplicáveis para identificação facial,
reconhecimento de fala, textos, recomendação
personalizada de um produto ou serviço, etc.



Com o surgimento de Big data
(grandes volumes de dados) e os
preços de processamento,
memória e armazenamento
despencando, a expansão da IA
foi se tornando realidade. A
verdade é que já há muito tempo
respiramos IA sem nos darmos
conta. 

Quando usamos o Waze para
traçar as melhores rotas com
base em condições históricas e
momentâneas de trafego, as
tarifações dinâmicas do Uber, as
recomendações de filmes do
Netflix, do Spotify, nos sites de
varejo, o critério de exibição de
posts (em tempo real) quando
deslizamos o dedo no feed das
mídias sociais, ao usar um site de
busca, ao falar com a Alexa, ou
quando pedimos uma análise de
crédito em um banco, uma análise
de risco para solicitar uma apólice
de seguro, as milhares de
campanhas de marketing que
chegam até nós todos os dias e
por aí vai, já é uma lista gigante.

“O que todos devemos fazer é
nos certificar que estamos

usando a inteligência artificial
de uma maneira que beneficie a

humanidade, e não que a
deteriore”

TIM COOK, CEO DA APPLE
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Pode parecer sombrio, mas a
realidade é que o mundo é
fortemente dependente de IA, a
ponto de parecer que já estamos
predestinados a um modelo de
escravidão tecnológica por tantas
comodidades que adotamos. 

Sem falar que na ótica
corporativa, podemos crer que
muitas organizações gigantes
seriam inexpressivas ou até
desapareceriam se não pudessem
contar com IA. 

Apesar dela, já estar mudando
nossas vidas, tudo isso é quase
irrelevante quando olhamos para
as tantas possibilidades que a
inteligência artificial ainda pode
entregar a humanidade. 

É totalmente leviano dizer que
hoje o mundo já tem mapeadas
todas as aplicações úteis de IA.  

 Quais as áreas
que mais

aplicam IA
atualmente? 



Humildemente, acredito que ainda não conhecemos nem 5% das
possibilidades de aplicações, bem como atribuo o mesmo percentual em
relação ao potencial de sofisticação nas condições de uso dos algoritmos de
IA. Por outro lado, sabemos que nem tudo são flores, lidar com vieses ainda
é um desafio enorme para os sistemas que usam IA e possivelmente, a
utilização ética da IA é o tema mais debatido no momento. 

Se o sistema aprende com dados (ações geradas) por humanos em
determinados contextos, sob condições particulares, é isso que a máquina
vai aprender. Em outras palavras, dados gerados em condições peculiares,
munidos de algum preconceito, preferência, ou má fé, uma possível decisão
inoportuna e até desastrosa pode realmente acontecer nos sistemas que
absorveram dados “ruins”, como base de treinamento. 

Vale reforçar, não é o sistema de IA que gera vieses, ele apenas atribui um
padrão aos dados que recebeu como fonte de informação. “Se entra lixo, sai
lixo”. Outro ponto, não bastam grandes volumes de dados para
aprendizado, a adequação de um modelo estatístico depende da qualidade
dos dados de treino, testes, validação e estes, idealmente serem íntegros,
pouco perecíveis, com variedade e granularidade suficientes, enfim
confiáveis e úteis.
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Algumas áreas merecem destaque, pois vêm se mostrando muito fortes na
aplicação de inteligência artificial:



A visão computacional da IA pode auxiliar, por exemplo, na análise de
exames para detectar anomalias. Um estudo publicado na revista
científica Annals Of Oncology mostra que a IA superou médicos da
França, Alemanha e Estados Unidos na detecção de imagens de
câncer de pele.
Cerca de 12% das startups brasileiras de inteligência artificial focam
no segmento de Saúde e Biotecnologia.

Saúde e Biotecnologia

São várias as empresas que já usam IA para aumentar a eficiência das
contratações, atração e retenção. Na empresa Jobecam, que aplica

inteligência artificial no seu dia a dia, as entrevistas são “as cegas” por
vídeos, eliminando os vieses inconscientes dos recrutadores. O

processo de contratação é 100% digital e totalmente aderente ao
senso de diversidade.

Recursos Humanos e
Gestão Pessoal
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Se a visão computacional, no reconhecimento de imagens pode ajudar
em diagnósticos de saúde, na indústria essa mesma visão pode ser
muito útil para um centro de distribuição, um armazém, na contagem e
classificação de produtos. Assim como, monitorar máquinas
oferecendo a possibilidade de manutenções preditivas ao menor sinal
de desgaste de uma peça, algo muitas vezes difícil de fazer sem
sensores com IA. Isso é algo capaz de gerar muitas economias aos
empresários, minimizando o risco de interrupção de uma produção.

Indústria 4.0

Por muito tempo, a agricultura se baseou em teorias, tradições e em
previsões meteorológicas pouco assertivas para saber quando
choveria ou ainda, quais nutrientes e em qual quantidade uma

plantação estaria necessitando em determinado momento.

Agricultura



Hoje é possível não apenas ter mais precisão em que regiões irá chover e
em que momento, mas utilizar a visão computacional para monitorar e
analisar em tempo real como está a lavoura, medir nutrientes de uma planta
a partir de registro digital de uma folha, carbono no solo, etc.

Aliás, recentemente a gigante John Deere anunciou seu novo modelo de
trator que dispensa um motorista, ele faz uso de alguns pares de câmeras e
possui inteligência artificial embarcada para perceber o ambiente que está e
traçar seu caminho por conta própria a partir de algumas coordenadas como
alvo. Ele tem a capacidade de arar o solo, semear, evitar obstáculos à
medida que trafega e sem falar que um agricultor pode passar novas
instruções ao trator usando um aplicativo no smartphone – parece eficiente?
Certamente, este ambicioso projeto ainda tem muito para evoluir, mas
parece já esboçar um futuro que dispense parte do esforço humano em
atividades mais operacionais. 

Algo parecido acontece com os trabalhos mais burocráticos, estes também
estão sendo colocados a prova pelos softwares com a inteligência artificial.
Um dos inúmeros projetos do JP Morgan que utiliza IA, transformou análises
de acordos de empréstimos que consomem em média, 360 mil horas de
trabalho por ano de advogados e agentes de crédito, em apenas alguns
segundos.

Da mesma forma que a transformação digital com IA é fantástica e
motivadora, essa combinação também promete gerar um efeito voraz na
sociedade e nos negócios. Quem negligenciar este cenário, ao que tudo
indica, pode acabar se distanciando das melhores oportunidades
profissionais. Isso não quer dizer apenas que um gerente irá perder seu
cargo para um sistema de analytics e inteligência artificial, mas pode sim
perder a vaga para um gerente que lida bem com todas estas tecnologias. 

Os efeitos colaterais da hiper automação de processos, robotização e
aprendizado de máquina certamente deixarão muitas vagas de trabalho sem
propósito ou absurdamente ineficientes, quando na comparação de
desempenho e precisão de uma máquina/software. E de quebra, uma
desoneração na folha de pagamentos da companhia. 07



A Deloitte ousou em divulgar um
estudo recente concluindo que
nos próximos 20 anos, cerca de
um terço dos empregos no Reino
Unido pode deixar de existir em
virtude da automação. Outros
estudos em outros países
sugerem que a inteligência
artificial pode gerar uma
reengenharia social em larga
escala. É claro, outras funções e
atribuições surgirão, mas ainda é
pouco palpável colocar isso numa
balança em pé de igualdade.

É importante dizer, nem sempre
esse movimento de automação é
fácil quanto parece, a expansão
de sistemas (robôs) requer uma
cultura organizacional favorável,
uma aptidão digital dos
funcionários, investimentos não
apenas de aquisição e adoção,
mas nas manutenções destes
sistemas/robôs. Por outro lado,
algumas características da
robotização seduzem os
empresários atenciosos ao
capitalismo e que também
buscam, é claro, a redução de
desgastes emocionais com seus
funcionários: sistemas podem
produzir em 24x7, não ficam
indispostos, desengajados, não
precisam de férias, décimo
terceiro salário, não fazem greve
e  até  o  atual  momento  não são 

“Eu imagino um mundo onde a
inteligência artificial nos

permitirá ser mais produtivos,
viver mais, e ter energia mais

limpa”

FEI-FEI LI, PROFESSOR DE
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO NA
UNIVERSIDADE DE STANFORD
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sindicalizados. Essa lista pode ser
ainda maior dependendo do perfil
da operação e cultura da
organização.

Lá em 2018, a Amazon, de Jeff
Bezos já dizia ter mais de 100.000
robôs em seus centros de
distribuição, certamente, este
número já é radicalmente maior, e
mais cedo ou mais tarde, isso
tende a acontecer em vários
segmentos, a busca por redução
de custos e o aumento da
eficiência são primordiais para
sobrevivência de uma empresa,
em especial em um mundo cada
vez mais globalizado e disputado.
Abstraindo da IA, simplesmente a
digitalização e a automação já
eliminaram muitos empregos
tradicionais como ascensoristas,
telefonistas e analistas que lidam
com muita burocracia. Com a
sofisticação da automação que a
IA proporciona, as atividades
repetitivas,         mecânicas         e
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operacionais tornam-se alvo. Os sistemas mais
inteligentes têm indiscutível vantagem comparados a um
humano, por exemplo em tarefas onde é necessário
analisar grandes volumes de dados e correlacionar
diversas variáveis, para encontrar um padrão que pode ser
insumo para uma tomada de decisão. 

Vale reforçar que um sistema (robô) nunca será realmente
“inteligente”, se tivermos por base uma inteligência
biológica, o sistema tomará ações com base em
aprendizados (algo que já aconteceu em escala) a partir
de dados gerados por outras máquinas ou por humanos.
Os algoritmos de inteligência artificial não existem sem a
disciplina de estatística, por isso dizemos que um sistema
baseado em IA não é determinístico e sim, probabilístico,
em outras palavras um modelo estatístico não entrega
uma exatidão e sim uma probabilidade. Dentre tantos, o
modelo estatístico eleito como mais adequado para uma
aplicação (predição), ainda assim, não quer dizer que o
sistema tomasse voluntariamente uma decisão de fato,
sem que um humano, em algum momento tenha
parametrizado o sistema para que uma ação (decisão)
possa ser tomada por superar um patamar de x por cento
de “acerto”. Isso pode até estar automatizado, um padrão
nos sistemas autônomos, mas continua não sendo uma
ação “voluntária” do software.

As decisões de um sistema com IA serão sempre
melhores que a de um humano? A resposta é não, todo
sistema precisa ter bons insumos para operar bem (bons
dados) e de calibração (algoritmos). Aplicar a mesma
regra em diferentes contextos dificilmente funciona.
Chegar a um modelo ideal de aprendizado de máquina
para um determinado cenário é algo personalizado, mas
não necessariamente artesanal. Algumas soluções
enquadradas como Auto ML são muito úteis em propiciar a
não-estatísticos a aplicação de diversos modelos para que
sejam comparados entre si e então existir a escolha de
qual o deles é mais útil para determinada situação.



Porém, por mais que uma máquina seja muito eficiente para determinadas
tarefas específicas (narrow AI), como analisar velozmente textos, vozes,
figuras, identificar um padrão em volumes colossais de dados, executar de
forma robótica movimentos repetitivos e precisos, as máquinas são
desastrosas, péssimas com a imensa maioria de atividades que nós
humanos desempenhamos bem. Somos edificados pelas experiências
sensoriais e extrassensoriais as quais uma máquina ainda parece estar
longe de traduzir isso em bits. 

Humanos têm habilidades extremamente complexas para uma máquina,
combinamos nosso raciocínio lógico, com amplas funções motoras, órgãos
do sentido, intuições, experiência diversificada adaptável a contextos, enfim
uma condição ainda inimaginável para um ser robótico. E claro, existe um
legítimo interesse e apelo existencial da nossa espécie, a perpetuação
humana não pode estar sob ameaça.
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“A criação bem-sucedida de inteligência artificial
seria o maior evento na história da humanidade.

Infelizmente, pode também ser o último, a menos que
aprendamos a evitar os riscos”

STEPHEN HAWKING, FÍSICO TEÓRICO



Alguns visionários, estudiosos do tema, acreditam ser possível por volta de
2050, um humanoide com capacidades amplas, próximas as de um ser
humano, a chamada general AI. Mas, essa possibilidade ainda está muito
longe de um consenso. A despeito, como não poderia ser diferente, Elon
Musk surpreendeu mais uma vez ao anunciar em 2021, o projeto do Tesla
Bot, um humanoide. Talvez um protótipo venha a público até o final de
2022. Apesar de ele vir a fazer algumas “coisas” extraordinárias, sabemos
que existirão limitações funcionais gigantes. Mais uma vez, talvez ele faça
impecavelmente umas 5 ou 20 coisas, mas um humano é capaz de realizar
milhares, é este o ponto. De qualquer forma, Elon Musk não vai querer
decepcionar, em breve vamos descobrir.

Vejo a inteligência artificial como um divisor de águas, mas seria
comparável à revolução industrial? Pois bem, a evolução da inteligência
artificial catalisada pela transformação digital, realmente é um marco e
merece o título de revolução, reparem que a velocidade atual na adoção de
novas tecnologias é infinitamente maior que no passado. O que aconteceu
nos últimos 15 anos e o que está para acontecer nos próximos 15 mudará
significativamente a indústria, empregos, modelos de negócio, logística,
manufaturas, relações sociais etc. É um espaço muito curto de tempo, para
um mundo totalmente diferente, impregnado de tanta tecnologia no dia a dia
de todos. Quem negligenciar a fluência digital no presente, possivelmente
encontrará limitações futuras de abrangência socioeconômica e cultural.11

Seria a inteligência
artificial mais perigosa
do que a inteligência
humana? 



Não se trata da retórica de certo
ou errado, do bem ou do mal, mas
de opções na experiência
humana. As gerações Z (nascidos
entre 1995 e 2010) e Alpha
(nascidos a partir de 2010)
encaram estas novidades “tech”
com naturalidade, como se toda
exponencialidade tecnológica que
estamos vivendo, fosse apenas
uma evolução linear que acontece
desde sempre, o que não é
verdade. Muitos de nós, ainda irão
se chocar com tantas inteligências
não biológicas e/ou robóticas
muito presentes em nosso dia a
dia. 

A utilização massificada de IA,
certamente abrirá portas para
interesses escusos e
maléficos,para tanto caberá uma
legislação atenta e com uma
fiscalização implacável para
garantir que o mundo permaneça
em paz entre as nações e com
uma convivência saudável entre
humanos e “robôs”. Tudo que é
poderoso demais atrai interesses
diversos, portanto além de
entusiasmo, o assunto merece
preocupação. 

Você se sentiria confortável ao
lado de um robô policial autônomo
armado? E um exército deles, do
que seriam capazes? 12

Seria a inteligência artificial mais
perigosa do que a inteligência
humana? Hum, pois é.

Indo mais fundo, o que realmente
provoca impacto na sociedade e
no mercado, não costuma ser a
utilização de uma tecnologia de
forma isolada, mas a sinergia
quando usadas de forma
combinada: IoT, cloud, IA,
robótica, web3, blockchain,
realidade aumentada e virtual,
redes 5G, drones, computação
quântica etc. Veja por exemplo,
um carro autônomo, a
combinação de tecnologias
envolvidas, para oferecer algo
realmente incrível.

Agora, reparemos que é preciso
acompanhar de perto o
movimento de empresas e países
que detêm maior aparato de
tecnologias em nível mais alto de
maturidade.  
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O que notamos é um domínio quase covarde das Big
Techs em relação às tecnologias disruptivas que ditam
o futuro. Talvez, uns 20% dos melhores cientistas de
dados do mundo 13 pertençam a apenas 5 empresas:
Meta (Facebook), Alphabet (Google), Amazon,
Microsoft e Apple. Quantas pessoas você conhece que
não usa o buscador do Google, ou troca mensagens
pelo Whatsapp? Eu diria que é bem difícil acessar uma
página web, que não esteja hospedada na AWS
(Amazon), Google Cloud (Alphabet) ou na Azure
(Microsoft), juntas têm mais de 50% do mercado de
cloud. Uma parte gigante da população não passa um
único dia sem acessar ao menos uma destas redes
sociais, LinkedIn, Instagram, Whatsapp e Facebook. 

E são raríssimas as pessoas que não dependem de um
destes sistemas operacionais, Windows, Mac Os,
Android ou iOS. As Big Techs, já trilionárias (em
dólares), se tornam cada vez maiores a cada ano,
comprando dezenas de empresas em curtíssimo
espaço de tempo, assim concentrando mais poder e
influência. Estaríamos em boas mãos?

Por sinal, as Big Five, citadas acima são americanas.
Não é sobre uma teoria da conspiração, mas é fato que
elas dirigem o mercado de tecnologia e de alguma
forma, estão presentes todos os dias na vida de todos.
Basta ter um smartphone para constatar isso.

Fato é que a inteligência artificial pode ser poderosa
demais para ficar desprotegida de órgãos reguladores
de mercado e legislações com foco social. Muitas das
reflexões deste tema extrapolam o âmbito da
tecnologia. Para um parecer minimamente justo, sobre
o que viria ser um nível saudável para uma utilização
equilibrada de IA, seria preciso envolver um grande
time nesta pauta, incluindo antropólogo, filósofo,
sociólogo, entre outros estudiosos de Humanas. 
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Conclusão
A adoção maciça de tecnologia deve vir com o manto da responsabilidade,
respeito, ética, segurança e privacidade. A tecnologia está tão entranhada
na nossa realidade que não deve ser mais dissociada de outras disciplinas
de Humanas. Crenças e valores devem continuar a ter sua importância
quando na oportunidade de nos posicionarmos frente a algumas aplicações
de inteligência artificial – elas surgem todos os dias. Mas, vale dizer, o preço
do livre arbítrio está mais caro do que nunca. 

Um exemplo atual, é a decisão pessoal por tomar ou não a vacina para a
Covid-19, quem opta por não tomar, a cada dia se depara com algumas
restrições sociais impostas por órgãos públicos e privados. Da mesma
forma, conforme os anos passam, resistir à inteligência artificial, optando por
não entrar em um carro autônomo, negar-se a aderir a parecer clínico crítico
gerado por um software, não crer na indicação automatizada para ativos
financeiros, não enxergar benefícios de uma assistente virtual (Siri, Alexa,
Cortana), não reconhecer que os sites estão cada vez mais precisos em
sugerir produtos e serviços que combinem com as nossas necessidades e
desejos, etc... pode ter um preço direto e indireto que não estaremos
dispostos a pagar.

Quando penso em IA, ainda prefiro olhar o copo meio cheio, apesar de
preocupações legítimas. O futuro promete ser uma mescla de real e virtual,
de humanos e robôs.  Considero necessário estarmos em paz com a
tecnologia, adestrando-a de forma consciente e para não temermos ser
substituídos por um robô, não podemos vacilar em agir como tal. Sejamos
vigilantes em valorizar e colocar em prática todos os dias, não apenas a
nossa nobre inteligência lógico-matemática, mas as outras inteligências que
nos fazem humanos: a interpessoal, linguística, emocional entre outras
capacidades, até então incopiáveis pelas máquinas.



Entusiasta de novas tecnologias, otimista e cauteloso com o potencial da
inteligência artificial, buscador de contextos socioeconômico e cultural para
os avanços tecnológicos. Com MBA em Tecnologias para Negócio com foco
em Big Data, IA e Ciência de dados, Lamon reconhece estas disciplinas
como forte propulsoras da economia 4.0.

Arquiteto de Soluções para
Automação de Processos
Analíticos na RED Innovations
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A RED Innovations é uma empresa especializada em toda a jornada analítica,
oferecendo apoio a pessoas e empresas para lidarem com seus dados de
forma a contribuir para a Inteligência do Negócio. O principal objetivo da RED
é democratizar o uso dos dados para melhorar a gestão de processos,
tomadas de decisões e aperfeiçoar atividades do dia a dia de forma mais
inteligente, rápida e precisa. É por isso que a RED conta com soluções da
mais alta reputação nos segmentos de machine learning, data & analytics,
business intelligence e gestão de privacidade em seu portfólio, como H2O.ai,
Alteryx, Tableau e OneTrust. 
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