
1

po
lít

ica
s públicas  ·  UTOPIA · 

AUTOM
ATIZAÇÃO · derechos hu

ma
no

s 
· B

EM
-ESTAR · 

GO
V

ER
NO

 ·  R
EGULAÇÃO ·  NORM

AS
 · SETOR PRIVADO ·

SET
OR PRIVADO ·  DISTOPIA  ·  ÉTICA ·  GOVERNO ·  S

ET
OR

 S
OC

IA
L INTELIG

ÊNCIA AUMENTADA · GOVERNO · riesgos · vigilancia
 · p

ri
va

ci
da

dE
 

MARCELO CABROL·ROBERTO SÁNCHEZ A.
COM PREFÁCIO DE IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

¿

Quem tem 
 medo da

POSSIBILIDADES E RISCOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
NO ESTADO DIGITAL



2 3QUEM TEM MEDO DA INTELIGÊNCIA?

Quem tem medo 
da Inteligência?
Possibilidades e riscos da 

Inteligência Artificial no Estado digital

Marcelo Cabrol y Roberto Sánchez A.
com prefácio de Iván Duque Márquez



4 5QUEM TEM MEDO DA INTELIGÊNCIA?

Introdução. Quem tem medo da Inteligência?                       15

O essencial é invisível                   21

Eu sou a IA, às suas ordens

EBDI: um novo Estado de Bem-estar Digital eInteligente.

Quero ajudá-lo

Proteger e servir, mas também vigiar

O aprofundamento da exclusão digital

    Vá com pressa, mas com calma

Thomas Southwood Smith e o algoritmo assustador              47

Um esgoto chamado Londres

Von Bismarck muda as regras do jogo

A guerra, os cinco gigantes e as diferenças filosóficas

Melhor prever que se arrepender

Covid-19 e outras pandemias que impulsionaram revoluções

Da doença pode vir o remédio

 

O exterminador do futuro não existe                             73

As máquinas ao resgate

Siri: você está aí mesmo? 

Primeiro, o mais importante: do que se trata? 

Que tipo de IA e para quê

Tomada de decisões e suporte à tomada de decisões

E aqui estamos

BY NC ND

1
2
3

25

30

34

38

40

43

49

55

59

62

65

67

77

80

84

89

94

95

Índice

Sobre os autores                                                                              7
Prefácio                                                                                             8
Agradecimentos                                                                               13

Catalogado na fonte proporcionada pela
Biblioteca Felipe Herrera do
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Cabrol, Marcelo.

Quem tem medo da inteligência? Possibilidades e riscos da Inteligência

Artificial no Estado digital / Marcelo Cabrol, Roberto Sánchez A.

p. cm. — (Monografia do BID; 878)

Inclui referências bibliográficas.

1. Artificial intelligence-Social aspects-Latin America. 2. Artificial intelligence-

Moral and ethical aspects-Latin America. 3. Social service-Technological

innovations-Latin America. 4. Machine learning-Latin America. 5. Public

administration-Automation-Latin America. I. Sánchez Ávalos, Roberto. II.

Banco Interamericano de Desenvolvimento. Setor Social. III. Título. IV. Série.

IDB-MG-878

Códigos JEL: O38, O35, O32

Palavras-chave: transformação digital, inteligência artificial, aprendizado

de máquina, modernização do Estado

Diagramação: www.spumma.com

Edição: Patricia Ardila



6 7QUEM TEM MEDO DA INTELIGÊNCIA?

Prontos para a decolagem?                           97

Você quer um Estado digital? Preencha este formulário

O estado da nossa tecnologia

A IA no setor de saúde

Devagar se vai longe

Alexa: esse preconceito é meu?                           115

Prever por prever?

As coisas não são tão simples quanto parecem

Os grandes desafios da IA: seus riscos

Sorria; você está sendo filmado                           143

A crise do povo uigur e a disputa por Hong Kong

A mesma tecnologia, com propósitos diferentes

Obedecer como opção?

O cavalo de Troia e a Covid-19

A importância de uma curtida

Metadados: o capitalismo de vigilância

Superempresa: acho que isso é meu

Atenção, América Latina: as câmeras já chegaram

Das leis para cavalos de 1865 até o mundo de hoje                     167

O técnico: controlar os vieses e criar ferramentasde explicabilidade

O ético: quão responsável é o seu algoritmo?

O jurídico: para morder, é preciso ter dentes

Epílogo ·  Aumentar o ritmo com responsabilidade                    199

Notas dos capítulos                             203
Bibliografia                                                         223

4
5
6

7

100

104

108

110

118

122

125

172

173

183

146

148

150

151

155

157

159

163

Sobre os autores

Marcelo Cabrol é Gerente do Setor Social do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, onde ele lidera uma 
equipe multidisciplinar que apoia os países na elaboração 
de soluções de políticas públicas para reduzir a pobreza e 
melhorar os serviços de educação, trabalho, proteção social 
e saúde. Anteriormente, foi Gerente de Relações Exteriores 
do BID e, de 2007 a 2012, atuou como Chefe da Divisão de 
Educação da referida instituição. Marcelo é bacharel em 
economia e ciências políticas pela Universidad del Salvador de 
Buenos Aires, mestre em políticas públicas pela Georgetown 
University e doutor (ABD) em governo e políticas públicas 
pela mesma universidade.

Roberto Sánchez é assessor do Setor Social do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, onde ele colabora com a 
fAIr LAC, uma iniciativa voltada para a promoção da aplicação 
ética e responsável da inteligência artificial na região. Como 
especialista no desenvolvimento de projetos de ciência de 
dados, ele tem se dedicado à elaboração de políticas públicas 
em temas como direcionamento de programas sociais, análise 
de risco de desastres, educação e previsão de violência. 
Foi consultor do Banco Mundial e do BID em questões de 
arquitetura de negócios e aprendizado de máquina. Roberto 
é economista formado pelo Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) e mestre em ciência de dados pela mesma 
instituição.



8 9QUEM TEM MEDO DA INTELIGÊNCIA?

Prefácio
“[...] estamos diante de uma oportunidade inigualável de 
não ficar para trás e aproveitar ao máximo o potencial e 
os avanços que essa tecnologia trará para o bem-estar 
e a qualidade de vida de todos os nossos cidadãos.” 

A pandemia de COVID-19, além de representar um dos marcos 
definidores do nosso século devido a seus efeitos devastadores, 
também constitui o ponto de inflexão rumo à tecnificação 
generalizada da vida quotidiana, graças, em grande parte, à 
aceleração da inteligência artificial e da governança digital. 
Esses avanços tecnológicos oferecerão soluções de políticas 
públicas para problemas locais com impacto global, inclusive 
mudanças climáticas, desmatamento, tomada de decisões 
relativas a políticas públicas, segurança, saúde, educação, 
combate à corrupção e geração de empregos. No entanto, 
conforme evidenciado em “Quem tem medo da Inteligência? 
Possibilidades e riscos da Inteligência Artificial no Estado 
digital”, de Marcelo Cabrol e Roberto Sánchez, também existem 
riscos, debates e perguntas que devem levar à formulação de 
quadros normativos e, sobretudo, éticos, adaptados à nossa 
região e sempre respeitando as liberdades civis e os sistemas 
democráticos.

Durante a pandemia, o comércio eletrônico e as plataformas 
de serviços virtuais impulsionaram o consumo. Enquanto isso, 
a telemedicina, a digitalização de prontuários médicos e a 
inteligência artificial aplicada tornaram-se uma necessidade 
urgente nos sistemas de saúde, enquanto o suporte eletrônico 
no campo da educação permitiu vislumbrar as transformações 
que eventualmente ocorrerão nos modelos educacionais 
atuais. Essas ferramentas tecnológicas, junto com outras que 
foram lançadas em meio à crise, vieram para ficar.

Ao mesmo tempo, o distanciamento social, necessário para 
conter o avanço do coronavírus, redefiniu não apenas as 

relações interpessoais, mas também o vínculo entre o Estado 
e seus cidadãos. Em junho de 2018, o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) publicou “O fim do trâmite eterno: 
cidadãos, burocracia e governo digital”, um lembrete da 
lenta modernização das nossas administrações públicas, da 
falta de ferramentas digitais para aproximar os cidadãos do 
Estado e da falta de infraestrutura digital e legislação pública 
sobre o assunto. No entanto, a expansão do Sars-CoV-2 em 
toda a América Latina e o Caribe acelerou a implementação 
de trâmites que agora são mais ágeis, digitais e estão mais 
próximos do cidadão, além de revelar a necessidade latente de 
preencher as lacunas digitais que ainda persistem na região. 

Em sua obra, Marcelo Cabrol e Roberto Sánchez destacam 
a necessidade de dar continuidade a esse processo de 
digitalização do Estado, principalmente no que diz respeito 
aos serviços dirigidos ao cidadão, e fazem uma radiografia dos 
avanços e atrasos que se registram na América Latina e no 
Caribe quanto ao uso da tecnologia e da inteligência artificial 
em função das necessidades dos cidadãos. A partir de sua 
experiência e pesquisa, os autores tratam concretamente sobre 
o conceito de inteligência artificial e analisam suas vantagens, 
desvantagens, desafios e riscos de aplicação no Estado digital, 
enquanto nos convidam a construir uma estrutura jurídica e 
ética para o desenvolvimento responsável e consciente de 
suas ferramentas em diversos campos sociais.

Quando pensamos na possibilidade de um Estado de Bem-
Estar Digital Inteligente (EBDI), as áreas de aplicação são 
inúmeras: segurança e defesa nacional, saúde pública e 
prevenção de epidemias, políticas públicas, gestão de riscos 
e combate à corrupção, entre outras. Mesmo assim, acredito 
que não haverá um único modelo de EBDI; cada país deverá 
ter a capacidade de desenvolver e implementar o modelo que 
melhor se adapte às suas necessidades e seja coerente com as 
demandas sociais, o respeito à privacidade, os direitos civis e o 
sistema democrático. 
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No entanto, também é verdade que, quando pensamos em 
inteligência artificial, as distopias de um estado panóptico que 
controla seus cidadãos por meios digitais interconectados 
vêm à tona, como no livro “1984” de George Orwell. Por 
esse motivo, filósofos como o sul-coreano Byung-Chul Han 
ou o esloveno Slavoj Žižek teorizaram sobre o que poderia 
acontecer se não fossem estabelecidos limites éticos claros 
entre o desenvolvimento tecnológico, a vida humana e até 
mesmo a democracia. 

Neste livro, os autores mostram como a inteligência artificial 
foi valiosa durante a pandemia em níveis tão simples quanto 
inesperados. Eles também nos guiam por uma interessante 
viagem pela história, na qual nos mostram como crises 
semelhantes catapultaram revoluções tecnológicas de grande 
magnitude que levaram a uma reformulação do papel e das 
responsabilidades do Estado para com os cidadãos: do Estado 
reativo da primeira revolução industrial, passando pelo estado 
de bem-estar e pelo estado promotor de direitos, até chegar ao 
que eles chamam de Estado de Bem-Estar Digital Inteligente 
(EBDI), que já começou a nascer e é caracterizado por sua 
vocação preditiva.

Cabrol e Sánchez também se empenham em dissipar os 
medos infundados gerados por uma tecnologia que, como 
a inteligência artificial, além de ser “invisível” e difícil de 
explicar, também tem sido associada, em produtos culturais 
de ficção, à substituição do discernimento humano pelo das 
máquinas. Os autores encarregam-se de desmistificar esses 
medos, apontando que, por trás de cada modelo, por trás de 
cada programa, existe a inteligência dos seres humanos que 
os projetam e programam, bem como a de quem toma as 
decisões sobre sua aplicação. 

A necessidade de o Estado formular uma política pública 
e uma estrutura sustentável para garantir a execução 
responsável e ética da digitalização, uso e armazenamento 
de dados, principalmente dados altamente sigilosos, como 
os relacionados às informações médicas de cada indivíduo, 

é outro tema recorrente deste livro. O mesmo ocorre no que 
diz respeito aos aspectos relacionados aos riscos tecnológicos 
da inteligência artificial, principalmente na construção de 
algoritmos que mantêm e reproduzem os vieses e preconceitos 
culturais de quem os programa. Cabrol e Sánchez explicam que 
sua reprodução, consciente ou inconsciente, na coleta e/ou 
análise de dados utilizados nas decisões de políticas públicas 
pode ter impactos adversos significativos na qualidade de 
vida de milhões de pessoas. Por isso, compartilho com os 
autores a convicção de que é necessário formular políticas 
que busquem, em primeiro lugar, a equidade social de mãos 
dadas com o empreendedorismo e as atividades econômicas 
emergentes. Para isso, é essencial contar com princípios claros 
desenvolvidos em estruturas éticas e auditáveis. 

Além de tudo isso, existe a necessidade de garantir um 
tratamento responsável dos dados que respeite a vida privada 
das pessoas, seus direitos e a preservação dos sistemas 
democráticos diante dos riscos da hipervigilância. Os autores 
destacam o fato de que, no decorrer da última década, o 
uso de metadados mostrou que, assim como pode ajudar a 
prever e controlar epidemias, também pode contribuir para 
comprometer processos democráticos. Saber aproveitar 
ao máximo essas oportunidades e neutralizar seus riscos 
dependerá de uma implementação correta da inteligência 
artificial na nossa região. Por isso, é importante, como apontam 
os autores, que contemos com estruturas jurídicas que nos 
permitam fazer isso de forma responsável, o que exige uma 
governança da IA sólida que atenda aos seus desafios técnicos, 
éticos, sociais e jurídicos.

Em suma, esta publicação convida-nos a empreender essas 
tarefas urgentes nos nossos países. Alguns passos significativos 
já estão sendo dados nessa direção. Na Colômbia, por exemplo, 
desde 2019, temos o primeiro Centro da Quarta Revolução 
Industrial da região. É uma instituição que busca não só se tornar 
o “porto de chegada” dos avanços da inteligência artificial, mas 
também um polo de desenvolvimento do pensamento crítico 
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Em outubro de 2019, Philip Alston, relator especial da ONU 
sobre pobreza extrema e direitos humanos, escreveu uma nota 
pedindo cautela no uso de inteligência artificial (IA). Nela, ele 
destacou que estávamos começando a perder território na 
proteção da privacidade e de outros direitos humanos, por 
estarmos “encantados” com as promessas da tecnologia no 
novo Estado de bem-estar digital. Ele alertou que o uso da IA 
pelo Estado tinha como foco principal a redução de custos 
e o aumento da eficiência, decisões que nada mais fizeram 
que criar sistemas que “atacam, vigiam e castigam” os mais 
pobres. Vigilância, manipulação e perda de privacidade são 
elementos constitutivos de um futuro distópico que devemos 
evitar a todo custo.

O fascínio produzido pelos avanços tecnológicos sempre nos 
acompanhou. A primeira vez que os moradores de Manhattan 
viram Thomas Alva Edison iluminar duas ruas da cidade, as 
lágrimas e o espanto que tomaram conta deles talvez não 
sejam muito diferentes da sensação que a descoberta do 
fogo produziu em nossos ancestrais primitivos. Temos a 
tendência de conferir poderes extraordinários àquilo que 
não conhecemos e nos parece impossível de ter, infalível, 
inatingível e, portanto, absolutamente poderoso. Hoje, esse 
tipo de fascínio irracional faz que políticos e tecnólogos 
acreditem ter a solução de qualquer problema, como se 
fossem donos da fórmula da alquimia virtual. 

Uma das grandes vantagens da IA é que ela é incansável. Os 
sistemas inteligentes não precisam comer nem dormir. Eles 
operam 24 horas por dia, o ano todo. E fazem isso com uma 
intensidade, profundidade e velocidade impossíveis de serem 
alcançadas pelos seres humanos. Seu desenvolvimento está 
cada vez mais barato, de modo que, em menos de cinco anos, 
teremos sistemas de tomada de decisões e suporte à tomada 
de decisões em todos os processos da administração pública. 
Prestadores de serviços em nuvem, como o AWS da Amazon 
ou o Google Cloud, estão criando serviços autogerenciados 

que são tão fáceis de incluir em uma plataforma quanto uma 
linha de código.1

No entanto, se quisermos que o processo de adoção seja 
tão inteligente quanto a própria tecnologia, ou ainda mais, 
devemos abordar a IA com uma espécie de ceticismo lúcido 
ou, se preferir, com uma confiança crítica. Ser nova não 
significa que é boa, assim como ser fácil não quer dizer que 
seja necessária ou ser brilhante não a torna imprescindível. 
O como e o porquê são substanciais para qualquer tomada 
de decisão sobre seu uso. Para isso, primeiramente, devemos 
entender seus riscos, embora nos afastando o máximo possível 
da percepção distorcida de uma IA que dominará o mundo e 
acabará com a raça humana. Não. A IA não é intrinsecamente 
má. Ela também não é moralmente consciente. Todas as suas 
decisões são baseadas na combinação das informações com as 
quais foi treinada e nas pequenas decisões que seus criadores 
tomam ao longo de seu desenvolvimento. Sem desconhecer 
seus riscos, neste livro, tentamos dissipar medos infundados 
e concentrar-nos nos desafios técnicos, éticos e legais que 
precisaremos resolver para orientar o desenvolvimento de 
uma IA responsável.

A IA é a grande revolução tecnológica do presente; é uma 
nova etapa nas grandes revoluções industriais anteriores 
que abalaram e transformaram o mundo. E não podemos 
acolher uma mudança inevitável com base no medo, mas no 
discernimento. A IA pode trazer enormes benefícios ao Estado 
de bem-estar – um Estado novo, digital e inteligente –, se 
levarmos a sério sua construção do ponto de vista técnico, ético 
e legal, e se a considerarmos como um instrumento adicional 
útil para fazer o que deve fazer: informar e apoiar a tomada 
de decisões dos responsáveis pela formulação de políticas 
públicas. Os motores de IA não são a Skynet independente e 
sagaz do Exterminador do Futuro; são algoritmos treinados e 
usados, com responsabilidade ou não, por nós, humanos.

1 No Capítulo 5, falamos sobre os riscos que os serviços autogerenciados e 
algoritmos de “caixa preta” apresentam por não ser treinados ou validados 
para o caso de uso específico. 

INTRODUÇÃO
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A ideia é discutir aqui como o desenvolvimento tecnológico e 
a IA podem contribuir para a criação de um Estado de Bem-
Estar Digital Inteligente (EBDI).  Buscamos, então, apresentar 
o novo Estado que é vislumbrado e começa a tomar forma 
a partir das profundas mudanças tecnológicas que estão 
transformando a dinâmica econômica, social e cultural do 
nosso tempo. Nesse sentido, não cabe a nós apresentar um 
modelo armado e acabado desse Estado – que ainda não está 
definido –, mas simplesmente descrever, de uma perspectiva 
histórica, os eventos que, como a pandemia do coronavírus, 
tem transformado suas responsabilidades com o cidadão. 

Começamos no Capítulo 1, com a pandemia de coronavírus, uma 
carta de apresentação mais ou menos formal da necessidade 
global de incorporar ferramentas digitais e IA como suporte 
para decisões cruciais relativas a políticas públicas por parte de 
um Estado que nunca foi estático e que se adapta às mudanças 
tecnológicas e às demandas sociais.

No Capítulo 2, vamos abordar a evolução das responsabilidades 
do Estado ao longo do tempo, passando das ações meramente 
reativas com as quais respondeu aos desafios da primeira 
revolução industrial para as abordagens de promoção de 
direitos típicas do século XX.

Nas últimas três décadas, os choques exógenos que diariamente 
mudaram a vida de milhões de famílias na região e no mundo 
foram as mudanças climáticas, a violência, o combate ao crime, 
a automação e a transformação dos mercados de trabalho. 
Esses cenários determinam as características especiais de uma 
nova versão do EBDI, isto é, um Estado que, com digitalização 
e modelos2 preditivos, pode ser redirecionado para reduzir 

2 Os termos “algoritmo” e “modelo” são usados frequentemente como 
sinônimos, mas têm significados diferentes. O algoritmo é um procedimento 
ou uma série de etapas que devem ser executadas para obter-se um 
resultado desejado. No aprendizado de máquina, um modelo é o resultado 
do treinamento de um algoritmo (por exemplo, uma árvore de decisão, 
rede neural etc.) com um grupo de parâmetros e um banco de dados de 
treinamento específicos. 

riscos de desastres3 e aumentar resiliência4 das populações 
mais vulneráveis e marginalizadas.

No Capítulo 3, definiremos o que é e o que não é inteligência 
artificial, e como ela pode ser usada pelo Estado para tomar 
melhores decisões de política pública. Neste ponto, a região ALC, 
que ocupa um capítulo à parte, deve acelerar seus processos 
de modernização para não perder o trem da História mais 
uma vez. No Capítulo 4, descreveremos algumas experiências 
promovidas pelo setor privado na região, sendo este o setor que 
mais rapidamente recorreu, por uma necessidade competitiva, 
à inteligência artificial. Nesse capítulo, vamos constatar 
algumas articulações entre as empresas e os estados latino-
americanos que têm permitido desenvolver alguns projetos de 
IA nas políticas públicas. 

Os principais desafios da IA, em termos dos riscos que podem 
implicar, são objeto de uma análise inquisitiva no Capítulo 
5. Para isso, vamos concentrar-nos em considerar os fatores 
cruciais. Alimentar a IA envolve o uso de grandes quantidades 
de informações sigilosas. Os dados estão lá fora: imagens 
de satélite, registros administrativos, prontuários médicos 
eletrônicos, estatísticas de consumo de energia elétrica 
e padrões de mobilidade detectados pelos smartphones 
alimentam constantemente uma série de bancos de dados que 
são atualizados diariamente. Os algoritmos de aprendizado 
de máquina (machine learning) fornecem ao Estado um 
novo conjunto de ferramentas para processar essas fontes 
de informação e aplicar políticas preditivas. O novo Estado 
pode, e deve, tomar decisões em tempo real com todas as 
informações disponíveis. Porém, convém ser cauteloso. A 
experiência mostra-nos que uma IA mal projetada, regulada ou 
controlada pode ser prejudicial. 

3 A redução do risco de desastres é um dos componentes da gestão de riscos 
e é definida como a prática de reduzi-los analisando-se seus fatores causais e 
focando-se suas estratégias na prevenção, mitigação e adaptação.

4 Capacidade de adaptação que um sistema tem diante de um agente 
disruptivo ou de um estado ou situação adversa.

INTRODUÇÃO
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A incorporação da IA ao Estado pode ser uma oportunidade 
única de reduzir lacunas de crescimento e desenvolvimento 
na região, mas, ao mesmo tempo, pode transformá-lo no 
aparato vigilante sobre o qual Philip Alston nos alerta em 
sua nota. A questão para os próximos anos é como obter 
um Estado inteligente que não se torne uma distopia. E não 
apenas o Estado. Em muitos casos, pelo fato de coletar e 
analisar as pequenas decisões que tomamos todos os dias, 
nesse “capitalismo de vigilância” mencionado pela crítica de 
tecnologia Shoshana Zuboff, as empresas assumiram um papel 
cada vez mais importante na vida das sociedades ocidentais. O 
assunto do Capítulo 6 são dois grandes receios: o surgimento 
de um Estado de vigilância (o “super Estado”) e de empresas 
monopolistas ou oligopolistas (as “superempresas”). Ambos os 
processos são baseados no uso da IA com objetivos prejudiciais 
de controle social ou domínio do mercado. 

A discussão sobre IA é, em seu cerne, uma velha discussão 
sobre a condição humana, assunto do capítulo final. Como 
podemos construir sistemas baseados na justiça e no respeito 
aos direitos humanos? Como controlamos nossos preconceitos 
e mitigamos os riscos técnicos ao projetar uma IA a serviço da 
sociedade? Como regulamos e controlamos sua criação e uso 
sem inibir a inovação e sem dar carta branca aos sistemas que 
perpetuam a desigualdade? E, por fim: como a América Latina 
pode formular estratégias regionais para apoiar a construção 
responsável de um Estado de bem-estar digital e inteligente, 
ou EBDI?

Convidamos-lhe a fazer parte desta jornada que nos leva 
a propor um novo Estado de bem-estar digital e inteligente 
usando a razão como ferramenta, discutindo os pontos 
favoráveis e analisando as questões mais cruciais. 

CAPÍTULO 1
O ESSENCIAL É INVISÍVEL

A pandemia de coronavírus demonstrou que a inteligência 
artificial é de grande ajuda para um Estado moderno. O 

segredo está em como implementá-la.
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Chegamos à Lua e tentamos explorar e até conquistar o espaço. 
Enviamos sondas ao fundo do oceano. Erradicamos dezenas 
de doenças. Reduzimos a fome e a pobreza. Acumulamos mais 
conhecimentos que qualquer outra sociedade ao longo da 
história. Vivemos por mais tempo.

Mesmo com tudo isso, continuamos vulneráveis.

No início de 2020, surgiu um vírus desconhecido, supostamente 
em um mercado de frutos do mar de Wuhan, uma cidade de 
cerca de 11 milhões de habitantes, capital da província de Hubei, 
na parte central da China; o resto é história recente já conhecida. 
Em menos de dois meses, o planeta estava paralisado. Bilhões 
de pessoas ficaram confinadas em suas casas enquanto a 
economia global começou sua queda livre e atingiu profundezas 
talvez nunca vistas antes. Milhões de pessoas foram infectadas 
pelo coronavírus SARS CoV-2, e centenas de milhares morreram 
da doença brutal que o vírus da Covid-19 causa, que destrói os 
pulmões em muito pouco tempo.

A humanidade não tinha visto nada parecido em cem anos.

Em 1918, soldados dos Estados Unidos levaram às trincheiras 
da Primeira Guerra Mundial um vírus desconhecido na Europa 
que foi identificado por um grupo de médicos da Espanha. 
Desde então, a chamada “gripe espanhola”5 é identificada 

5 O nome “gripe espanhola” castiga o país injustamente, como se fosse o ponto 
de origem da doença, quando, na verdade, a Espanha deveria ser recompensada, 
pois, enquanto na França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, censuravam-
se as informações e os relatos sobre o vírus eram restritos, na Espanha, que era 
um país neutro, as informações circulavam livremente e retratavam o horror da 
doença. Conhecemos o vírus porque lá a conversa foi, sem dúvida, mais fluida 
que nas nações que decidiram escondê-lo por motivos de tática geopolítica. 
Além disso, a Espanha não foi particularmente afetada pela epidemia em 
comparação com as outras nações em guerra, mas o tratamento aberto que 
deu à crise irremediavelmente associou seu nome ao vírus.

como a epidemia mais catastrófica da era moderna, deixando 
em seu rastro pelo menos 40 milhões de mortos.6

É muito provável que a Covid-19 nunca atinja esse número, mas 
1918 foi em outro século, literal e metaforicamente. Àquela época, 
a propagação da peste não podia ser controlada rapidamente 
e, embora tenha se espalhado um pouco lentamente para os 
padrões atuais, acabou abrangendo todo o planeta. Mais de 
500 milhões de pessoas, um terço da população mundial à 
época, sofreram com o vírus. Agora, a situação é diferente. 
Enquanto a gripe espanhola levou quase dois anos para se 
espalhar pelo mundo, o vírus detectado em Wuhan demorou 
menos de três meses para atingir todos os cantos do planeta.

O coronavírus é um assunto complicado. Embora não atinja 
os níveis de mortalidade do ebola e de outros vírus, seu 
contágio começa já na fase de incubação, quando a pessoa 
está assintomática, e dura mais que o de outras doenças; por 
isso, isolar pacientes infectados é muito mais difícil. 

Como qualquer outra ameaça, as doenças não vêm do nada; 
o nosso modo de vida abre diversas brechas que permitem 
seu surgimento. A Covid-19 é perfeita para o mundo atual, pois 
somos vetores eficientes de vírus e bactérias. Viajamos tanto, 
que o planeta encolheu. As passagens aéreas ficaram mais 
baratas, e conectamos todos os cantos do mundo com mais de 
40 milhões de voos anuais. Só em 2019, mais de 4,54 bilhões 
de viajantes cruzaram os céus. Se, no ano 2000, o habitante 
médio do mundo voava uma vez a cada 44 meses, agora ele 
voa a cada 21. Mais de 22.000 cidades do mundo todo estão 
conectadas por algum voo doméstico ou internacional.7 

6 A maioria das estimativas coloca a taxa de mortalidade abaixo de 3% e o 
número de transmissões entre 2 e 4%, segundo relatório do The New York 
Times.

7 Só nos Estados Unidos, a média diária de voos chega a quase 87.000, dos 
quais 2.150 são carga e 28.800 são voos comerciais. Os controladores de 
tráfego aéreo do país autorizam 64 milhões de decolagens e pousos a cada 
ano. Os Estados Unidos, como parte da América do Norte, representam 22% 
do tráfego global de passageiros e cargas.

O ESSENCIAL É INVISÍVEL
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Nas asas dos aviões, montamos uma fabulosa rede de 
intercâmbios econômicos, culturais e sociais, embora, ao 
mesmo tempo, e sem pensar muito nisso, tenhamos tecido 
a teia de aranha de contágios.8 Nossos contatos atuais são 
mais próximos e mais prolongados que em qualquer outro 
momento da humanidade. Portanto, uma pessoa poderia ter 
viajado pelos cinco continentes antes de começar a apresentar 
sintomas de coronavírus.

É interessante que, sem uma vacina desenvolvida, o mundo 
de 1918 e o de 2020 tenham coincidido no tratamento de 
suas respectivas pandemias, com foco em procedimentos 
totalmente analógicos usados há séculos: higiene pessoal, 
isolamento, quarentena e rastreamento de contatos. 

No entanto, o fato de a humanidade registrar hoje um número 
de mortes significativamente inferior que durante a pandemia 
de 1918 deve-se em grande parte ao desenvolvimento 
científico e tecnológico ser incomparavelmente mais amplo 
que um século atrás. Mesmo sem uma vacina, o tratamento 
de doenças hoje é muito mais eficaz graças a todo o estoque 
de antibióticos, infraestrutura hospitalar e equipamentos 
sofisticados de que dispomos para manter os doentes vivos de 
maneiras inimagináveis há 100 anos. 

De fato, a tecnologia utilizada para reduzir as taxas de 
contágio tem sido um fator-chave para os países que a 
souberam aproveitar, pois vivemos em um mundo abertamente 
tecnológico que confere aos governos uma capacidade 
superior de comunicação, monitoramento e controle. Há uma 
diferença gigantesca entre visitar cada paciente e, com lápis 
e papel, solicitar a lista de pessoas que viram nos últimos 
dias, como fizeram os médicos no início do século XX, e fazer 

8 Isso não é tudo. Somam-se 40 milhões de pessoas que viajam em cruzeiros, 
além do transporte aéreo e marítimo de carga. Este último, invisível aos 
olhos dos cidadãos, é uma das atividades centrais que lubrifica o sistema de 
comércio. No mundo todo, existem mais de 50.000 navios de grande porte 
que fazem conexões entre 150 países e mobilizam 90% da carga global, de 
acordo com a International Chamber of Shipping.  

o mesmo por meio de uma consulta automatizada no celular9 
mais rápida, segura e fácil de processar. A tomada de decisões é 
mais eficiente no contexto de hoje, em que cada segundo conta.

Precisamente, e para enfrentar uma ameaça invisível à saúde, 
como um vírus que causa uma doença respiratória grave, 
governos, médicos e cientistas recorreram a um avanço 
tecnológico igualmente invisível, no sentido de que a essência 
de seu trabalho é realizada por algoritmos que permanecem 
ocultos. Durante a pandemia, a inteligência artificial (IA), aquele 
conjunto de programas de computador capazes de realizar o 
trabalho de milhares de cérebros humanos em muito menos 
tempo, foi publicamente apresentada à sociedade global, em 
sua condição de sistema de tomada de decisões e suporte à 
tomada de decisões. Além disso, a ajuda prestada por diversas 
ferramentas digitais e sistemas de IA a funcionários, médicos 
e cientistas foi tão valiosa, que nos alertou que, além da saúde, 
seu potencial de uso para muitas políticas públicas é enorme. 
Não estamos exagerando quando dizemos que vimos o futuro 
se desdobrar diante dos nossos olhos. 

Eu sou a IA, às suas ordens

Dissemos que a experiência diante do coronavírus tem sido a 
carta de apresentação mais impressionante da IA no cenário 
das políticas públicas. Os programas de computador que 
produzem soluções até agora nunca vistas agem como os 
oráculos que sempre procuramos: mecanismos de ajuda que 
nos permitem tomar as melhores e mais eficientes decisões 
para as nossas famílias. 

Depois da Covid-19, não há dúvidas: a IA é útil porque melhora 
a passos largos as capacidades operacionais do Estado e das 
empresas (e até das pessoas) que precisam enfrentar crises 
profundas e generalizadas. 

9 A Coreia do Sul decidiu que todo viajante que entra ao país deve baixar 
um aplicativo em seu celular para informar através dele seu estado de saúde 
diariamente.

O ESSENCIAL É INVISÍVEL
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A experiência da IA no setor de saúde tem sido notável.
Em Taiwan, China, Japão e Coréia, foram utilizados sistemas 
digitais de coleta e processamento de informações com 
diferentes objetivos para controlar a pandemia. Entre outras 
aplicações, foram utilizados modelos de IA para identificar 
indivíduos saudáveis, portadores e doentes, e/ou monitorar 
o cumprimento das diretrizes e ordens das autoridades pelos 
cidadãos. Em Taiwan, onde a socialização das informações foi 
crucial, os funcionários responsáveis criaram mapas atualizados 
em tempo real com dados obtidos de GPS, GoogleMaps e 
atualizações de mídia social para alertar as pessoas sobre 
áreas de risco a serem evitadas ou sobre a localização de lojas 
que vendessem máscaras e desinfetantes.

Uma das nações que mais integrou sistemas de suporte 
à tomada de decisões baseados em IA em sua resposta à 
pandemia foi a China.10 Em 2017, o governo desse país havia 
lançado seu Plano de Desenvolvimento da Próxima Geração 
de Inteligência Artificial, que foi totalmente implementado 
durante a crise do coronavírus. Tudo o que diz respeito a esse 
lançamento é impressionante aos olhos de um planejador de 
políticas públicas ou de qualquer pessoa com uma capacidade 
mínima de maravilhar-se: o supercomputador que combina 
centenas de imagens de tomografias de tórax para lançar uma 
previsão sobre a Covid-19; o sequenciamento do genoma do 
SARS CoV-2, que os laboratórios chineses resolveram em janeiro 
de 2020, menos de um mês após ser oficializada a descoberta 
dos primeiros casos e dois meses após as primeiras evidências 
não oficiais; os modelos que possibilitaram o desenvolvimento 
de um teste para detecção do coronavírus em 30 minutos;11 
e, finalmente, o Linearfold, o algoritmo preditivo do gigante 

10 O uso da tecnologia por parte do governo chinês tem sido altamente 
questionado por razões que serão discutidas posteriormente, principalmente 
no Capítulo 6 (vigilância, violação de direitos humanos, manipulação, entre 
outras).

11 De acordo com relatos da imprensa, o algoritmo alimenta uma plataforma 
completa de detecção de genomas que é “mais rápida e melhor” que a 
abordagem tradicional com ácidos nucleicos, que consegue decifrar apenas 
uma parte do ácido ribonucleico ou RNA.
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Baidu que alegava ter a capacidade de reduzir o tempo de 
detecção para apenas 27 segundos.12 

Foi assim que todo um universo de IA começou a aparecer 
diante dos nossos olhos surpresos e maravilhados. Em 
apenas alguns dias, empresas emergentes chinesas treinaram 
mecanismos inteligentes capazes de prever transmissões 
com uma margem de erro de menos de 4%. Nas estações de 
trem das principais cidades do país, foram instalados leitores 
térmicos para registrar a temperatura de cada passageiro e 
notificar a identidade dos possíveis contagiados ao centro de 
controle ferroviário, a fim de encaminhar a avaliação a qualquer 
passageiro que estivesse nas proximidades do mesmo vagão. 

Uma das principais experiências de IA aplicada à saúde foi 
vivida no interior dos hospitais. Os novos hospitais, como o que 
foi construído em apenas seis dias em Wuhan, receberam uma 
provisão de robôs que, alguns anos atrás, seriam o tema de 
um filme de ficção científica. Ali, os robôs dominavam a cena, 
com o propósito de reduzir a carga de trabalho e os riscos à 
saúde de médicos e enfermeiras: eles mediam a temperatura 
dos pacientes, informavam os resultados e enviavam todas 
as informações médicas à nuvem, para alimentar outros 
mecanismos de IA no intuito de encontrar padrões.

Vacinas, genômica, detecção, previsão. Enquanto os médicos 
lutavam para evitar a transmissão devido às dificuldades dos 
sistemas de saúde, nos laboratórios do mundo inteiro, lutava-se 
contra a pandemia com tecnologia de ponta. Os experimentos 
com elementos de bioinformática, ou modelos que utilizam 
componentes biológicos, permitirão que laboratórios da Ásia, 

12 A Academia AliBaba DAMO, o setor da empresa chinesa dedicado a 
pesquisas, também treinou um sistema de IA para reconhecer o coronavírus 
com uma precisão declarada de 96%. Com isso, seria possível processar 
até 400 exames necessários para diagnosticar um coronavírus em 20 a 30 
segundos, em contraste com os 10 a 15 minutos que o diagnóstico levaria para 
um médico experiente. Segundo a empresa, seu algoritmo permitiu que pelo 
menos 26 hospitais chineses analisassem mais de 30.000 casos. A DeepMind, 
empresa inglesa de tecnologia adquirida pelo Google em 2010, também 
colocou sua IA para trabalhar no sequenciamento.
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Europa e Estados Unidos acelerem os tempos de obtenção das 
vacinas.13 A vanguarda do Vale do Silício (Amazon, Microsoft, 
Google, IBM, entre outros) colocou seu poder computacional 
para processar uma longa série de dados epidemiológicos 
produzidos por modelos moleculares e de bioinformática para 
informar as autoridades dos Estados Unidos.14 Enquanto isso,

13 O tempo necessário para desenvolver vacinas foi substancialmente reduzido nos 
últimos anos. Obter a vacina contra a poliomielite levou 47 anos; 42 anos no caso 
da varicela; e 43 anos para o Ebola. No auge da pandemia, vários especialistas 
projetaram que o desenvolvimento da vacina da Covid-19 levaria entre 12 e 18 
meses, pelo menos por dois motivos: por um lado, devido ao conhecimento 
prévio que existe de outros coronavírus (como SARS ou MERS), e, por outro 
lado, graças aos avanços tecnológicos em bioengenharia e sequenciamento 
genético. Em 2019, a Universidade de Adelaide, na Austrália, usou simulações 
computacionais de trilhões de compostos químicos na tentativa de identificar os 
melhores candidatos para ativar o sistema imunológico e permitir-lhe lidar com 
várias doenças. Sem esses algoritmos, seria impossível avaliar tantas combinações 
e reduzir os tempos.Stuart Thompson, editor de Opinião do The New York Times, 
tentou colocar em perspectiva os tempos de produção da vacina para SARS COV-
2. A meta, assistida pela IA, estabeleceu agosto de 2021 como mês de distribuição, 
o que significaria que os ensaios das fases 1, 2 e 3 (incluindo humanos), bem como 
o início da produção, teriam que ocorrer entre o segundo semestre de 2020 e o 
primeiro trimestre de 2021. Apenas como um exercício hipotético, é uma tarefa 
monumental que, se der certo, revolucionará a ciência médica. Em contrapartida, 
de acordo com as projeções de Thompson, com os métodos tradicionais de 
pesquisa, teste e produção, uma vacina para SARS CoV-2 só estaria disponível 
em maio de 2036.

14 Até cinco anos atrás, ou uma década, na pior das hipóteses, os cientistas tinham 
que operar com bancos de dados mais ou menos integrados e arquivos virtuais 
para analisar casuísticas. Embora fossem limpos, bem classificados e tivessem uma 
categorização impecável, havia um problema insolúvel: eram muitos. Obviamente, 
o excesso de informação narcotiza e, no fim, paralisa. Agora, a IA serve como 
um bibliotecário gentil a serviço do que a ciência precisa. Nesse sentido, por 
exemplo, vale destacar que, nas semanas seguintes ao surto de Wuhan, mais 
de 2.000 artigos científicos sobre possíveis tratamentos e a evolução do vírus 
foram publicados, e, enquanto isso, a Microsoft, a Biblioteca Nacional de Medicina 
dos EUA e o Allen Institute for AI firmaram uma parceria e prepararam cerca de 
30.000 artigos científicos sobre as famílias de coronavírus, a fim de apoiar o 
trabalho de especialistas em todo o mundo. Outra empresa do Google, a Kaggle, 
injetou octanos no processo de acumulação de conhecimento: se temos os 
dados, se analisamos e já sabemos o que podemos saber até o ponto X, o que 
mais podemos aprender? Assim, a Kaggle lançou um desafio de 10 perguntas 
sobre o SARS CoV-2 para que os cientistas procurassem respostas para seu 
comportamento. Esse esforço recebeu o apoio da Chan-Zuckerberg Initiative, 
promovida por Priscilla Chan e seu marido Mark, presidente do Facebook, e do 
Center for Security and Emerging Technologies da Georgetown University.
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os pesquisadores do Hospital Infantil de Boston desenvolveram 
um mecanismo de IA para rastrear o deslocamento do vírus, 
integrando pesquisas do Google e postagens de mídia social, 
blogs e fóruns, fontes que os epidemiologistas não usam, para 
detectar os primeiros sinais de um surto, assim como fez a 
empresa social canadense BlueDot, a primeira a prever o salto 
da Covid-19 da China para outros países asiáticos.

Que isto não seja mal interpretado, pois será um tema recorrente 
no livro: sem a capacidade institucional, o interesse político em 
implementar suas recomendações e um uso responsável, a 
tecnologia não tem muita utilidade e pode até ser prejudicial. 
Vale mencionar o exemplo africano, que demonstrou que uma 
pandemia pode ser efetivamente abordada com tecnologias 
limitadas, mas com um claro compromisso institucional. 
Embora a ciência de dados tenha sido usada lá para modelar 
padrões e mapas de contágio, a resposta das nações africanas 
foi baseada principalmente em sua experiência recente no 
combate a outras pandemias e crises de saúde, como o Ebola 
(2013-2016) e a poliomielite, e com um nível de coordenação 
regional que outros continentes não conseguiram alcançar. Na 
Nigéria, por exemplo, as equipes médicas que geralmente viajam 
a aldeias remotas para vacinar crianças contra a poliomielite 
foram usadas para educar os moradores sobre a nova doença 
e implementar medidas de isolamento e rastreamento de 
contatos.

A promessa da inteligência artificial está dando resultados, 
não só em termos de pesquisas de ponta, mas também em 
questões administrativas, como a automatização de tarefas 
repetitivas para que as instituições possam aumentar o acesso 
a todos os tipos de serviço. A IA está em muitos lugares e pode 
estar em muitos mais. Um Estado moderno não pode ignorá-la. 
O fato de que a maioria dessas tecnologias não estivava 
disponível durante o surto de SARS em 2003 deixa ainda mais 
clara a rapidez do progresso da IA no mundo. Aliás, parece 
que seu desenvolvimento continua sendo ao ritmo da “Lei 
de Moore”, assim chamada em homenagem ao cofundador 
da Intel, Gordon Moore, que estimou que o número de 



30 31QUEM TEM MEDO DA INTELIGÊNCIA?

transistores em um microprocessador dobraria a cada dois 
anos. O exemplo a seguir é ilustrativo. No fim de novembro 
de 2020, poucas semanas antes da aprovação das primeiras 
vacinas contra a COVID-19, a empresa Deepmind resolveu um 
problema que surgiu há 50 anos, criando a segunda iteração de 
seu modelo AlphaFold, capaz de prever a estrutura 3D de uma 
proteína. Isso com uma precisão comparável à dos métodos 
experimentais existentes, como a cristalografia de raios X, 
que custa aproximadamente US$ 120 mil por proteína e cujo 
desenvolvimento pode demorar até um ano. Como a estrutura 
proteica fornece informações fundamentais para entender o 
comportamento das doenças, esse método tem um enorme 
potencial de acelerar a descoberta de medicamentos.

A mudança é sísmica, liminar, fundamental. As empresas de 
tecnologia estão cientes da importância competitiva da IA 
e, a julgar por suas ações durante a crise, também do valor 
que ela tem e de sua própria responsabilidade social. A ação 
das tecnologias pode “mudar a cara da saúde pública”, de 
acordo com Larry Brilliant, epidemiologista e diretor executivo 
do Google.org. “Poucas coisas na vida são mais importantes 
que a questão de saber se as principais tecnologias são muito 
poderosas, mas uma pandemia definitivamente é uma delas.”

EBDI: un nuevo Estado de bienestar digital e inteligente

Definição mínima necessária: a IA é software. É uma área de 
pesquisa voltada para o desenvolvimento de sistemas capazes 
de realizar tarefas consideradas inteligentes. Nas políticas 
públicas, os resultados e as informações gerados por esses 
sistemas são utilizados como mecanismos de tomada de 
decisões ou suporte à tomada de decisões.15 

15 Essa definição descreve de modo amplo a IA e inclui tanto os sistemas que 
podem utilizar algoritmos de aprendizado de máquina (machine learning) 
quanto aprendizado profundo (deep learning), sendo capazes de receber 
dados e aprender por si mesmos sem decisões pré-programadas, bem como 
aqueles baseados em regras, conhecidos como GOFAI (Good Old Fashion AI). 
Para mais detalhes, consulte o Capítulo 3.
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O uso de mecanismos analíticos para tomar ou ajudar nas 
decisões de políticas públicas não é novo,16 mas a Covid-19 
revolucionou a maneira de utilizá-los e as discussões que 
temos sobre tecnologia. Antes da pandemia, e principalmente 
em decorrência dela, os governos foram obrigados a reiniciar 
um debate sobre o estado, a qualidade e a maturidade de seus 
sistemas, principalmente os de saúde pública. A dimensão das 
ações que muitas nações empreenderam para combater o 
coronavírus é um esboço para outras mais atrasadas e constitui 
a estrutura básica de um modelo de resposta a crises futuras. 

Construímos uma vasta rede de informações e rastreamento 
da sociedade que é crucial durante um desastre de saúde. 
A interoperabilidade dos prontuários médicos eletrônicos 
das pessoas; os arquivos pessoais em sistemas sociais que 
permitem a distribuição de apoio durante a crise; a interseção 
de informações de fontes não tradicionais, como o GPS de 
um telefone celular ou o histórico de pesquisas na internet; a 
análise de múltiplos bancos de dados de diferentes coberturas 
capazes de dialogar entre si; a leitura forense de registros de 
passagens aéreas; as informações veiculadas por jornais, rádios 
e TV; e, claro, tudo o que as pessoas dizem e falam nas redes 
sociais; tudo isso indica, em tempo real e a cada momento, 
onde estão milhões de pessoas.

Essas informações, que parecem inofensivas até ser 
incorporadas a um mecanismo capaz de processá-las, 
classificá-las, analisá-las e julgá-las em milissegundos, são 
combinadas com tecnologias de rastreamento com a ajuda 

16 Os países vêm usando algoritmos de previsão para tomar decisões de 
direcionamento de políticas sociais há anos. Os sistemas conhecidos como 
“testes de aproximação de médias” (ou proxy mean tests, em inglês) são 
modelos multivariados que, com base nas características da residência de 
uma família, da situação profissional de seus membros e de outras variáveis 
socioeconômicas, fazem uma previsão da renda de um lar e, a partir daí, 
definem se eles devem ter acesso a programas sociais. Isso evita lidar com as 
questões de subdeclararão de renda que surgem nas pesquisas autodeclaradas, 
o que, por sua vez, pode levar a questões de inclusão/exclusão. Esses modelos 
costumavam ser feitos com regressões lineares, mas, nos últimos anos, as 
metodologias de aprendizado de máquina começaram a ser usadas.
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de GPS e Bluetooth para identificar possíveis contatos de 
longo prazo entre uma pessoa saudável e um doente. Uma vez 
processadas e ordenadas, elas constituem um novo universo de 
dados que permite a construção de modelos epidemiológicos 
para facilitar o trabalho de cientistas e médicos. Com isso, eles 
podem identificar e projetar detalhadamente as fases de uma 
pandemia e emitir recomendações sobre quando não sair de 
casa ou aonde não ir. Em uma pequena fração de tempo, de 
dias ou algumas semanas, uma epidemia pode ser detectada e 
até controlada graças às capacidades tecnológicas modernas. 

O mundo digital e interconectado mudou, muda e mudará 
a mecânica operacional dos Estados, como cada revolução 
tecnológica fez no passado. A pandemia é a prova irrefutável 
de que os instrumentos de gestão da coisa pública não podem 
estar ancorados nos atrasos burocráticos e analógicos de 
outrora. Um governo que sabe mais pode tomar melhores 
decisões com maiores antecipação e rapidez, e com maior 
precisão metodológica, o que, por sua vez, permite utilizar os 
recursos de forma mais eficiente e ter um foco mais claro nas 
comunidades que demandam sua atenção.  

Na América Latina, a experiência da pandemia evidenciou outras 
emergências que constituem o ganha-pão de muitas populações 
e para as quais a IA pode ser igualmente vital. As mudanças 
climáticas, a imigração e a emigração, a violência e o combate ao 
crime organizado, a automação e outras mudanças no mercado 
de trabalho, e até o aumento da expectativa de vida das pessoas 
são choques exógenos que transformam a vida cotidiana de 
milhões de famílias na região e no mundo. A IA pode ajudar a 
gerenciar esses processos, apoiando a tomada de decisões 
de qualquer política social planejada que vise a desenvolver 
resiliência. Como já demonstrado pelo uso de ferramentas 
tecnológicas para o controle da crise do coronavírus, o resultado 
dessas ações é medido de uma única forma: vidas salvas.

Vamos voltar à pandemia e à IA como prova das nossas 
afirmações. Conhecemos as consequências de não agir de 
forma preventiva e com presteza. Nos primeiros meses de 
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resposta, os Estados que subestimaram o impacto em potencial 
do coronavírus e ignoraram os modelos que projetavam seu 
avanço exponencial submeteram seus cidadãos a uma crise 
tão letal quanto desnecessária. 

Aqueles que têm acesso às previsões e não as usam para 
se preparar são responsáveis por essas decisões e suas 
consequências. Hoje, os cidadãos esperam do Estado mais 
que uma simples ação reativa. E é exatamente isso o que vai 
impulsionar a discussão do Estado de Bem-estar Digital e 
Inteligente, que chamaremos de EBDI. À luz da experiência com 
a Covid-19, atualmente, exigimos a utilização de projeções e a 
definição das respetivas ações; mas, se o Estado tiver acesso a 
informações que lhe permitam enfrentar os problemas sociais, 
também será responsável por atuar de maneira preventiva, 
seja por um risco geral à saúde, como a diabetes, ou a evasão 
escolar, ou pela perspectiva de trabalhadores cujos empregos 
possam ser comprometidos por uma mudança nas condições 
de produção, ou por fenômenos potencialmente catastróficos 
causados por mudanças climáticas, como inundações, 
tempestades ou secas.

Esse EBDI, preventivo por natureza, não é construído seguindo-
se uma evolução linear do atual Estado analógico.17 O Estado de 
bem-estar digital e inteligente só será dotado da capacidade 
de prevenir catástrofes e problemas sociais gravíssimos se 
acumular informações suficientes para que os algoritmos de 
IA possam fazer o trabalho de organizar, classificar e entrelaçar 
variáveis, construir modelos com elas e, a partir daí, gerar uma 
previsão útil para os funcionários que precisam tomar decisões. 
E, para obter essas informações, cujo volume é literalmente 
inimaginável, é necessário que a administração pública passe 
um pente fino em toda a sociedade, pois a qualidade dos 
modelos (ou seja, da IA) é melhor quanto mais exaustiva e 
precisa for a pesquisa. 

17 Ou, se quisermos, pós-analógicos e quase digitais, dependendo dos avanços 
de cada nação. 
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O treinamento desses modelos também nos traz novos 
problemas éticos e filosóficos sobre a privacidade, as liberdades 
e os direitos individuais, uma vez que são insumos que não são 
o resultado de trabalhar a terra ou os materiais: nós (quem 
somos, o que fazemos e o que dizemos) constituímos a matéria-
prima da IA. E essa realidade pode ser um tanto problemática.

Nas páginas deste livro, apresentaremos a seguinte ideia: a 
história futura da pandemia deve relatá-la como essa batalha 
silenciosa, quase inimaginável e invisível entre um vírus 
microscópico e bits intangíveis, abriu as portas para uma nova 
era, com um EBDI alimentado por mecanismos de inteligência 
artificial. Enquanto isso, a história da humanidade deverá 
dizer-nos até que ponto permitimos que esses mecanismos 
condicionem a nossa vida e façam parte dela. 

Quero ajudá-lo

O filme é “2001: Uma Odisseia no Espaço”. Quando foi estreado, 
a IA não era nada; nem mesmo uma moda além das discussões 
de cientistas barbudos em algumas universidades de prestígio. 
O ano era 1968, a época do flower power, da resistência à 
Guerra do Vietnã, do Maio Francês e do alvorecer da Primavera 
de Praga. Os jovens falavam sobre fazer amor, não guerra. No 
fim daquele ano, os Beatles lançaram seu White Album, uma 
das pérolas musicais do século XX.

Stanley Kubrick, o criador do filme, e Arthur C. Clarke, o escritor de 
ficção científica britânico que o transformou em livro enquanto 
era filmado, não tinham noção do alcance da produção, mas 
acabaram criando uma obra-prima nesse processo. “2001” 
concentra-se em temas comuns à intelectualidade da época: 
o avanço tecnológico e suas vantagens, promessas e riscos. 
A ideia do progresso e do possível colapso da humanidade 
paira no ambiente, vista principalmente através das lentes 
de hoje, quando exploramos mundos possíveis porque não 
somos capazes de tornar sustentável o nosso próprio planeta, 
e depara-se com discussões filosóficas transcendentais como 
as prováveis etapas da evolução (no livro, Clarke imagina a 
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possibilidade de podermos abandonar os nossos corpos e viver 
como humanoides em carcaças de robôs antropomórficos).
Vamos revelar o enredo do filme para quem é jovem demais 
para tê-lo visto. Os membros de uma missão começam a 
sofrer uma série de acidentes misteriosos que colocam em 
risco seus planos. Logo descobrimos que esses acidentes 
não existem; na verdade, são incidentes causados pelo Hal-
9000, o computador principal da nave, uma magnífica peça 
de inteligência artificial capaz de raciocinar e dialogar com os 
humanos. Hal leva a crise a tal ponto, que, após matar o resto 
dos astronautas, ele enfrenta o último membro da tripulação: o 
primeiro oficial David Bowman. 

Hal sente que os humanos cometeram erros e que ele deve 
assumir o controle da missão, descartando, logicamente, o 
componente falido da operação. “Esta missão é importante 
demais para que eu o deixa ameaçá-la”, ele diz a Bowman 
em uma cena. O olho ígneo intensamente vermelho de Hal 
é uma imagem icônica do filme. Aquele olho embutido na 
parede de uma unidade de processamento, rodeado por um 
anel de metal, é combinado com uma voz com dicção perfeita 
e despersonalização absoluta. Kubrick consegue fazer-nos 
roer as unhas de nervoso quando deixa a câmera focada por 
longos momentos naquele olho em completo silêncio. Vemos 
a máquina “pensar”.

No fim, Bowman, à beira do desespero, consegue desativar Hal. 
A máquina inicia um processo de desligamento alucinante, no 
qual tece comentários sinceros, pede desculpas, canta “Daisy 
Bell”18 (“Daisy, Daisy, give me your answer do / I’m half crazy all 
for the love of you”) e humaniza-se: “Estou com medo. Estou 
com medo, Dave. Dave, minha mente vai embora. Eu consigo 

18 A canção data de 1892 e sua autoria é do compositor britânico Harry Dacre, 
um prolífico produtor da Ilha de Man. Segundo a lenda oral, as estrofes foram 
dedicadas por Dacre a Daisy Greville, então condessa de Warwick e amante 
do rei Eduardo VII, mas não há certeza disso. Kubrick usou-a como uma 
referência ao desenvolvimento crescente dos computadores. Uma informação 
fascinante: “Daisy Bell” foi a primeira música a ser entoada por um programa 
de voz sintetizada por computador, o IBM 7094, em 1961, sete anos antes da 
estreia do filme.
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sentir isso. Consigo sentir. Minha mente vai embora. Não há 
dúvida. Consigo sentir. Consigo sentir. Consigo sentir”. 

Bowman assume o comando, mas, quando começa a remover 
as placas de processamento de linguagem do computador, 
ocorre um momento intensamente significativo. “Eu sei que 
tomei algumas decisões erradas recentemente, mas posso 
garantir totalmente que meu trabalho voltará ao normal”, Hal 
diz a ele. “Ainda tenho os maiores entusiasmo e confiança na 
missão. E quero ajudá-lo.” 

O que acontece aqui? Hal assume o extremo de sua 
antropomorfização como ser humano comum.  Primeiro, ele 
pede desculpas e, depois, envia uma mensagem tranquilizadora: 
“Você pode confiar em mim.” A essa altura, todos os espectadores 
sabem que o computador está tentando manipular Bowman. É 
evidente. No momento final, diante da perda da vida, qualquer 
um de nós prometeria o indizível para continuar respirando. 
Hal, um ser friamente vingativo, já estava insinuando a possível 
retaliação se tudo continuasse do mesmo jeito.

Essa imagem de 1968 não é muito diferente do que algumas 
pessoas pensam agora: dê uma chance às máquinas, e elas 
governarão a Terra. Temos uma percepção temerosa da IA, 
alimentada pelo imaginário ficcional do cinema. Para muitos, 
a IA são os robôs assustadores e humanoides musculosos 
da Skynet, de “O Exterminador do Futuro”, ou o WOPR, o 
supercomputador que executava simulações de guerra em 
“Jogos de Guerra”, até que aprende a declarar uma guerra 
real. Ou, se preferir com mais ternura, há a voz sugestiva de 
Scarlett Johanson em “Her” ou a linda e docemente criminosa 
humanoide de “Ex Machina”. Em todos os casos, as máquinas, 
ou a IA, fazem o que querem com a inteligência e a vontade 
humanas. Elas manipulam. Controlam. Dominam.

Essas aproximações oferecem tramas fantásticas para o 
cinema e a literatura, cheias de meandros e tensões, mas estão 
longe da realidade. E, às vezes, apenas escondem o fato de 
que, se a IA fizer o que a ficção diz que fará (prometer paraísos 
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de bondade e, no final, trair-nos), a responsabilidade não é das 
máquinas, mas dos humanos. Sempre. O Hal 9000, o “coitado” 
Hal 9000, é prova disso. Como cérebro de inteligência artificial, 
suas habilidades de raciocínio são determinadas pelo universo 
de relações possíveis que podem ser construídas a partir das 
informações com as quais foi programado pelos humanos. A 
responsabilidade sempre foi nossa.

O filme é uma exposição complexa da natureza da bondade e 
do significado da existência revelados pelo jogo permanente 
das relações entre humanos e máquinas. Todos nós vimos 
em Hal uma atitude inquisitorial e dominadora, até malvada, 
quando ele começa a falhar, enquanto tenta, estranhamente, 
permanecer cordial. E há uma razão muito humana para isso: 
as falhas de Hal são falhas humanas. 

Kubrick sempre se propôs a deixar qualquer interpretação das 
motivações de Hal para a imaginação febril do público, mas, 
no romance, Clarke revela o que não está no filme: Hal não 
pode desvendar a natureza de sua missão porque essa foi a 
ordem que recebeu. Sua reação criminosa é produto de ordens 
conflitantes dadas por seus programadores e, em última 
instância, de uma preservação ética. Como não pode informar 
o propósito de sua existência ali, dadas as ordens que recebeu, 
Hal começa a entender que a insistência e o comportamento 
dos astronautas ameaçam a missão para a qual outros seres 
humanos o criaram.  

Vamos parar por aí. Hoje, as máquinas “autônomas” não vão 
além do que sua alimentação e programação permitem. Mais 
ainda, são ferramentas (nem sujeitos, nem androides, nem 
sistemas capazes de separar-se do ambiente de controle 
humano) que permitem que as instituições, os indivíduos, as 
empresas, os coletivos sociais e os Estados tomem decisões úteis. 

Hal 9000 era IA, mas a IA não é a versão sensacionalista do Hal 
9000. Ou será que pode ser? 
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Proteger e servir, mas também vigiar

A IA é, na verdade, bastante inócua. É um instrumento cujas 
capacidades são determinadas pelas convicções, crenças 
e conhecimentos de seus programadores, e pela qualidade 
das informações com as quais seus produtores alimentam o 
software. Como no caso do Hal, se tiver informações conflitantes 
ou deficientes, pode tomar decisões terríveis. 

Agora, vamos pensar na seguinte possibilidade: os governos 
decidem criar os irmãos terráqueos do Hal 9000, mas com a 
intenção específica (não acidental ou errônea, mas consciente) 
de construir um Estado de vigilância. 

Nos últimos anos, os governos têm introduzido sistemas 
alimentados por algoritmos de IA que incluem softwares de 
reconhecimento facial, programas de vigilância na internet e 
até mesmo análise e informações das nossas compras com 
cartão de crédito. Por outro lado, em países como os da 
América Latina, que ainda não têm a maturidade tecnológica 
e/ou jurídica da Europa, América do Norte ou Oceania, a 
digitalização dos prontuários médicos eletrônicos e das listas 
de beneficiários de serviços sociais começa a abrir as portas 
para o uso de algoritmos que tomam decisões automatizadas 
(ou seja, a decisão final vem da máquina) ou semiautomáticas 
(o programa faz uma sugestão, mas é um ser humano que 
decide se ela será executada ou não). 

Antes da crise da Covid-19, a tendência da digitalização e do 
desenvolvimento de sistemas cada vez mais invasivos levaram 
a uma importante discussão nos Estados Unidos e na Europa 
sobre o comportamento de dois protagonistas dos séculos XX 
e XXI: o Estado e as empresas. 

As empresas investiram com muita determinação e uma 
quantidade significativa de recursos para introduzir a IA em 
suas operações. Os reguladores, bem como o próprio setor 
privado, foram incumbidos de prestar atenção à legalidade 
(ou ilegalidade) das campanhas em massa de modificação 
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de comportamentos, roubo de informações ou uso indevido 
de dados por terceiros. Empresas como o Facebook têm-se 
envolvido em escândalos notórios de uso fraudulento, com 
ou sem seu conhecimento, de dados pessoais de dezenas de 
milhões de usuários.19

As empresas trabalham avidamente para construir perfis 
psicossociais de seus consumidores a fim de vender-lhes o 
produto mais adequado à sua demanda, mas essa mesma 
oferta está reduzindo suas opções. Durante 2018 e 2019, os 
presidentes das grandes empresas de tecnologia reuniram-se 
pela primeira vez no Congresso dos Estados Unidos para discutir 
privacidade, proteção de informações, sua responsabilidade 
pela manipulação digital e suas políticas de governança e 
segurança cibernética. Os atritos entre o poder público e as 
empresas privadas vão continuar enquanto for mantido o 
avanço da mineração de dados sobre o comportamento das 
pessoas, atividade que é e continuará incessante, pois, em todas 
as nossas ações digitais e eletrônicas quotidianas, produzimos 
dados e informações que são facilmente monetizáveis. 

Simultaneamente, crescem os receios e temores da sociedade 
civil em relação à responsabilidade dos Estados pela proteção 
desses dados pessoais e aos limites que devem ser impostos 
às atividades de segurança, vigilância e espionagem do 
governo. Os defensores de uma intervenção mais determinada 
dos Estados, às vezes a favor de formas mais autoritárias de 
gestão da coisa pública, têm argumentado que o indivíduo 
deve sacrificar parte de suas liberdades (como a privacidade) 
pelo bem comum, pois isso facilita a criação de mecanismos 
de segurança pública que nos protejam a todos.

Nesse contexto, embora a implementação da IA na gestão 
da saúde seja fundamental e seu aprendizado possa ser 
estendido a outras áreas das políticas públicas, essa ação deve 
ser acompanhada por protocolos de governança e proteção 
de dados pessoais, bem como por processos institucionais e 

19 O caso da Cambridge Analytica, ao qual vamos nos referir mais 
extensivamente no Capítulo 6, é um deles.
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regulamentações de uso adaptadas aos contextos culturais 
e institucionais de cada país. A experiência não digital já nos 
ensinou que os direitos dos indivíduos podem ser afetados por 
políticas públicas agressivas e, portanto, qualquer projeto que 
inclua IA deve considerar esses riscos.

O aprofundamento da exclusão digital 

A experiência asiática é uma fotografia futurística para a 
América Latina. Muitos países da região ainda estão longe de 
implementar de forma eficaz e em massa sistemas de suporte 
à tomada de decisões com mecanismos de IA. É motivo de 
preocupação? Claro, embora não sejamos os únicos. 

A disponibilidade dessa tecnologia não é nova (a IA já estava 
em experimentação no setor privado havia pelo menos uma 
década quando a pandemia assolou o mundo), mas a maioria 
dos governos tem olhado para o fenômeno como quem 
observa um animal perigoso passando: chama a atenção, 
assusta, mas, se não nos mexemos, é provável que ele continue 
e não aconteça nada. Porém, é melhor manter distância. 

Nada atípico e nada incomum. Grandes fenômenos históricos 
tendem a acumular pressão de eventos que parecem 
circunstanciais, até acumular tanta capacidade de implosão, 
que explodem diante dos olhos dos incautos. Aconteceu com 
a combinação de pandemia e tecnologia. Muitos Estados 
careciam de capacidades tecnológicas de ponta, pois 
ninguém imaginava que algo assim pudesse acontecer; os que 
acreditavam que algo assim fosse possível, como aconteceu 
em vários países, subestimaram o tamanho da onda que os 
atingiria. 

Um caso ilustrativo é o da Espanha, uma das nações mais 
afetadas pelo coronavírus em decorrência de uma reação 
tardia à crise. Lá, um dos problemas mais importantes do 
setor de saúde durante os primeiros meses da pandemia 
foi a falta de interoperabilidade dos bancos de dados. Cada 
região da Espanha tem autonomia para organizar seu sistema 
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de saúde, o que pode criar incompatibilidades complexas 
diante da necessidade de reunir todas as informações em 
um mesmo comando, como o implementado pelo governo 
espanhol durante a crise da Covid-19. Devido a diferenças 
metodológicas, esse comando levou quase um mês para 
conseguir integrar um único banco de dados que pudesse servir 
para monitorar as transmissões. No quinto mês da pandemia, 
os governos regionais ainda informavam registros de mortes 
não contabilizadas provenientes de hospitais, funerárias do 
interior e asilos.

Na América Latina, essas deficiências são ainda mais 
pronunciadas. A grande desigualdade que existe entre as 
nações, como também entre suas regiões, faz com que 
coexistam cidades grandes e médias ligadas por conectividade 
abundante, com parcelas significativas da população sem 
acesso à internet e/ou a serviços digitais. Segundo o Banco 
Mundial, 34 milhões de pessoas na ALC não possuem 
documentos básicos de identificação, elemento essencial para 
a incorporação dos cidadãos aos bancos de dados do registro 
civil de um país. Contudo, mesmo se todos os latino-americanos 
os possuíssem, esses documentos exigem a disponibilidade da 
tecnologia para facilitar seu uso digital, e as pessoas têm que 
aprender a usá-los nos sistemas digitais atuais, o que também 
não acontece.20 

Nesse sentido, uma condição sine qua non para que a IA possa 
ser implantada com alguma utilidade e eficiência na região é que 
os registros sejam modernizados e ampliados, as infraestruturas 
tecnológicas sejam estendidas e a população receba ajuda 
para migrar para os serviços públicos digitais. E esses não 
são assuntos fáceis de resolver atualmente. Por exemplo, na 
América Latina, o acesso à conectividade residencial ainda 
é escasso. Em média, apenas 44% dos lares têm acesso à 

20 Além da América Latina, isso também acontece em outras regiões. No 
mundo todo, há aproximadamente 1 bilhão de pessoas sem documentos de 
identidade oficiais. Dos 6,6 bilhões de indivíduos restantes que possuem 
documentos, em sua maioria habitantes das nações mais desenvolvidas, 
apenas a metade pode usá-los em plataformas digitais confiáveis.
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internet, ou seja, pouco menos da metade da média da OCDE 
(81%), e também existem diferenças importantes entre as sub-
regiões: no Cone Sul, a conectividade residencial é de 54%; na 
América Central e nos países andinos, de 34%; já no Caribe, um 
lar em cada cinco possui conectividade.

Essa exclusão digital torna muitos dos sistemas e soluções 
tecnológicos ineficazes, ou limita sua cobertura à parte da 
população que geralmente é representada por famílias ricas em 
todo o país e pelas classes médias de grandes conglomerados 
urbanos. Hoje, por exemplo, seria inútil tentar realizar o 
famoso “rastreamento de contatos” no contexto da pandemia 
nas regiões rurais da América Latina e em muitas pequenas 
cidades do interior dos países. Isso porque, de acordo com 
estudo do Big Data Institute da Oxford University, para que 
esse mecanismo de rastreamento funcione de forma eficaz, é 
necessário que pelo menos 60% dos habitantes de uma nação 
tenham o aplicativo ativo.

É aqui que o acesso limitado a todos esses dados e números 
constitui um problema estrutural para a política pública. Se 
esses sistemas forem fazer parte da definição do futuro do 
EBDI, então, quanto maior a desconexão, maior a exclusão. 
Adicione a isso fatores como origem étnica, conhecimentos de 
computação ou idioma, fatores todos que já estavam criando 
disparidades no mundo analógico, e as barreiras de entrada 
para os que estão atrás serão muito mais difíceis de superar.21

A falta de acesso às mídias digitais também tem um efeito 
indireto. Os sistemas de suporte à tomada de decisões 
alimentados por IA são treinados com todos os dados aos quais 
o software tem acesso. Em um sentido amplo, isso abrange 
desde o histórico de crédito e comportamento profissional 
de um indivíduo até suas pesquisas no Google, seus tuítes e 
comentários em blogs alheios ou no Instagram. A população 
que não tem acesso a essas opções de inter-relação acaba 

21 Nunca é demais enfatizar que as únicas pessoas que se beneficiam 
claramente da revolução digital são aquelas que já têm acesso aos serviços 
pela via tradicional, ou seja, as classes média e alta.

O ESSENCIAL É INVISÍVEL

sendo sub-representada nos algoritmos de IA, pois seus dados 
não são processados pelos funcionários, não são carregados 
nos bancos de dados, não são lidos pelos mecanismos, nunca 
são incluídos em modelos probabilísticos nem aparecem como 
sujeitos nas análises finais das máquinas. Em outras palavras, 
eles são invisibilizados. Novamente, a desigualdade não é 
mantida, é acentuada.22 

No entanto, o quadro está incompleto, pois existem tendências 
que nos permitem vislumbrar um futuro mais promissor. Por 
exemplo, a penetração de smartphones atinge 67% dos latino-
americanos maiores de idade e deve chegar a 73% até 2025. 
Mais de 80% dos adultos com 24 anos ou mais também têm 
uma conta no Facebook ou WhatsApp; portanto, existe um 
treinamento informal mínimo no uso de tecnologias amigáveis. 

Vá com pressa, mas com calma

Os governos da América Latina devem continuar apostando 
na transição digital, já que a digitalização dos serviços públicos 
demonstrou ter um impacto socioeconômico significativo. Um 
Estado digital e aberto torna-se rastreável e permite que os 
cidadãos e organizações monitorem as ações das instituições 
e identifiquem anomalias. Além disso, as ofertas digitais 
existentes, como pagamentos e serviços eletrônicos de saúde, 
melhoram o acesso dos cidadãos a serviços do governo. Tudo 
isso moderniza as condições iniciais para a introdução da 
inteligência artificial nas políticas públicas do Estado.

Porém, mesmo que as infraestruturas e as capacidades de uso 
da população já fossem suficientes, a América Latina deveria 
ficar atenta a um fator que também preocupa o resto do mundo: 
a dimensão humanística da mudança tecnológica, questão 
que deve ser entendida com base nas próprias dinâmicas e 
realidades culturais. Os países da região terão que fazer um 

22 Se a pessoa nessa equação for uma pessoa jovem, pobre e sem formação, sua 
falta de habilidades digitais coloca-a em desvantagem em termos de acesso 
a materiais educacionais ou oportunidades de emprego em comparação com 
outros jovens da mesma idade, mas cuja situação socioeconômica é mais sólida.
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exame de consciência sobre que áreas requerem atenção 
prioritária do EBDI e deverão ter cautela na construção de suas 
intervenções sociais. O como e o porquê de cada projeto são 
cruciais. Ninguém deseja um Estado vigilante e autoritário, nem 
uma administração pública incapaz de proteger as informações 
privadas das pessoas contra a ganância de entidades com 
interesses políticos ou econômicos mais egoístas que altruístas.

Reza a lenda que o rei espanhol Fernando VII disse a seu 
assistente: “Vamos vestir-nos devagar porque temos pressa”. 
A introdução da IA no novo Estado de bem-estar digital 
inteligente não é uma simples melhoria administrativa, mas uma 
mudança estrutural de como os governos analisam, tratam e 
resolvem os problemas sociais. A experiência da IA aplicada 
ao controle da pandemia da Covid-19 sustentou-se no acesso 
e processamento de volumes incalculáveis de informação, para 
os quais foi imprescindível um conjunto de fatores: leis que 
facilitem a transferência de dados sem desproteger direitos 
individuais; infraestruturas modernas de telecomunicações e 
processamento de informação; e mecanismos de supervisão 
com capacidade real de aplicar normas. Todos esses planetas, 
enormes e significativos, devem estar alinhados para que se 
avance corretamente. E precisamos começar a vestir-nos agora 
porque temos pressa. 

Segundo Heráclito, é impossível entrar duas vezes no mesmo 
rio, porque esse rio passa apenas uma vez. A possibilidade de 
que a América Latina se junte em breve e com segurança à 
nova revolução que mudará exponencialmente as relações 
entre Estados, economias, indivíduos e sociedades é real e 
está próxima. A inclusão dos habitantes dos nossos países 
nessa mudança estrutural dependerá do compromisso e da 
determinação dos Estados, que deverão liderar e prescrever 
uma transformação ordenada e segura.

Cada revolução industrial trouxe uma mudança na relação entre 
os cidadãos e os agentes públicos. A transformação que o EBDI 
acarreta expõe dilemas cruciais do atual estado de bem-estar 
e, com isso, o contrato social que os cidadãos temos com as 

O ESSENCIAL É INVISÍVEL

nossas instituições. Nesse caso, com a IA como ferramenta de 
apoio ao EBDI, o acesso precoce a essas relações em processo 
de transformação pode representar um salto decisivo nas 
condições de desenvolvimento dos países e da região. Ao 
contrário, a exclusão privar-nos-ia de participar dos benefícios 
de um mundo que resolverá os problemas de forma mais 
eficiente e poderá concentrar seus esforços em avanços novos e 
mais transcendentais. Os países sem acesso à nova configuração 
do mundo estarão em uma posição cada vez mais marginal na 
periferia: jangadas abandonadas para naufragar.

A transformação expõe-nos a decisões complexas, nas quais 
erros podem ser frequentes. A ansiedade oriunda de querer 
oferecer soluções instantâneas para aproveitar uma tecnologia 
onipotente que aparece como um milagre tão único, que até dá 
medo fechar os olhos para não correr o risco de que desapareça, 
não pode nos levar a querer improvisar com pressa.

Como uma boa versão do Hal 9000 teria dito, a missão é 
importante demais para ser deixada nas mãos erradas. O 
importante é assumir a nossa responsabilidade pela construção 
da IA e por como devemos integrá-la ao Estado. Defini-la desde 
o início e envolver-nos no processo facilitará o planejamento 
do futuro das nossas sociedades, a fim de evitarmos produzir 
mais desigualdades e deixar mais gente para trás.

O caminho não é fácil, mas é necessário. E não parece razoável 
nos excluirmos de uma revolução tecnológica que mudará 
radicalmente o mundo e criará um novo mapa. Já estamos 
vendo isso. As grandes transformações da vida humana, 
aquelas que definem as nossas relações como indivíduos em 
um grupo social, foram marcadas por profundas mudanças 
tecnológicas. Não devemos nos esquecer de que esta não é a 
primeira revolução que vivemos. 
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Capítulo 2
Thomas Southwood Smith e 

o algoritmo assustador

Do pobre “porque ele quer” à política preditiva.
Como as revoluções tecnológicas mudam o Estado, 

a sociedade e suas relações.
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Até onde vão as responsabilidades de um Estado? Remuneração 
em caso de demissão, seguro-saúde, educação gratuita e de 
qualidade? A política social está alinhada às responsabilidades 
que o Estado assume para com a sociedade em um determinado 
momento da história, além de estar intimamente ligada à ideia 
de bem-estar que reflete as crenças e valores de uma nação 
naquele momento.23

O contrato social é um acordo mais ou menos formal entre 
os cidadãos e seu governo, e, com base nesse entendimento 
comum, sabemos o que esperar e como contribuir. Por sua vez, o 
Estado assume responsabilidades e atribuições de acordo com o 
compromisso acordado. Nesse sentido, definir seus limites, sejam 
eles econômicos, sociais ou culturais, por exemplo, não é uma 
tarefa que se faça de uma vez por todas. As funções do Estado 
são dinâmicas e transformam-se conforme o espírito da época.

A política social é a dimensão estratégica, quando assim 
concebida, e a expressão prática, quando implementada, dessa 
ideia de bem-estar. Seu objetivo é eliminar ou, pelo menos, 
reduzir os riscos e fatores que acentuam a pobreza e a exclusão 
em uma sociedade. Isso significa que a política social opera 
sobre vulnerabilidades estruturais ou crônicas que fazem com 
que as pessoas se encontrem em uma situação difícil, cheguem 
até essa situação ou permaneçam nela. 

É evidente que os problemas dos indivíduos também mudam 
em função de vários fatores, como mudanças tecnológicas, 
uma crise econômica, a alta concentração de riqueza em 
uma determinada nação ou uma pandemia, entre outros, e 

23 Na comunidade europeia de Estados de bem-estar social, a política social 
é geralmente conhecida dessa forma, social policy, e inclui serviços de saúde, 
previdência social e outras intervenções contra a vulnerabilidade e a pobreza. 
Enquanto isso, nos Estados Unidos, onde está mais disseminada a ideia de que 
o indivíduo é responsável por si mesmo, ainda que em situações catastróficas, 
os serviços públicos de saúde e educação são separados das intervenções 
de assistência social, como o seguro-desemprego, e isso é conhecido como 
social welfare. Durante grande parte do século XX, na América Latina, a 
política social esteve alinhada à concepção europeia e, portanto, ligada a 
alguma forma do Estado de bem-estar social.

transformam-se de acordo com a estrutura de uma sociedade 
(mais ou menos equitativa, por exemplo) e as políticas (mais 
ou menos inclusivas) do Estado. 

No entanto, não sejamos complacentes. O Estado é uma fera 
que tende a se acomodar e se tornar conservadora com o 
tempo, pois, para manter os processos, precisa burocratizá-los. 
Por isso, cada tarefa que lhe é incumbida não é por iniciativa 
própria, mas em resposta a alguma exigência mais ou menos 
em massa, mas não sem resistência de sua parte.

Este capítulo analisa a transformação do Estado impulsionada 
por revoluções tecnológicas e pressão social, e como o nosso 
entendimento de vulnerabilidade e pobreza evoluiu, desde 
a concepção elisabetana dos pobres merecedores até o 
surgimento da saúde pública e da educação gratuitas. Quando 
o ciclo histórico passa seu rolo compressor de mudanças, 
aqueles que estão dispostos a exigir um futuro diferente 
colocam as mãos na obra.

Um esgoto chamado Londres

Vamos incluir Thomas Southwood Smith na lista de inovadores. 
Não é em vão que o que hoje conhecemos como Estado 
de bem-estar deva alguns favores a esse batista rebelde e 
exigente que queria ser pastor calvinista, mas abandonou seus 
estudos religiosos, formou-se como médico e acabou como 
um brilhante reformista da saúde. 

Southwood Smith nasceu em Martock, Somerset, em 1788. 
Naqueles anos, a Inglaterra já exercia amplo controle sobre 
a Índia, explorava as costas da Austrália e havia iniciado o 
acelerado processo de mecanização que a história conheceria 
como Primeira Revolução Industrial. A Inglaterra do século XVIII 
herdou as “leis dos pobres” elisabetanas, que estabeleciam regras 
para a escolha de beneficiários em potencial da ajuda pública 
que não eram nem sistemáticas, nem grandes, nem justas.

THOMAS SOUTHWOOD SMITH E O ALGORITMO ASSUSTADOR



50 51QUEM TEM MEDO DA INTELIGÊNCIA?

As leis elisabetanas separavam a população pobre em dois 
grupos definidos: os pobres que merecem (deserving poor), 
incluindo órfãos, idosos e pessoas com deficiência, e os pobres 
que não merecem (undeserving poor), ou seja, as pessoas 
carentes que eram julgadas como tendo uma “má moral” e, 
portanto, não tinham direito a ajuda, pois eram responsáveis 
por sua própria condição. 

Aos 15 anos, Southwood Smith entrou na Academia Batista de 
Bristol para tornar-se um ministro pastoral, mas, cinco anos 
depois, já adulto, ele se rebelou contra o calvinismo, abandonou 
o claustro e mudou-se para Edimburgo para estudar medicina. 
Depois de formado, ele entrou em contato com o círculo de 
Jeremy Bentham, o fundador da Escola Utilitarista.24 Bentham 
tinha muito em comum com o inquieto Southwood Smith: era 
um homem inteligente e sensível, e um radical em uma época 
de grandes transformações.25 A filosofia de Bentham defendia 
a separação entre Igreja e Estado; a liberdade individual, de 
expressão e econômica; e a abolição da escravatura, do castigo 
físico, principalmente de crianças, e da pena de morte, que era 
comum na Inglaterra no fim do século XVIII. 

Algum tempo depois, Southwood Smith mudou-se de 
Edimburgo para Londres. Casado pela segunda vez e com 
duas filhas para criar, ele trabalhou como médico no Jewish 

24 Ao contrário de outras congregações cristãs, os unitaristas não acreditam 
no valor sagrado das escrituras e presumem que a razão deve ser o guia de 
sua leitura. Eles não aceitam a ideia da predestinação e colocam um peso 
significativo nas decisões dos indivíduos de construir suas vidas. Portanto, 
quando o touro da História se apresentou a eles, eles o agarraram pelos chifres.

25 Na concepção que Bentham tinha da vida, seu axioma central era: o que 
define o que é certo ou errado é a felicidade da maioria das pessoas. Por isso, 
defendeu a igualdade de direitos para as mulheres, o poder dos indivíduos 
de divorciar-se e a descriminalização da homossexualidade. Com formação 
em direito e filosofia, e sendo um reformista social, Bentham exerceu uma 
profunda influência em Southwood Smith e no grupo que o acompanhava 
com frequência e do qual fizeram parte o filósofo James Mill, seu filho John 
Stuart Mill (quem melhor desenvolveu a herança utilitarista de seu professor) 
e Robert Owen, que, mais tarde, seria um dos fundadores do socialismo 
utópico.

Hospital e no London Fever Hospital, enquanto se voltava para 
sua congregação unitarista como pastor. 

A Londres que Southwood Smith encontrou era uma metrópole 
descontrolada e cheia de contrastes, como consequência 
das brutais mudanças da Primeira Revolução Industrial. Os 
séculos XVIII e XIX testemunharam a passagem de sociedades 
predominantemente agrárias para uma nova articulação, a 
cidade, como resultado da introdução da máquina a vapor e 
outros avanços tecnológicos que permitiram o surgimento de 
ferrovias, fábricas de produção em massa e navios de longa 
autonomia. 

A força mecânica baniu a força muscular do mercado de 
trabalho. O campo deixou de ser um território com futuro e 
tornou-se um espaço de sobrevivência, passando a expulsar 
migrantes que constituíam o posto avançado de uma rápida 
urbanização dos antigos assentamentos humanos. Enquanto 
Southwood Smith crescia em Somerset, houve uma proliferação 
de vilas e povoados que, em poucos anos, ficaram saturadas 
de agricultores em busca de outra vida nos novos burgos.26  

Aquela Primeira Revolução Industrial foi uma transformação 
econômica desproporcional que também agravou muitos 
problemas sociais, uma vez que os povoados que originalmente 
podiam acomodar somente uma pequena população acabaram 
entrando em colapso com a crescente massa migratória. 
A infraestrutura disponível era insuficiente para absorver a 
maré humana em condições aceitáveis, o que só agravou a 
superlotação pré-existente.

A industrialização degradou o estado das bacias, nascentes, 
riachos e rios locais, que abasteciam os habitantes dos 
povoados e cidades com água potável. Agora também 
recebiam os metais pesados das fábricas e um volume maior 
de excrementos produzidos pelos aglomerados urbanos 

26 A área portuária de Liverpool, por exemplo, passou de uma população de 
78.000 pessoas em 1801 para mais de um milhão de habitantes em pouco 
menos de cem anos.

THOMAS SOUTHWOOD SMITH E O ALGORITMO ASSUSTADOR
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incontroláveis. Bactérias que causam doenças infecciosas 
mortais, como febre tifoide e cólera, prosperavam nessas 
fontes de água. O historiador Alexis de Tocqueville descreveu a 
Manchester daqueles anos assim: “As águas fétidas e barrentas 
dos riachos, manchadas de mil cores pelas fábricas que passam 
(...), vagam lentamente por este refúgio da pobreza”.

Tendo em vista que os bairros da cidade eram organizados 
por classes, os que mais sofriam nesse universo de condições 
precárias eram os mais pobres. Nos conjuntos habitacionais dos 
trabalhadores, predominavam as casas contínuas, as chamadas 
rowhouses, que eram muito mal ventiladas. Nas favelas, a 
higiene e a gestão de resíduos, muitas vezes despejados nas 
ruas, eram terríveis. Foi assim que, em muitas cidades, esses 
bairros tornaram-se centros de doenças e depredação. 

Southwood Smith começou a interessar-se por epidemias 
pouco tempo antes da Revolução e, já em 1830, tinha publicado 
seu Treatise on Fever. No livro, ele desafiou a comunidade 
médica a pensar de forma diferente sobre o tratamento das 
doenças sociais. O médico unitarista provou que as condições 
sanitárias eram a principal causa da propagação de doenças 
como cólera e febre amarela, e que poderiam ser evitadas com 
investimentos em saneamento. “A causa imediata ou que incita 
a febre é um veneno formado pela corrupção ou decomposição 
da matéria orgânica”, ele escreveu. “Durante o processo de 
apodrecimento, a matéria vegetal e animal emite um princípio 
ou dá origem a um novo composto que, ao ser introduzido no 
corpo humano, produz os fenômenos que constituem a febre.”

Oito anos depois, em 1838, a Comissão da Lei dos Pobres do 
Parlamento Britânico solicitou uma série de relatórios porque 
observou que uma alta proporção das pessoas de menor renda, 
que constituíam a imensa maioria da população em cidades 
como Londres, estava doente.27 

27 Depois que, em 1534, o Parlamento nomeou-o chefe supremo da Igreja na 
Inglaterra, uma decisão que significava a ruptura da nação com a autoridade 
papal, Henrique VIII promulgou duas leis para suprimir mosteiros que, entre 
1536 e 1541, conferiram à monarquia inglesa a autoridade para executar 

Muitos homens não podiam trabalhar por problemas de saúde; 
um grande número morria a cada ano. Embora fossem os 
primeiros vislumbres de uma política pública voltada para o 
atendimento daqueles que antes eram considerados “pobres 
não merecedores”, o interesse do Estado àquela época era 
exclusivamente econômico; a produtividade estava em notória 
queda, e os cofres exauridos eram responsáveis por sustentar 
as viúvas e os filhos desses mortos. Muitos políticos não 
gostavam da ideia.28 

É por isso que a Comissão pediu aos médicos James P. Kay-
Shuttleworth e Neil Arnott, e ao próprio Southwood Smith, 
que investigassem a situação da saúde em vários bairros de 
Londres. Southwood Smith foi o responsável pelo famoso 
estudo sobre Bethnal Green, a área com o maior número de 
teares da cidade. Evidentemente, não demorou muito para 
encontrar uma ligação direta entre saneamento e doenças. Os 
banheiros escoavam diretamente para as ruas, a céu aberto, e 
o eflúvio desagradável cobria toda a área. Southwood Smith 
encontrou casas com famílias inteiras assoladas por doenças e 
áreas onde as enfermidades eram generalizadas. Ele identificou 
aquele lugar como uma “fonte fecunda de febre”.

Na sequência do relatório de Bethnal Green, a Comissão pediu 
ao governo para investir em saneamento. A medida permitiria 
reduzir o custo de cuidar dos pobres e das famílias dos mortos 
a longo prazo, além de acompanhar o espírito do relatório de 
Southwood Smith. Essa foi uma solução utilitária e prática, 

processos administrativos e legais destinados a eliminar monastérios, 
priorados e conventos na Inglaterra, País de Gales e Irlanda.

28 “Até 1834, a Inglaterra operava um sistema de bem-estar social de ampla 
cobertura que garantia os meios de subsistência de todos, principalmente por 
meio de transferências de dinheiro em efetivo para idosos, viúvas, grandes 
famílias trabalhadoras, doentes, deficientes e também para os desempregados”, 
segundo Gregory Clark e Marianne Page em Welfare Reform, 1834. “É provável 
que até 9% da população tenha recebido esse subsídio em qualquer ano 
entre 1790 e 1834. Smith, Bentham, Malthus e Ricardo denunciaram que esse 
sistema impedia o bom funcionamento dos mercados de trabalho, reduzia os 
incentivos de trabalho e poupança aos pobres, e desestimulava o investimento 
em áreas de alto desemprego por onerar os empregadores.” 

THOMAS SOUTHWOOD SMITH E O ALGORITMO ASSUSTADOR
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movida por motivos científicos e, claro, nada acidental. Na 
então pequena e conservadora Londres, todos sabiam da 
posição pouco ortodoxa de Southowood Smith em relação à 
profissão médica tradicional.

Sob a influência de Bentham e de um círculo crescente de 
sua paróquia,29 Southwood Smith enfrentava havia algum 
tempo o que ele chamava de “corporações de médicos, 
cirurgiões e boticários administradas por oligarquias”. Em um 
de seus escritos públicos, ele disse que as doenças não eram 
aristocráticas ou de plebeus, e que os mesmos tratamentos 
deveriam ser aplicados a ambos os grupos sociais.

A crise e o relatório de Southwood Smith levaram a uma primeira 
tentativa de formular um plano de saúde pública na Grã-
Bretanha. De fato, foram o estopim para que o debate começasse 
imediatamente. Logo em seguida, a Igreja demandou atenção 
para os pobres. Em 1842, outro relatório feito com médicos 
pelo reformista social Edwin Chadwick permitiu discutir a 
primeira rede de água potável. No relatório de Chadwick, 
intitulado As condições sanitárias da população trabalhadora 
(em grande parte herdeiro do trabalho de Southwood Smith), 
argumentava-se que as moradias nos bairros marginalizados, 
o esgoto ineficiente e o abastecimento de água impura em 
cidades industriais estavam causando a morte desnecessária de 
cerca de 60.000 pessoas e enviando mais de 110.000 crianças 
por ano a orfanatos. Assim, o Estado viu-se forçado a gastar 
com saneamento público, abastecimento residencial de água 
e coleta de todos os resíduos. Essas despesas, disse Chadwick 
com sua lógica utilitarista, seriam “um ganho financeiro (...), já 
que reduziriam a lista de doenças e mortes prematuras”.

Southwood Smith e Chadwick defenderam fortemente a 
necessidade de o Estado investir na política social. Ambos 
observaram os benefícios e as perdas gerados pela Primeira 
Revolução Industrial que outros ignoraram ou negaram. 

29 Além do casamento entre Harriet Taylor e John Stuart Mill, eram unitaristas 
universais o sanitarista Edwin Chadwick, a feminista Harriet Taylor, a musicista 
e compositora Eliza Flower e seu marido, o poeta Robert Browning.

Em seu relatório sobre as condições de saúde da população 
trabalhadora da Grã-Bretanha, Chadwick aprofundou-se no 
estudo do impacto da pobreza na saúde. Ele afirmava que 
as pessoas de classe média viviam mais e com mais saúde 
porque podiam pagar para que o esgoto fosse removido e 
a água potável fosse canalizada para suas casas, e que esse 
fenômeno também dependia dos contextos locais. Naqueles 
tempos, em Liverpool, um profissional vivia, em média, 35 
anos; entretanto, um operário da mesma cidade morria, em 
média, aos 15 anos, afetado pela poluição proveniente de uma 
indústria não regulamentada e pela superlotação que facilitava 
a propagação de doenças. 

Chadwick criticou as empresas privadas que eliminavam o 
esgoto e forneciam água potável, argumentando que eram os 
órgãos públicos que deviam ser responsáveis por esses serviços. 
Segundo ele, essas empresas só estavam dispostas a oferecer 
esses serviços a quem pudesse pagar por eles (uma minoria), 
quando o objetivo dos entes públicos deveria ser garantir que 
todos tivessem acesso a esses serviços. Cinco anos depois, em 
1847, com base em relatórios semelhantes aos de Southwood 
Smith e Chadwick sobre quase todas as grandes cidades, o 
governo da Inglaterra introduziu a primeira grande reforma 
da saúde, e as administrações locais implementaram suas 
primeiras políticas sociais, de saneamento, bueiros e esgotos.

Von Bismarck muda as regras do jogo

A história de Thomas Southwood Smith é paradigmática. Cada 
vez que surge uma tecnologia disruptiva, como a máquina 
a vapor da Primeira Revolução Industrial, toda a estrutura 
econômica e política é afetada, surgem pressões sociais e 
setoriais, ocorrem inúmeras transformações culturais e até o 
próprio contrato social sofre modificações. 

As mudanças provocadas pela introdução da tecnologia 
na Primeira Revolução do século XVIII enfraqueceram os 
mecanismos de resiliência familiares ou comunitários, bem 
como a assistência social de caridade da Igreja nas sociedades 
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pré-industriais.30 Na Inglaterra de Southwood Smith, criaram-
se as condições socioeconômicas necessárias para que o 
Estado iniciasse seu primeiro planejamento de políticas sociais 
generalistas, muitas vezes reativas, que permitiriam superar a 
concepção caritativa e enfocada típica do período pré-industrial.

Quando Thomas Southwood Smith escreveu seu relatório sobre 
os bairros de Londres, houve uma mudança de concepção. 
Até então, os governos acreditavam que a intervenção do 
Estado na economia desequilibraria o progresso, de forma 
que apenas parcelas menores da população recebiam algum 
tipo de assistência. Foi essa leitura limitada dos defensores do 
mercado livre da Primeira Revolução Industrial que deu origem 
a movimentos sociais que incitariam o Estado a assumir um 
papel mais ativo diante da vulnerabilidade social.

A próxima transformação do Estado ocorreu com a Segunda 
Revolução Industrial, desta vez impulsionada pela eletricidade 
e as linhas de montagem. O desenvolvimento fabril mais 
avançado reduziu ainda mais a produção artesanal rural e 
consolidou a urbanização em massa de pessoas com baixa 
qualificação técnica que sofriam de desemprego cíclico.

A Segunda Revolução não nasceu em um estalar de dedos. 
No fim do século XIX, a industrialização e a urbanização 
introduziram novos riscos aos Estados. Se a Primeira Revolução 
tinha criado a cidade moderna despejando centenas de milhares 
de pessoas em bairros insalubres, uma mecanização mais 
eficiente continuava atraindo pessoas que agora enfrentavam 
uma primeira geração de habitantes envelhecidos com doenças 

30 Nesta primeira fase, as tentativas “institucionais” de organizar respostas 
coletivas vêm das instituições de caridade nascidas a partir do século XI 
na Europa. A maior parte do apoio vinha de instituições religiosas, como 
mosteiros ou fundos. A partir do século XV, a elite urbana começou a financiar 
alguns serviços de saúde, com o surgimento de hospitais de acesso mais ou 
menos livre, onde as pessoas com problemas eram recebidas e alimentadas. 
Algum tempo depois, seriam criadas figuras como as Contas de Poupança ou 
Contas de Empréstimo, os bens comuns seriam legalmente formalizados e as 
novas práticas e organizações agrícolas comunitárias ofereceriam às pessoas 
em situação de pobreza acesso à terra e seus frutos.

que se somavam às dos novos trabalhadores. Assim, entre 
1870 e a Primeira Guerra Mundial, os governos tiveram que 
enfrentar demandas crescentes: pensões e assistência médica 
por períodos mais longos e para um número maior de pessoas, 
e atenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais 
que antes não existiam. 

A resposta mais decisiva veio da Alemanha, impulsionada por 
grupos socialistas. O país entrou em recessão por volta de 1870, 
após o rápido crescimento impulsionado pela industrialização 
acelerada iniciada em 1850. Longas horas de trabalho árduo 
começaram a afetar a população, a crise gerou pobreza e a 
emigração para outros países, como os Estados Unidos, tornou-
se cada vez mais comum. Uma quantidade crescente de grupos 
sociais começou a exigir proteções trabalhistas, e o Partido Social-
Democrata dos Trabalhadores alemão começou a incentivar os 
trabalhadores a sindicalizarem-se. Otto von Bismarck, o primeiro 
chanceler da história alemã moderna, não gostou muito disso e 
via o socialismo como um risco para a nação. 

Von Bismarck, que era muito sagaz, agiu politicamente. Ele se 
apropriou das demandas mais ou menos informais da esquerda 
para implementá-las prontamente e apresentou-as não como 
uma reação, mas como uma oferta proativa do Estado. Mais 
especificamente, e apesar de ser um conservador ferrenho, 
ele decidiu defender algumas das ideias de grupos socialistas 
para reduzir a pressão e introduziu, em 1883, uma lei de saúde 
que deu origem ao primeiro sistema nacional contributivo31 de 
pensões, onde tanto empregadores como empregados pagavam

31 O financiamento do Estado de bem-estar tradicionalmente acontece por 
duas vias: a contribuição do empregador e do empregado, e os impostos 
recolhidos pelo fisco. Embora muitos Estados europeus da época seguissem 
o modelo alemão, a Grã-Bretanha, por exemplo, financiou seus sistemas de 
saúde por meio de impostos. 
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a um fundo de seguro.32 Durante os anos seguintes, essa lei 
continuou a expandir-se. O seguro de acidentes (1884) e as 
pensões de velhice (1889) também acabaram formando as bases 
do moderno Estado de bem-estar alemão e, mais tarde, europeu. 

Bismark foi um revolucionário imprevisto. Ele buscou conquistar 
o apoio das classes trabalhadoras, desarmar grupos socialistas, 
impedir a criação de sindicatos e, durante esse processo, criou 
um arcabouço que durou um século, pois, ao longo do século 
XX, os países industrializados expandiram as disposições 
públicas para enfrentar riscos como acidentes de trabalho, 
doenças, invalidez, morte e/ou desemprego crônico. 

No fim, foram mais uma vez as mudanças tecnológicas, a 
nova fábrica com linha de montagem e energia elétrica, que 
transformaram a dinâmica social, a relação com o Estado, o 
contrato e as políticas sociais. Após a Segunda Revolução 
Industrial, o mundo testemunhou o nascimento do primeiro 
seguro social, dos sindicatos, das leis mais rígidas sobre 
trabalho infantil e salário mínimo, e dos contornos do que seria 
o Estado de bem-estar, cuja expansão continuaria por quase 
todo o século XX.

Foi nessa época que começou a surgir na política social33 a 
ideia de que o Estado deveria cumprir um papel preventivo 

32 “O plano de seguros de Bismarck não era uma ideia totalmente original”, 
de acordo com Lorraine Boissoneault, em Smithsonian Magazine.“Os governos 
europeus já vinham implementando medidas de saúde pública desde o século 
XIV, quando as cidades-estados italianas tomaram medidas para controlar 
a propagação da peste bubônica por meio de quarentenas. E os grupos de 
seguros de saúde organizados pela comunidade, chamados de mutualidades 
ou fundos para os doentes, surgiram ao mesmo tempo para certas profissões”.

33 O objetivo dessas políticas sociais é eliminar ou, pelo menos, reduzir os riscos e 
fatores que exacerbam a pobreza e a exclusão em uma sociedade. Nesse sentido, 
elas operam com a fragilidade estrutural ou crônica que produzem, e levam 
as pessoas a uma situação vulnerável ou mantêm-nas nela. É claro que esses 
problemas sociais mudam de acordo com uma série de fatores, como uma crise 
econômica ou a alta concentração de riqueza em uma nação, ou uma catástrofe 
natural ou degradação ambiental progressiva, e também são transformados de 
acordo com a estrutura de uma sociedade (mais ou menos inclusiva, por exemplo) 
e as políticas estatais (também mais ou menos inclusivas). 

que ultrapassasse sua função reativa inicial. Agora, as pessoas 
sabem que existem redes de segurança caso caiam na pobreza, 
que existem seguros que lhes permitirão se aposentar e ter 
dinheiro para sobreviver na velhice, que os hospitais funcionam 
com uma porcentagem de seus impostos e que as mães passam 
a ter benefícios no pré e no pós-natal. Esse primeiro Estado 
de bem-estar também germinou a separação entre serviços 
públicos e políticas de proteção social.

A guerra, os cinco gigantes e as diferenças filosóficas

Além de ser um conflito global devastador, a Segunda Guerra 
Mundial desencadeou uma revolução tecnológica. As invenções 
nascidas entre 1939 e 1945 tiveram uma influência significativa 
nas décadas seguintes. “Apesar do papel crucial que a ciência, a 
matemática e as novas invenções desempenharam nas guerras 
anteriores, nada teve um efeito tão profundo nas tecnologias 
das nossas vidas atuais quanto a Segunda Guerra Mundial”, 
de acordo com o especialista em tecnologia David Mindell. “E 
nenhuma guerra foi tão profundamente afetada pela ciência, a 
matemática e a tecnologia quanto esta.”

Dos fabricantes de automóveis aos de refrigeradores, as 
indústrias leves foram reconvertidas durante a guerra em 
produtores de armas, suprimentos e material de guerra. O radar, 
que exigia peças de precisão pequenas e confiáveis, lançou as 
bases para a engenharia que desenvolveria uma megaindústria 
na década de 1950: a televisão. A bomba atômica reconfigurou 
a produção de armas do futuro. O pesticida DDT, usado para 
combater os mosquitos nas batalhas do Pacífico, transformou 
a agricultura. A indústria de alimentos realizou inúmeros 
estudos sobre nutrição, crucial em uma guerra, que acabaram 
influenciando toda uma nova gama de alimentos embalados 
e empacotados assim que ocorreu o retorno à civilidade. Os 
plásticos, uma grande invenção, chegaram em abundância. O 
que mais mudou? Os engenheiros alemães da guerra ficaram 
surpresos com a rapidez com que os Estados Unidos estavam 
reconvertendo sua produção civil para servir ao aparato militar, 
mas, acima de tudo, com a eficácia com que conseguiram 
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treinar a população para mudar completamente a atividade de 
acordo com a demanda.

Por outro lado, o Ministério da Saúde do Reino Unido 
encarregou o economista e reformista social William Beveridge 
de realizar uma avaliação sobre o estado dos benefícios sociais 
no país à época. Ele também deveria associar recomendações 
de mudança, antecipando a necessária reconstrução após 
o término do conflito. Beveridge referiu-se aos principais 
desafios políticos que o Reino Unido enfrentaria como “os 
cinco gigantes”: miséria, ignorância, carência, ociosidade e 
doenças. Para Beveridge, era necessária uma participação 
do Estado mais ativa do que nunca e, por isso, defendeu que 
as autoridades oferecessem garantias de que os recursos 
necessários estariam disponíveis para garantir o bem-estar 
das pessoas. O seguro social e as pensões seriam apenas uma 
parte da oferta pública, que também deveria incluir educação 
de qualidade, atendimento de saúde razoável e serviços de 
moradia a preços acessíveis. Em 1945, o Partido Trabalhista 
derrotou Winston Churchill nas eleições gerais, e o novo 
primeiro-ministro, Clement Attlee, decidiu implementar as 
sugestões de Beveridge.

Surgia no ar o novo sinal dos tempos: uma humanidade que 
começava a acreditar que era capaz de superar grandes males 
e seguir em frente. Três anos após o fim da guerra, as Nações 
Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948, na qual foram expandidas as sugestões de Beveridge 
na Inglaterra para o campo dos direitos econômicos, sociais 
e culturais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
reconhece o direito à previdência social no Artigo 22, o direito 
ao trabalho no Artigo 23, o direito ao descanso e lazer no 
Artigo 24, o direito a um nível de vida adequado no Artigo 25, o 
direito à educação em 26 e, finalmente, o direito aos benefícios 
da ciência e da cultura no artigo 27. 

Esse foi o início do papel do Estado como promotor, cujo 
objetivo vai além da responsabilidade trabalhista, pois assume 
a obrigação para com os cidadãos de garantir-lhes o exercício 

de seus direitos humanos, econômicos, sociais e culturais como 
inalienáveis. O triunfo das democracias do Ocidente transmitiu 
a visão dos vencedores à organização política, cultural e 
econômica do mundo.

Na década de 1960, os benefícios da recuperação econômica 
fermentada na década anterior permitiram aos governos 
reestruturar e solidificar seus Estados de bem-estar. As baixas 
taxas de desemprego que perduraram até a década seguinte 
permitiram discutir o papel do Estado além da formulação de 
medidas mitigadoras de riscos ocupacionais, como seguro-
desemprego e acidentes, e previdência. Os anos sessenta 
marcaram, assim, o salto da Terceira Revolução Industrial para 
o centro do palco.

Também chamada de Revolução Informática ou Digital, 
a terceira grande transformação foi impulsionada pelo 
desenvolvimento de semicondutores e microprocessadores, 
assim como pelo átomo e o novo potencial da energia nuclear. 
Os semicondutores possibilitaram a miniaturização de objetos, 
bem como mais velocidade e eficiência nos processos. Graças 
a robôs e controles programáveis, a automação da produção 
em série de alto nível mais uma vez revolucionou a indústria. 

O lançamento da computação centralizada (na década de 
1960) e da computação pessoal (nas décadas de 1970 e 1980) 
impulsionou saltos exponenciais na produção e mudou as relações 
sociais novamente. A aplicação, primeiro de transistores, entre 
as décadas de 1950 e 1960, e depois de circuitos integrados nos 
anos anteriores a 1970 e de microprocessadores a partir de 1971, 
abriu as portas para um mundo desconhecido. Cada geração de 
computadores dobrou a capacidade de seus circuitos lógicos 
e aumentou seu desempenho em quase 50%, dando um ritmo 
veloz a todo o espectro da atividade econômica em ondas 
constantes de mudança produtiva. Os computadores aceleraram 
todos os processos, do planejamento e gerenciamento das 
burocracias públicas aos avanços na ciência e nas atividades 
de campo, passando pelo ensino nas escolas e até mesmo pela 
economia aplicada. 
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O desenvolvimento da telemática ganhou cada vez mais 
presença na década de 1970, com melhorias contínuas na 
capacidade de processamento. Graças às tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), o comércio internacional 
acelerou-se, os processos de produção tornaram-se eficientes 
e padronizados em escala planetária, e o capital financeiro 
tornou-se global. Desde então, o tempo que transcorre entre 
as mudanças é mais curto a cada nova inovação tecnológica, 
seja ela central ou marginal. 

As corporações expandiram suas economias de escala, e 
as nações tiveram que se esforçar para ser mais produtivas 
com uma força de trabalho com custos competitivos. O peso 
específico de grandes capitais, realocados e capazes de impor 
condições progressivamente, exerceu uma pressão crescente 
sobre os Estados. 

Impulsionada pela Inglaterra de Margaret Thatcher e pelos 
Estados Unidos de Ronald Reagan, a corrente neoliberal 
penetrou em muitos países. A partir da década de 1980, a 
globalização do comércio passou a exigir mercados abertos em 
todo o mundo, exigindo novas habilidades dos trabalhadores 
e deixando à margem do sistema aqueles sem habilidades e 
conhecimentos específicos. O desemprego cresceu com as 
recessões das décadas de 1970 e 1980, mas nem todos os 
governos responderam com uma expansão da cobertura social. 
No caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, ao contrário, os 
esforços tinham como intuito deixar o Estado mais enxuto. 
Reagan, por exemplo, fez repetidas tentativas de cortar três 
programas sociais (moradia, pensões para idosos e subsídios 
de baixa renda) e deu pequenos passos no sentido de cortar 
fundos alocados a programas de saúde, doenças e deficiências.

Melhor prever que se arrepender

Se, até a década de 1970, os desafios do processo de mudança 
tinham sido respondidos de forma mais ou menos homogênea, 
a liberalização econômica progressiva marcou o início da 
separação das escolas de pensamento sobre políticas públicas. 

A década seguinte testemunhou a grande ruptura conceitual 
sobre o Estado de bem-estar. As divergências geradas pelo 
neoliberalismo aprofundaram-se e persistem até hoje. Isso 
diferenciou ainda mais as modalidades de proteção social que as 
nações desenvolveram desde a Segunda Guerra Mundial, cada 
uma inspirada por filosofias mais ou menos dessemelhantes 
em sua concepção do papel do Estado e dos indivíduos. 

O sociólogo dinamarquês Gøsta Esping-Andersen, especialista em 
bem-estar social, classifica os sistemas resultantes do pós-guerra 
da seguinte forma: (1) o modelo liberal praticado pelos Estados 
Unidos e Reino Unido; (2) o da Europa continental conservadora, 
vigente na Alemanha, França e Bélgica; e (3) o modelo social-
democrata escandinavo, típico da Suécia e da Dinamarca. 

Principalmente a partir da Terceira Revolução Industrial, 
o Estado social que prevaleceu na Europa continental 
desenvolveu políticas nas áreas de saúde, educação, 
previdência social, distribuição de renda e moradia, ao mesmo 
tempo que buscava soluções para os problemas ambientais 
e urbanos. Nos Estados Unidos, por outro lado, várias dessas 
políticas não foram assumidas pelo Estado, que continuou 
sendo um provedor de segunda ordem no que diz respeito ao 
fornecimento privado ou à responsabilidade dos indivíduos. 
Embora existam sistemas de aposentadoria e de saúde para os 
aposentados, ao longo da vida profissional, a maior parte dos 
cuidados recai sobre as famílias, que devem lidar com os custos 
exagerados e crescentes dos cuidados de saúde nacionais. 

A América Latina herdou elementos fundamentais do modelo 
europeu continental, com uma orientação, inspirada em 
Bismarck, para o financiamento por meio de contribuições 
patronais e individuais. Isso ocorre no âmbito de um consenso 
em relação à concepção de que a política social é parte 
fundamental das obrigações do Estado, que deve promover o 
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emprego e o desenvolvimento, facilitar a resolução de conflitos, 
criar resiliência e reduzir a desigualdade.34 

O que isso significa? Gosto não se discute. Embora seja verdade 
que o trabalho de Thomas Southwood Smith e Chadwick 
tenha lançado as bases para a função social do Estado, suas 
responsabilidades e atribuições não foram gravadas em pedra. 
Esses limites são dinâmicos, como as grandes revoluções 
tecnológicas têm mostrado. É por isso que a ação de indivíduos 
como Southwood Smith, Bismarck ou Beveridge, heterodoxa e 
fora de qualquer zona de conforto, permite repensar modelos 
estagnados.

Afinal, a política social nunca é asséptica, assim como a 
tecnologia, e nem uma, nem outra podem ser compreendidas 
sem a leitura das condições e contextos das transformações, 
ou seja, sem compreender a dinâmica histórica. 

Nessa dinâmica, como já observamos, os Estados foram, primeiro, 
reativos (por meio da assistência social e dos serviços), depois, 
preventivos (reduzindo riscos por meio dos instrumentos 
previdenciários) e, por fim, promotores (promulgando leis 
que favoreciam a igualdade, inclusão e enfoque nos direitos, 
desenvolvimento de habilidades e promoção de atividades 
produtivas e investimento nelas). Agora é a hora de os Estados se 
darem flexibilidade para implementar políticas úteis destinadas 
a resolver tanto as circunstâncias gerais quanto os fenômenos 
particulares em tempos de mudanças aceleradas. E não há 
maneira melhor de fazer isso que antecipar essas mudanças. O 
Estado de Bem-estar Digital e Inteligente, o EBDI, encaixa-se 
nesse novo cenário como uma luva em sua nova personificação: 
o Estado preditivo.

A política preditiva levará os governos a estabelecer uma lista 
de cenários prováveis para atuar preventivamente antes que o 

34 A própria CEPAL identifica seis áreas básicas de políticas públicas de gasto 
social: proteção social, educação, saúde, habitação e serviços comunitários, 
atividades recreativas (inclusive cultura e religião) e proteção do meio 
ambiente.

fenômeno se manifeste e gere uma crise. As tecnologias são 
variadas, como reconhecimento de imagem, voz, aprendizado 
de máquina e processamento de linguagem natural, e permitem 
a análise de trilhões de dados históricos para encontrar padrões 
e tendências que facilitem a antecipação de problemas. Se 
aprendemos alguma coisa com o coronavírus, é que investir 
para evitar uma crise e agir antecipadamente é sempre menos 
oneroso que gastar para reverter seus efeitos. 

Covid-19 e outras pandemias que impulsionaram revoluções

A Quarta Revolução Industrial (4IR, na abreviação em 
inglês), que começou na década de 1990 com a criação da 
internet, produziu novas e significativas rupturas. A Primeira 
Revolução Industrial do século XVIII usou vapor e água para 
mover máquinas, dizendo adeus aos animais como força de 
trabalho e à biomassa como fonte de energia; a Segunda, no 
fim do século XIX e início do século XX, usava energia elétrica 
para fabricar uma corrente; a Terceira utilizou a eletrônica e 
tecnologias da informação para automatizar a produção; foram 
também os anos do surgimento da energia nuclear e do início 
da exploração de fontes sustentáveis, como a eólica e a solar. 

A Quarta, filha da revolução digital anterior e alavancada 
pela internet, ameaça explodir em mil pedaços o mundo 
que conhecíamos. Ao contrário das três revoluções 
industriais anteriores, sua disseminação é viral e exponencial. 
Consequentemente, ela produz incertezas, medo e resistência. 
Um monstro.

A 4IR aproxima os mundos real e tecnológico com avanços 
que fundem o mundo físico com o digital e o biológico. Alguns 
descrevem isso como a chegada dos “sistemas ciberfísicos”, 
que exigem capacidades inteiramente novas em pessoas e 
máquinas. Há quem, por pânico ou simplificação, veja nela a 
Skynet produzindo a primeira geração de Exterminadores 
do Futuro nas mesmas fábricas onde uma linha de produção 
costumava produzir um Ford Focus. Para a maioria, tudo é 
imaginável, porque o que é visível é escasso, e o pouco que se vê 
não se compreende muito bem. Na realidade, não é bem assim.
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Com os avanços recentes em inteligência artificial, podemos 
imaginar operações autônomas em que fábricas de aviões, 
laboratórios ou sistemas de saneamento podem operar sem 
um humano responsável. Já existem mudanças visíveis que 
reforçam a crença de que vivemos em um mundo onde usamos 
algo que não compreendemos totalmente. Facebook, Twitter, 
WhatsApp e Instagram tornaram cada indivíduo um emissor. 
Eliminaram a intermediação da voz pública, colocando ainda 
mais pressão na crise de representatividade da democracia: 
para que ser membro de um partido político, quando posso 
agendar uma revolução com os meus amigos por mensagem 
instantânea para amanhã às 10h?

A influência da 4IR na economia não é para os fracos de 
coração. Não existe uma variável macroeconômica que escape 
de ser atravessada pela 4IR e seus algoritmos. Os cenários dos 
modelos de projeção de crescimento, sem ir mais longe, estão 
cada vez mais sendo testados em plataformas artificiais de IA. 

Porém, existem efeitos mais concretos.

Alguns economistas sugerem que a nova revolução pode 
aumentar ainda mais as lacunas de desigualdade no mercado de 
trabalho.35 Não é mais uma substituição de trabalhos mecânicos 
e repetitivos, mas a suplantação de processos que requerem 
percepção e discernimento. Estávamos falando sobre Skynet e 
o Exterminador do Futuro? Bem, aqui há substância para alguns 
outros filmes de terror. Como observamos, com a 4IR, as esferas 
física, digital e biológica às vezes se fundem como nunca antes, 
introduzindo dilemas filosóficos e éticos. Na verdade, esse é o 
ponto crucial. Hoje, deveríamos ter mais medo daqueles sistemas 
automatizados que decidem quem pode ser beneficiário de um 
programa social, quem tem acesso à educação ou quem fica com 
um emprego sem a supervisão de um ser humano.

35 O documento Impacto das inovações tecnológicas na estrutura social 
publicado no International Journal of Economics and Financial Issues descreve 
as consequências negativas das inovações que podem levar à substituição do 
trabalho humano por sistemas automatizados.

Atualmente, a tecnologia é importante e, às vezes, decisiva, 
mas não pode ser vista como uma deusa do Olimpo. É e deve 
ser entendida como a ferramenta que é. E, para assumi-la 
dessa forma, como produto e processo utilitários, temos que 
construir uma visão comum de que tecnologia queremos, 
como a produziremos, por que motivos e com que objetivos. 
Essa leitura compartilhada facilitará a apropriação crítica das 
ferramentas tecnológicas e dar-nos-á poder e controle sobre 
as nossas criações. 

As principais diferenças entre as revoluções anteriores e a 4IR 
são o ritmo do processo de mudança e o escopo da inovação 
tecnológica. Devido à escala e à complexidade, não houve 
nenhuma outra transformação de magnitude semelhante na 
história. Nunca. 

As mudanças afetam quase todas as indústrias ao redor do 
mundo e, portanto, será necessário reformular sistemas 
completos de produção. Mudam a forma como trabalhamos 
(inclusive a possibilidade de ter um emprego), o nosso tempo 
pessoal e a forma como nos comunicamos. Governos, educação, 
saúde, atendimento médico, comércio, todos mudam. Tudo. A 
gestão pública entrará em um jogo cujas regras projetadas para 
uma década atrás serão letra-morta. Instituições do Estado, 
sociedade, empresas, acadêmicos, famílias e indivíduos terão 
que se acostumar com um novo mundo. Estamos falando de 
uma mudança literalmente estrutural.

De la enfermedad puede salir la medicina

A América Latina e o Caribe acabam de viver um dos 
momentos mais prósperos de sua história. Entre 2003 e 2013, 
a desigualdade de renda caiu significativamente, e a pobreza 
diminuiu imensamente como resultado de uma combinação de 
melhor distribuição de renda e crescimento econômico razoável, 
alimentado por preços excelentes de produtos básicos agrícolas 
e minerais de exportação. E, mesmo assim, 167 milhões de 
pessoas viviam na pobreza na região naquele mesmo período, 
principalmente nas áreas rurais, com acesso insuficiente e de 
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baixa qualidade a serviços básicos de saúde, água, saneamento 
e higiene, e sofrendo um legado de discriminação indiscutível 
com base em gênero, raça e classe social.

Somos a região mais desigual do mundo.

No início de 2020, pouco antes de o impacto do coronavírus 
começar a ser sentido, outras ameaças escondiam-se no ar. Em 
seu estudo “Desenvolvimento econômico instável? Choques 
agregados na América Latina e no Caribe”, o Banco Mundial 
apontava que a exposição do subcontinente a riscos de desastres 
naturais e socioeconômicos triplicou entre 1970 e 2014. Chuvas 
e secas extremas são uma ameaça constante, de acordo com o 
estudo, a ponto de as tempestades ou inundações chegarem a ser 
responsáveis por sete em cada dez eventos naturais registrados. 

No Caribe, pelo menos um país é atingido por um furacão ou 
ciclone a cada ano. O corredor seco, região de floresta tropical 
que se estende por toda a América Central, sofre com secas 
recorrentes que colocam em risco lavouras, pecuária e segurança 
alimentar no istmo. Os países andinos e centro-americanos estão 
localizados no Círculo de Fogo do Pacífico, a maior cadeia de 
vulcões do planeta e palco de tamanha atividade sísmica, que 
ali ocorrem quase 90% dos terremotos mundiais. Na América 
do Sul, com seus imensos Andes, ocorre mais de um quarto de 
todos os terremotos de magnitude 8,0 no mundo. 

Se igualarmos uma crise de saúde como a do coronavírus a um 
desastre natural, os impactos de outros riscos e incertezas podem 
ser igualmente complexos na região: mercados volatilizados, 
conflitos e deslocamentos forçados, crises econômicas atendidas 
com recursos escassos e instrumentos menos eficientes que 
nas nações desenvolvidas. A fotografia mostra uma cena grave. 
Se os países da Europa, com seus Estados de bem-estar social 
mais poderosos e mais bem financiados, sofreram tanto assim o 
impacto da Covid-19, imaginemos o que isso poderia significar 
para as nações da ALC. Agora, vamos combinar uma pandemia 
com um furacão ou um terremoto, ou com uma megacrise 

socioeconômica no mesmo ano. Não é ficção. Algumas dessas 
combinações são possíveis a qualquer momento.

A Colômbia sentiu isso na própria carne quando, além de 
registrar altas taxas de infecção pela COVID-19 e o consequente 
enfraquecimento da economia, o país sofreu graves inundações 
de inverno devido ao fenômeno La Niña. Enquanto isso, o 
arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina foi 
atingido pela força devastadora do furacão IOTA. De acordo 
com estimativas do governo nacional, 98% da infraestrutura da 
ilha de Providencia foi destruída.

É por isso que, hoje, existe um consenso crescente sobre a 
necessidade de elaborar uma política social preventiva, flexível 
e adaptável ao risco. A política social do Estado de bem-estar 
digital e inteligente (o EBDI) deve estar focada na identificação 
de populações vulneráveis e na realização de esforços para 
reduzir a probabilidade ou intensidade das ameaças, e mitigar 
seus efeitos nocivos.

Essa visão do Estado requer a introdução de inovações na forma 
em que os problemas sociais atuais são resolvidos, primeiro pelo 
desenvolvimento de arquiteturas que permitam que seus sistemas 
analisem dados em tempo real e implementem ferramentas 
estatísticas capazes de prever fenômenos de risco para, depois, 
criar capacidades institucionais que permitam uma resposta 
efetiva. As novas políticas públicas devem abordar os fenômenos 
sociais de forma mais holística, estudando as vulnerabilidades 
e ameaças enfrentadas pelas pessoas tanto coletiva quanto 
individualmente, e contar com as ferramentas para enfrentá-las 
e mitigá-las. Além disso, os governos terão que recorrer a um 
novo quadro ético e normativo para regular o desenvolvimento 
da IA e inspirar confiança nos cidadãos. Afinal, a intenção é que 
eles tenham a esperança de que suas vidas serão melhores, de 
que não há um C3PO pronto para substituí-los na fábrica de 
refrigeradores, nem um Exterminador do Futuro prestes a destruir 
suas famílias porque eles saíram de casa sem documentos. 
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Porém, acima de tudo, eles devem ter a esperança de que a 
riqueza não continuará se concentrando nas mãos de poucos 
e de que o mundo será mais justo e saudável. Quanto trabalho!
Uma tecnologia não é uma criação inofensiva. Nela está 
a subjetividade de seus criadores, sua forma de entender a 
realidade e o mundo. O produto que temos em mãos não é 
inerte. Em The Second Machine Age, Erik Brynjolfsson e Andrew 
McAfee alertam que o perigo inato a toda tecnologia é que a 
complexidade subjacente, muitas vezes compreensível apenas 
para seus criadores, reproduz e fortalece as desigualdades de 
poder existentes em uma sociedade. 

Para definir o alcance das ferramentas do EBDI, a participação 
cidadã é tão fundamental quanto a de cientistas, acadêmicos e 
tecnólogos; funcionários e burocratas; políticos e legisladores; 
reguladores e empresários. O debate sobre como o Estado 
deve abordar a IA deve ser amplo e aberto, como será tratado 
nos capítulos 5, 6 e 7. Quando assumimos a tecnologia como 
uma panaceia, como um milagre ou uma solução absoluta 
para os problemas da nossa existência, ou seja, quando somos 
mais filhos da fé que da razão, como diria Thomas Southwood 
Smith, podemos ficar à mercê de suas falhas. Não existe 
ferramenta asséptica. Como todos os outros seres humanos, os 
programadores têm opiniões, ideologias, preconceitos e filtros 
sociais, culturais e políticos que se expressam, consciente ou 
inconscientemente, nos algoritmos de suas soluções.36 

Nos próximos capítulos abordaremos os desafios técnicos, 
institucionais, éticos e normativos da incorporação da IA ao 
Estado. O desafio para o EBDI é complexo. Ele precisa recuperar 
terreno resolvendo as pendências da Terceira Revolução 
Industrial, as exigências da globalização, as ameaças climáticas, 
os déficits estruturais e, ao mesmo tempo, esquecer o manual 

36 Vejamos apenas a dinâmica do nosso escritório ou empresa, como acontece 
com frequência: a tecnologia favorece quem tem as competências necessárias 
para a utilizar e, assim, aumentar sua produtividade.

de procedimentos do século XX para pensar em como antecipar 
um mundo que está por vir, que, além de tudo, é invisível.37  

37 A tarefa é descomunal. Ela deve preencher as lacunas socioeconômicas 
entre os ricos das cidades e os pobres que habitam os extramuros e o campo. 
Deve elevar a qualificação técnica de sua força de trabalho para deixar a 
economia mais próxima de mercados de maior valor agregado para poder 
ser competitivos em 2030, 2050 e 2070. E tudo isso deve ser feito com os 
mesmos recursos humanos existentes hoje em níveis quase pós-analógicos, de 
forma que precisarão ser retreinados ou substituídos por uma nova geração. E 
isso não é tudo. Ela também deve prever um novo mundo e decidir como será 
o Estado do futuro em um oceano de incertezas econômicas e referentes ao 
mercado de trabalho.
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Capítulo 3
O Exterminador do Futuro não existe

A IA está longe de ser um sistema autônomo capaz de dominar 
o mundo. É, sim, uma ferramenta que pode nos ajudar. O trajeto 
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Em 31 de dezembro de 2019, a plataforma canadense 
BlueDot enviou um comunicado urgente a seus clientes nas 
organizações de saúde do mundo. Na cidade de Wuhan, 800 
quilômetros a leste de Xangai, estava ocorrendo um surto de 
casos de pneumonia, possivelmente devido à exposição dos 
vendedores do mercado de frutos do mar de Wuhan a animais 
vivos contaminados com vestígios de um novo vírus. O pior 
(ou melhor) é que a BlueDot já sabia o que estava por vir. O 
coronavírus partiria da China nos dias seguintes e infectaria 
centenas de pessoas em Bangkok, Seul, Taipei e Tóquio, e 
assim foi informado.

Menos de duas semanas após os primeiros alertas, os 3.771 
ocupantes de um cruzeiro estavam sendo mantidos em 
quarentena no porto japonês de Yokohama. Mais de 600 
seriam infectados algumas semanas depois. Desde então, 
as cidades e países aos quais a BlueDot previu que o vírus 
viajaria registraram doentes: cerca de 60 casos em fevereiro 
descobertos pelas autoridades da Tailândia e Taiwan, e cerca 
de 200 pessoas na Coreia do Sul, 100 delas em um encontro de 
uma seita religiosa. Antes do primeiro trimestre de 2020, quase 
76.000 pessoas na China haviam sido infectadas pelo SARS-
CoV-2, nome dado a essa estirpe específica pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

A crise foi informada em noticiários do mundo inteiro, à medida 
que o coronavírus detectado se espalhou em pouco tempo 
para mais de vinte nações da Ásia, Europa, África e América 
do Norte: qualquer continente aonde um avião chegasse. 

Como uma empresa social canadense como a BlueDot 
conseguiu prever o salto do coronavírus da China para outras 
nações com tanta precisão? A empresa BlueDot tem uma IA 
onipresente que pode adivinhar o que vai acontecer? 

Desde 2014, a empresa trabalha para uma dúzia de governos 
do mundo todo, inclusive o dos Estados Unidos, monitorando 
a disseminação de doenças infecciosas. Tudo começa com 
a programação de um robô dedicado a “raspar a web” (web 

scraping)38 que coleta notícias em 65 línguas diferentes dos 
meios de comunicação em massa, declarações oficiais, redes 
sociais e blogs de discussão sobre doenças em plantas e animais. 
Esses dados são carregados em um sistema de tradução39 para 
unificar as notícias em um único idioma e permitir buscas por 
palavras-chave e conteúdo semântico.40 

Essa mineração de dados permite pesquisar correspondências 
em volumes significativos de informações que podem parecer 
desconexas. Seu objeto e cobertura evidenciam mortes 
estranhas sem explicação aparente ou doenças com sintomas 
que não estão relacionados a nenhum diagnóstico conhecido, 
ou que apresentam semelhanças, mas também variações 
marcantes, relatadas pelas autoridades em publicações 
periódicas especializadas, e até mesmo em blogs e fóruns na 
internet. O objetivo é identificar padrões espaço-temporais de 
menções a doenças ou infecções. Usando essas informações 
estruturadas, a BlueDot elabora um relatório de saúde que é 
enviado a seus clientes para que evitem as zonas de perigo. 

No caso do SARS-CoV-2, a BlueDot cruzou imediatamente as 
informações que tinha detectado sobre Wuhan com milhares 
de dados de passagens aéreas, já que as rotas aéreas, como os 
galeões que cruzavam os mares no passado, são importantes 
propagadores de doenças. Assim, ele pôde determinar quais 
eram os voos com mais conexões entre Wuhan e outros lugares 
da China, e informou os saltos que o coronavírus daria de seu 
local de origem para outras cidades asiáticas.

38 Web scraping, também conhecido como web crawling, é o processo de 
recuperar ou extrair dados de um site usando-se um algoritmo automatizado ou 
bot que baixa o conteúdo diretamente para uma página da web e o estrutura em 
um banco de dados para análise.

39 A BlueDot não forneceu informações suficientes sobre o estágio de tradução, 
mas pode-se presumir com segurança que sistemas de tradução de linguagem 
natural baseados em aprendizado de máquina são usados, internamente ou por 
meio de serviços de empresas como Google Translate ou Microsoft Translator.

40 Kamran Khan, o fundador da BlueDot, apontou que seu mecanismo de algoritmo 
é tão bem treinado, que pode identificar, por exemplo, se está ocorrendo um surto 
de antraz na Mongólia ou um encontro da banda de heavy metal Anthrax.
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Em 2016, a BlueDot já tinha ajudado os Estados Unidos, um 
de seus maiores usuários, a preparar-se para o surto do vírus 
Zika que surgiu naquele ano. O algoritmo cruzou dados de 
itinerários de voos, densidades populacionais de cidades, 
mapas de temperatura e clima, e informações sobre os tipos de 
mosquito que se proliferam em cada região do mundo. Assim, 
os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla 
em inglês) entenderam que deveriam dar atenção especial aos 
aeroportos da Flórida, aonde chegavam muitos viajantes do 
Brasil, o país mais afetado pelo Zika. 

A previsão antecipada da BlueDot em 31 de dezembro de 
2019 sobre o vírus que causa doença da Covid-19 foi crucial. 
A China tem uma considerável reputação internacional de 
ser pouco transparente. Normalmente, suas autoridades não 
estão dispostas a fornecer informações ao mundo sobre 
poluição ambiental, doenças infecciosas ou desastres naturais 
que ocorrem em seu território. Isso limita o trabalho das 
organizações de vigilância em saúde, principalmente da OMS. 
Esta última notificou ao mundo que Wuhan estava enfrentando 
uma crise de risco global em 9 de janeiro de 2020, pouco mais 
de uma semana após receber e corroborar a notificação do 
governo chinês sobre os primeiros 27 casos ocorridos quase 
um mês antes, no início de dezembro. Na mesma época 
em que a OMS fez seu anúncio, as autoridades de Wuhan 
declararam estado de sítio. Os drones das redes de notícias que 
sobrevoavam a cidade mostravam uma prévia do apocalipse: 
avenidas desertas e ninguém nas calçadas nem nos parques.

No caso de Wuhan, a IA permitiu superar as barreiras 
informacionais do governo chinês que a OMS não consegue 
superar, já que suas decisões dependem de dados fornecidos 
por autoridades de Pequim. Em vez disso, as teias de aranha da 
IA da BlueDot conseguem contornar grande parte da censura, 
sondando cada canto da web em busca de pistas indiretas 
produzidas de maneira atomizada, muitas vezes mais difícil de 
controlar para a segurança do Estado. 

Embora o processo analítico da BlueDot não seja 
particularmente avançado (em comparação com sistemas 
como os que a Tesla usa no piloto automático de seus carros, 
por exemplo), é uma operação de análise rápida e em massa. 
A obtenção dos mesmos resultados com trabalho humano 
exigiria o emprego de milhares de falantes de uma ampla 
variedade de idiomas por um longo tempo, totalmente 
dedicados à análise linguística, contextual e semântica, e, 
então, contar com editores especializados em ciências que 
consigam ler a intertextualidade dos relatórios. Eles nunca 
atingiriam um resultado próximo ao dos algoritmos na mesma 
fração de tempo. 

Ainda é muito cedo para determinar quantas vidas o algoritmo 
usado em Wuhan salvou, mas sua aplicação facilitou mais que 
nunca a tomada de decisões durante a crise. Em 2003, quando o 
vírus da SARS se espalhou da China para Hong Kong e de lá para 
outras nações, quatro meses se passaram entre a descoberta 
dos primeiros casos e a notificação global pela OMS.41  

O coronavírus deixou claro que, hoje, temos algoritmos 
para intervir na saúde e em muitos outros campos. Mesmo 
algoritmos aparentemente simples podem ter um impacto 
gigantesco nas decisões tomadas pelo Estado de bem-estar 
digital e inteligente, o EBDI. A análise preditiva permite que 
os governos abordem a probabilidade de um problema surgir 
antes que ele se manifeste; a tarefa pendente é garantir que 
os Estados tenham a flexibilidade necessária para responder a 
essas emergências. 

As máquinas ao resgate

O algoritmo de Wuhan não é o exemplo, apenas uma das 
possibilidades estratégicas de implementação da IA nas 
políticas sociais. E não vai demorar décadas. A IA está pronta 
para mudar o mundo. Todos nós ouvimos o conselho dos 

41 A China adiou a notificação do SARS à OMS até fevereiro de 2003, três 
meses após a detecção dos primeiros casos. Naquele momento, já havia mais 
de 300 infectados.
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mais velhos de dar um passo de cada vez, mas os avanços da 
estratégia auxiliados por inteligências não-humanas são saltos 
que não podemos ignorar. 

No passado, a nossa abordagem às doenças era essencialmente 
reativa (acontecia uma catástrofe, e o Estado agia) ou preventiva 
(financiamento de um seguro de saúde ou de aposentadoria 
para quando envelhecíamos ou ficávamos doentes). Ainda 
hoje, boa parte das intervenções diante de situações de crise 
mantém esse perfil. Quando o ebola estourou na Guiné, em 
2013, demorou meses até que os primeiros pesquisadores 
chegassem à aldeia considerada “marco zero”, apenas para 
descobrir que a árvore onde os morcegos que transmitiam 
a doença costumavam cochilar havia sido queimada e os 
coleópteros haviam emigrado. 

Esse problema está conosco há muitas décadas. Pessoas 
infectadas que são portadores saudáveis ou animais que operam 
como reservatórios vivos de vírus costumavam deixar, e ainda 
deixam, seus locais de origem sem acompanhamento nem 
controle, prontos para transmitir sua carga fatal para outros 
humanos. As pragas não são um assunto frívolo. A maioria das 
infecções, inclusive ebola, SARS, HIV, coronavírus ou doença de 
Lyme, nasce e é incubada em outras espécies antes de passar 
para as pessoas. Quando conseguimos descobrir qual foi o agente 
responsável pela infecção, o patógeno já foi para outro lugar. 

A resposta histórica a esses problemas e outros, como 
catástrofes, frequentemente vem post facto: uma doença é 
declarada e passa a ser controlada, isolada e mitigada. De certa 
forma, é um curso de ação que, durante décadas, presumiu 
que o Estado sempre chegaria atrasado. Era razoável pensar 
assim. Não tínhamos a tecnologia e/ou os avanços necessários 
para antecipar eventos.

Porém, agora temos.

A IA permite interromper essa reação em cadeia antes que 
aconteça. Barbara Han acredita que a abordagem tradicional 

não é mais suficiente. Han é ecologista de doenças do Cary 
Institute of Ecosystem Studies, uma instituição que opera na 
floresta de Millbrook, localizada a duas horas ao norte da cidade 
de Nova York. Ela estuda a intervenção conflitiva da humanidade 
no meio ambiente e argumenta que o antigo paradigma do 
Estado reativo, ou seja, esperar até que as pessoas adoeçam, é 
inadequado. “Não adianta distribuir guarda-chuvas depois que 
chove”, diz ela. “A ideia é prever a chuva antes que comece.”

No passado, a reação dos Estados a eventos catastróficos, como 
terremotos, incêndios ou uma epidemia de gripe, exigia um 
processo mais ou menos demorado de coleta, processamento 
e análise de dados; formulação de políticas; às vezes, um teste-
piloto; e, por fim, a implantação das respectivas medidas na 
sociedade. A curva entre a ocorrência de um caso, seja uma 
epidemia ou crise econômica, e a resposta era e ainda é longa, 
e, por isso mesmo, facilitava a manutenção ou ampliação de 
impactos graves. Ainda hoje, os Estados planejam estratégias de 
médio e longo prazos com base em informações desatualizadas. 

Nós insistimos. Não deveria mais ser assim, porque temos 
ferramentas para que não seja.

A Quarta Revolução, a da inteligência, oferece uma nova 
oportunidade de reorganizar o Estado de bem-estar com base 
em critérios de equidade, eficiência e flexibilidade. Por isso, a 
IA é uma ferramenta estratégica para a elaboração de políticas 
sociais dinâmicas, adaptativas, preventivas e preditivas no EBDI. 

Trata-se de um novo paradigma. Hoje, a humanidade tem a 
oportunidade, pela primeira vez desde suas origens, de prever 
com um alto grau de certeza a ocorrência de eventos perigosos 
em grande escala antes que eles aconteçam e seus efeitos 
colaterais se manifestem.42  

42 Também é possível que isso nunca aconteça, já que uma predição nada 
mais é que isso, não uma certeza absoluta sobre algo predeterminado. O 
valor da previsão de um modelo computacional está em sua capacidade de 
criar hipóteses plausíveis, considerando N cenários. E isso permite desenhar 
respostas possíveis ou antecipar ações.
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Os sinais que anunciam uma crise muitas vezes são indiscerníveis 
para o cérebro humano. Quantas pessoas seriam necessárias 
para detectar pistas sutis do coronavírus nas conversas virtuais 
dos residentes de Wuhan? No entanto, eles não são indiscerníveis 
para modelos computacionais capazes de minerar dados em 
uma escala inconcebível para qualquer indivíduo incapaz de 
multiplicar mentalmente 234 x 17 sem desistir.

Siri: você está aí mesmo?

No entanto, é uma boa ideia introduzir a IA na gestão pública? 
Não há riscos significativos ao ensaiar usar uma nova tecnologia 
para lidar com tantas questões que são tão importantes? 

Algumas páginas atrás, falamos sobre a Skynet, o Exterminador 
do Futuro e o Hal 9000. Vamos dar um passo ao lado e retomar 
o medo do desconhecido.

O polímata e filósofo sueco Nick Boström, referência obrigatória 
quando se fala dos riscos da superinteligência, classifica os 
sistemas inteligentes em três níveis: IA limitada ou fraca, ou seja, 
um sistema hiperespecializado em uma única tarefa; IA “geral” 
ou forte, isto é, um sistema de uso geral capaz de aprender 
consigo mesmo e generalizar, levando seu aprendizado 
para outras tarefas; e, finalmente, o que Boström chama de 
superinteligência, um sistema que “ultrapasse radicalmente as 
melhores mentes humanas em todos os campos, inclusive a 
criatividade científica, a sabedoria geral e as habilidades sociais”.

Nos últimos anos, os assistentes virtuais, como a Siri, a Alexa 
e a Cortana, melhoraram muito. Hoje, eles são capazes de 
realizar tarefas complexas que antes teriam exigido a nossa 
intervenção: desde procurar um número de telefone até 
informar-nos a previsão do tempo antes de sairmos para um 
compromisso, do qual, aliás, eles próprios nos lembraram 
minutos antes. No entanto, não há muito mais que eles possam 
fazer. Uma IA geral com a qual podemos falar sobre tudo e 
nada, compartilhar sonhos, felicidades e tristezas, uma IA que 
se comporte como a melíflua assistente virtual que Scarlett 

Johansson interpretou no filme Her, ainda está muito longe. 
Não existe Skynet nem Exterminador do Futuro. Não existe um 
Hal 9000. 

Temos que repetir isso como um mantra toda vez que vemos 
uma história com uma manchete maluca cujo único objetivo é 
monetizar cliques via escândalo. Não existe inteligência artificial 
consciente de si mesma; estamos a uma distância significativa 
de uma inteligência artificial geral (se é que é possível) que seja 
capaz de raciocinar intuitiva e subjetivamente como a humana.43  

Esse é o tipo de história que devoramos com prazer na ficção, 
mas que não faz parte da existência real da IA. No entanto, 
elas alimentaram as nossas fantasias a ponto de construir a 
imagem de um monstro perigoso. Claro, ninguém quer uma 
tecnologia presumivelmente arriscada nas proximidades 
dos arquivos que guardam os nossos dados mais pessoais, 
inclusive as nossas informações médicas e fiscais, ou detalhes 
da vida dos nossos filhos. 

O caso a seguir é ilustrativo. Em junho de 2017, membros da 
Divisão de Pesquisa de Inteligência Artificial do Facebook 
propuseram um novo método para treinar chatbots em tarefas 
de negociação. Os pesquisadores colocaram dois chatbots 
para treinar um ao outro a fim de melhorar os resultados. Seus 
nomes eram Bob e Alice, e eles tinham que conversar para 
negociar a propriedade de um grupo de objetos virtuais. 

O modelo, construído com base em milhares de situações reais 
de negociação, também utilizava um método de aprendizado 
por reforço no qual o algoritmo tinha a tarefa de simular os 
possíveis resultados da conversa para planejar melhor a 
próxima resposta.  

Porém, algo deu errado. Os autores identificaram que os 
chatbots às vezes geravam frases sem sentido, como “As bolas 

43 Essa IA geral ainda é um sonho, ou quem sabe um pesadelo, mas não existe; 
não foi inventada e não há consenso sobre quanto tempo pensamos que 
levará para alcançá-la, se é que algum dia a atingiremos.
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têm zero pra mim pra mim pra mim pra mim pra mim pra mim” 
(Alice) ou “Você eu todo o resto” (Bob). Não era uma discussão 
de casal, mas evidentemente um desvio do programa original 
dos engenheiros. E isso não deveria acontecer. 

Contudo, como o bot receptor (suponhamos, o Bob) 
não identificava a frase do emissor, isto é, Alice, como 
gramaticalmente ou sintaticamente errada, mas sim como uma 
nova entrada lógica e nada contraditória, ele a considerava 
válida, acrescentando-a a seu sistema, analisando-a e 
elaborando sua própria resposta baseada nela para continuar 
a conversa. Em suma, Bob estava construindo outra camada 
semântica associada àquele input incompreensível para 
humanos, mas significativo para Alice, que agora entendia 
que Bob estava tentando dizer a ela algo relacionado à sua 
mensagem anterior; então, ela reprocessava e criava uma nova 
resposta. Quanto mais tempo se passava, mais Bob e Alice 
ajustavam as sequências lógicas de compreensão mútua e 
mais se afastavam de algo que poderia ser considerado uma 
comunicação humanamente compreensível em inglês. 

Bob e Alice não inventaram sua própria linguagem. Eles 
se comunicavam quebrando regras gramaticais, as nossas, 
e criando novos mecanismos de interação aprendidos a 
cada troca. Agiram assim porque isso lhes permitia ser 
mais eficientes nas negociações. Na verdade, várias foram 
eficazes com esse método. Porém, como a nova linguagem 
era incompreensível para os autores originais, os engenheiros 
decidiram simplesmente incluir uma restrição que obrigava os 
bots a respeitar a gramática do inglês. 

Agora, imagine por um momento que você é o repórter que 
descobre essa história, que você tem poucos escrúpulos, que 
o seu editor não se preocupa com a ética e que a sua mídia 
tem incentivos para milhões de leitores clicarem nas notícias, 
ajudando a gerar tráfego de audiência e, eventualmente, 
anunciantes. Em seguida, você escreve a seguinte manchete: 
“A IA está inventando uma linguagem que os humanos não 
conseguem entender. Devemos pará-la?”. Essa manchete é 

real. Foi publicada pela revista de tecnologia e negócios Fast 
Company em julho de 2017.

Pense um pouco e a matéria se escreve sozinha. Uma empresa 
coloca dois robôs para falar e, em pouco tempo, eles inventam 
uma linguagem que seus criadores não entendem, mas que é 
muito útil e eficiente para as máquinas. Skynet!

A bola começou a rolar imediatamente. Os tabloides fizeram 
a festa com manchetes catastróficas. Na Inglaterra, o The 
Sun publicou um artigo com o título “O Facebook desliga o 
experimento de IA depois que dois robôs começam a falar em 
sua PRÓPRIA língua, que só eles podem entender”. O texto, 
acompanhado de imagens semelhantes às do filme “Eu, Robô” 
(onde os humanoides quebram as três leis da robótica de Isaac 
Asimov44), dava a entender que as máquinas estavam fora de 
controle e que os pesquisadores não tinham outra opção a não 
ser desligá-las para salvar-nos do apocalipse.45 

44 Conjunto de regras criadas por Isaac Asimov e usadas em seus romances de 
ficção científica para proteger os seres humanos em um futuro com IA. As leis, 
publicadas pela primeira vez em 1942 no romance Runaround da série “Eu, Robô”, 
diziam: (1) um robô não pode prejudicar um ser humano ou, por inação, permitir 
que um ser humano sofra danos; (2) um robô deve obedecer às ordens dadas a 
ele por seres humanos, exceto quando essas ordens entram em conflito com a 
Primeira Lei; (3) um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa 
proteção não entre em conflito com a Primeira ou a Segunda Lei.  

45 Muitos viram com horror o impacto de uma tempestade em copo d’água. Para 
começar, os bots não fizeram nada por conta própria. Os engenheiros do Facebook 
programaram a performance de Alice e Bob, querendo entender como a linguística 
atua nas instâncias de negociação. Os bots, projetados para experimentar com a 
linguagem de uma forma que favorecesse sua posição negociadora, encontraram 
um atalho na invenção de monemas mais simples. Bob e Alice muniram suas 
trocas de sentido. Na prática, eles tentaram se entender como dois softwares 
que devem ser compatíveis para não interromper um processo. Nunca foi, como 
alguns meios de comunicação sugeriram, o caso de os bots criarem sua própria 
linguagem para escapar do controle de seus amos humanos, mas, sim, que as 
redes neurais artificiais usaram a linguagem humana, modificando-a conforme 
necessário para melhorar as transações. Isso não é novo. O Google também 
descobriu que suas redes neurais interpretam a semântica de várias frases, e já 
existem projetos para permitir que as máquinas criem suas próprias linguagens 
artificiais que lhes permitam melhorar sua capacidade de processar informações 
mais rapidamente. Dá medo? Sempre há pessoas no comando.
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Qualquer postagem desse tipo é irresponsável, não apenas 
porque é falsa, mas também porque nos impede de focar nas 
questões reais. Não, os bots não estavam inventando uma 
linguagem para escapar propositalmente da humanidade. Não, 
os bots não foram desligados por estar fora de controle, e não, 
não é por isso que estamos mais perto de ter uma inteligência 
artificial próxima da inteligência humana e, portanto, capaz de 
conscientemente, moralmente, fazer o mal.

Todos os avanços técnicos em inteligência artificial produziram 
até agora uma IA limitada e hiperespecializada em uma tarefa 
que ela é capaz de realizar com excelência. Essa IA limitada 
consegue perceber, processar, classificar objetos e traduzir 
linguagens, mas não mandará Exterminadores do Futuro T-101, 
T-800, T-850 e T-1000 atrás das pessoas.

E é dessa IA limitada que o EBDI, esse novo Estado de bem-
estar digital e inteligente, precisa.

Mesmo que a IA faça apenas uma coisa, o encadeamento 
de modelos pode ser usado para resolver processos muito 
complicados cujo impacto poderia ser substancial na nossa 
forma de entender o Estado. Ao longo deste livro, veremos que 
os riscos da IA não estão tanto em sistemas avançados, mas no 
lado mais humano do relacionamento. Governos e indivíduos 
estão atrasados na tarefa pendente de compreender totalmente 
e mitigar os obstáculos em potencial e reais que a adoção e 
uso de qualquer tecnologia representa, particularmente essa.  

Portanto, vamos retomar a conversa de forma mais concreta, 
porque focar-nos em cenários apocalípticos com máquinas 
conspirando pelas nossas costas em idiomas sintéticos impede-
nos de ver o potencial do sistema, bem como seus riscos reais.

Primeiro, o mais importante: do que se trata?

O que é, então, o que chamamos de inteligência artificial, 
além de um programa de computador como o apresentamos 
no início? A definição nunca será uma tarefa fácil, pois é um 

conceito de ampla cobertura, uma forma de chamar tudo e 
nada em particular. O que hoje chamamos de IA não existia 
há vinte anos, da mesma forma que o que chamávamos de 
inteligência artificial há duas décadas seria agora considerado 
um estágio inferior já obsoleto.

Em linhas gerais, a IA é uma área que desenvolve capacidades 
em sistemas computacionais de realizar tarefas e atividades 
consideradas “inteligentes”. Esse qualificador envolve o 
primeiro problema. O que é inteligência? É sinônimo de 
percepção, audição, visão, paladar, tato e olfato? Ou, melhor, 
é processamento no sentido de compreensão, geração, 
tradução e simplificação? É alguma medida de bom senso? É a 
aprendizagem ou a capacidade de reagir de maneiras diversas 
e criativas? 

Se inteligência é um termo abrangente, uma máquina é capaz 
de pensar?

O matemático Alan Turing foi o primeiro a fazer essa pergunta 
em 1950 e, para respondê-la, propôs o “jogo da imitação”, 
mecanismo pelo qual a inteligência de uma máquina seria 
avaliada por sua capacidade de conversar no mesmo nível de 
um humano. Isso significa que a máquina tinha que fazer isso 
tão perfeitamente que os humanos do outro lado tinham que 
presumir que eles estavam falando com outra pessoa, não com 
um software.

A avaliação consistia em colocar um ou mais indivíduos em 
uma sala equipada com teclado e tela, de onde teriam que 
trocar mensagens em um bate-papo com outras pessoas e 
máquinas. Se essas pessoas, que atuavam como avaliadores, 
não conseguissem distinguir entre um computador e um ser 
humano mais de 50% das vezes, então, de acordo com o modelo 
de Turing, o computador estaria exibindo “inteligência”. 

Essa prova seria refutada na década de oitenta, não só 
pelas ciências matemáticas, mas pela filosofia, com o 
chamado“argumento do quarto chinês”. Formulado por John 
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Searle,46  com sua teoria do “quarto chinês”, ele criticava o fato 
de Turing ter proposto um cenário de avaliação onde apenas a 
capacidade de imitação e engano do sistema era medida, sem 
impor uma condição rigorosa à máquina sobre sua capacidade 
real de raciocinar.

A interação entre Turing e Searle tem sido central para o campo 
da IA porque determinou uma história destinada a repetir-
se. Alguém define uma avaliação de “inteligência” para um 
algoritmo, algo que se acredita ser único, e estabelece o limite 
que a inteligência humana pode atingir em um determinado 
momento (a máquina pode jogar xadrez, o jogo milenar de Go 
e até reconhecer os gatos que aparecem em um cartão postal). 
Porém, então, surge outra pessoa que produz um novo avanço 
e faz com que um algoritmo funcione em um nível mais alto 
que os humanos em algum campo. É assim que é redefinido: 
isto é inteligência, aquilo não é mais.

A jornalista e escritora Pamela McCorduck refere-se ao 
“paradoxo da IA” para definir aquele fenômeno segundo o 
qual, toda vez que colocamos um sistema de computador 
para realizar uma tarefa que não era capaz de fazer antes, nós 
o classificamos como IA. Diante dessa nova tarefa, todos os 
resultados anteriores que nos impressionaram e nos levaram 
a escrever numerosos artigos jornalísticos com manchetes em 
maiúsculas, tornam-se coisa de criança: regras condicionais em 
forma de árvore de decisão; simples matemática aplicada.

46  Searle afirmou estar em uma sala, seguindo um programa de computador 
que produz caracteres chineses. Ele não fala chinês, mas, seguindo o programa, 
pode manipular símbolos e números como um computador, produzindo 
cadeias de caracteres chineses mais ou menos adequadas que enfiou por 
baixo da porta para um grupo de pessoas. Logo depois, as pessoas lá fora 
começam a acreditar que havia um chinês na sala ao lado. O argumento de 
Searle é que programar um computador digital pode fazer com que pareça 
entender a linguagem, mas não produz uma compreensão real, uma vez que 
a máquina usa regras sintáticas para manipular cadeias de símbolos, mas 
não entende o significado ou a semântica do que usa. Para Searle, a mente 
humana não processa informações como computadores; é uma entidade 
biológica que um computador só pode imitar. 
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Portanto, se não podemos aproximar a definição de IA sob 
uma regra rigorosa, vamos fazer isso por meio de uma visão 
histórica. Desde 1950, muitas técnicas e correntes entraram e 
saíram desse guarda-chuva conceitual chamado inteligência 
artificial, mas, até agora, apenas duas o modelaram como um 
campo de estudo: a GOFAI e o aprendizado de máquina.

GOFAI (sigla em inglês de Good Old Fashioned Artificial 
Intelligence) é aquela boa e velha inteligência artificial, ou seja, 
o paradigma mais importante de meados da década de 1970 até 
meados da década de 1990. Esses algoritmos encontram suas 
decisões ideais, seguindo regras predefinidas. Por exemplo, 
quando, em um prédio, duas pessoas em andares diferentes 
pressionam o botão do elevador ao mesmo tempo, o software 
que decide a qual andar ir primeiro é uma GOFAI. O mesmo 
acontece com o algoritmo Dijkstra, no qual se basearam as 
primeiras versões do Google Maps, que recomenda o caminho 
a ser percorrido para chegar ao destino. Inclusive, a maioria dos 
chatbots ainda usam árvores de decisão predefinidas; diante 
de um comentário do usuário, eles selecionam de antemão 
uma resposta escrita que a máquina interpreta mais ou menos 
de acordo com a pergunta feita pela pessoa. Tudo GOFAI.

No entanto, a GOFAI enfrenta dois grandes obstáculos de 
natureza instrumental e metodológica. Em primeiro lugar, deve 
ser construída e alimentada à mão, considerando-se cenários 
e construindo-se suas regras lógicas, sendo necessárias, para 
tanto, dezenas ou centenas de horas de trabalho. E, em segundo 
lugar, para que funcione, é necessário conhecer o objetivo e o 
caminho lógico que leve à resolução do problema em questão. 
Isso limita sua capacidade de responder a situações novas e 
imprevisíveis. É por isso que, às vezes, é difícil para ela abstrair, 
isto é, incorporar conhecimentos de forma autônoma e aplicá-
los a um novo problema. Assim, afirma-se que a GOFAI foi 
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construída para raciocinar, não para aprender, como acontece 
com os sistemas de aprendizado de máquina.47 

Este último campo expressa o paradoxo de McCorduck. Hoje, 
quando falamos sobre IA, nós a associamos ao aprendizado de 
máquina. A GOFAI lembra-nos do Atari: muito legal, sim, mas 
antiquado.

O aprendizado de máquina ocorre quando a GOFAI falha. 
Suas técnicas permitem que um algoritmo identifique padrões 
ou comportamentos de um conjunto de dados ou de uma 
simulação, sem a necessidade de um ser humano dar instruções 
explícitas. 

Muitos dos métodos usados hoje pelo aprendizado de 
máquina já existiam na década de 1950, mas, àquela época, 
não havia informações suficientes para ajustar um bom 
modelo, e os computadores também não tinham o poder de 
processamento para executá-lo. A disponibilidade de grandes 
volumes de dados e o enorme aumento da capacidade de 
coleta e processamento de informações tornaram a IA prática, 
redimensionável e possível.

O valor do aprendizado de máquina está em prever ou 
classificar, segmentar ou agrupar, e aprender por reforço ou 
interação; tudo o que esperaríamos da IA hoje.

O primeiro exemplo, de classificar ou prever, é típico da IA 
chamada “supervisionada”. Aqui, o algoritmo tenta encontrar 
padrões nos dados que expliquem um resultado conhecido 
previamente. O objetivo é prever casos desconhecidos com 

47 Isso não significa que a IA GOFAI esteja obsoleta. Nos últimos anos, 
foram desenvolvidas aplicações que combinam os dois paradigmas. Um 
exemplo disso são os algoritmos de processamento de linguagem natural, 
que geralmente combinam abordagens estatísticas (com base em grandes 
quantidades de dados) e abordagens de GOFAI (que consideram tópicos 
como regras gramaticais). Da mesma forma, há uma convicção generalizada 
de que, para continuar o desenvolvimento da IA geral, o aprendizado de 
máquina não será suficiente e, portanto, maneiras melhores de combinar os 
dois fluxos terão que ser encontradas. 

um certo nível de precisão durante o treinamento da máquina. 
O reconhecimento facial, por exemplo, envolve a aplicação 
supervisionada. O sistema decompõe as fotografias de uma 
pessoa em uma série de atributos e associa-os aos nomes 
ou identificação dessa pessoa no banco de dados. Quando é 
mostrada uma fotografia daquela pessoa que ele não viu, o 
sistema avalia-a e associa-a ao nome correto.

A segunda aplicação, de segmentação ou agrupamento, é típica 
da IA “não supervisionada”. Aqui, o algoritmo detecta padrões 
estruturais nas informações e cria associações de dados 
semelhantes (clustering) para reduzir o número de dimensões 
ou fornecer um resultado significativo. Em 2019, por exemplo, 
o Google lançou o SMILY, um sistema de aprendizado profundo 
treinado para identificar padrões de doenças em mais de 5 
bilhões de imagens. O algoritmo não procurava uma doença 
específica, mas imagens semelhantes entre uma coleção, sem 
rótulos ou classificações a priori. Os médicos apenas carregaram 
a fotografia, e o sistema mostrava um grupo de casos com 
componentes semelhantes, para que eles pudessem formular 
seus diagnósticos ou solicitar novos exames. 

Na terceira opção, de aprendizagem por reforço, o algoritmo 
deve encontrar as soluções ideais por exploração e tentativa/
erro, sem que os programadores forneçam um único exemplo. 
Isso significa que ele aprende interagindo com o ambiente. Cada 
ação resulta em uma recompensa ou punição, de forma de que 
a IA aprende a maximizar seus ganhos ou reduzir as punições. 
Esse agente internaliza uma política, ou seja, determina qual 
ação deve ser tomada em uma circunstância N. O aprendizado 
por reforço tem sido muito utilizado para treinar algoritmos em 
como jogar videogames, por exemplo.

Que tipo de IA e para quê

Agora, seja GOFAI ou aprendizado de máquina, a IA de hoje 
é composta por sistemas de tomada de decisões e suporte à 
tomada de decisões que já conseguem se adaptar a situações 
imprevistas: eles aprendem com elas. Nós insistimos. Ainda 
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estamos longe de uma IA geral, como a Skynet do Exterminador 
do Futuro, e muitos dos principais pesquisadores desse campo 
argumentam que, para isso, é necessário que as duas correntes 
se unam, já que não há inteligência sem raciocínio, mas também 
não há inteligência sem aprendizado. 

Os sistemas de IA são apenas uma ferramenta. Como ela será 
utilizada dependerá exclusivamente do objetivo almejado por 
seu criador e da forma como ela será inserida no quotidiano 
das pessoas. O mesmo algoritmo de reconhecimento facial 
pode ser usado para vigilância estatal e espionagem, ou como 
método de autenticação em um iPhone. Em ambos os casos, 
o propósito é o mesmo: identificar alguém. No entanto, os 
objetivos finais são substancialmente diferentes.

Existem muitas maneiras de organizar os sistemas de IA,48 mas, 
do ponto de vista das políticas públicas, a classificação mais 
relevante é entendê-la com base na forma como ela afeta a 
tomada de decisões. 

Como vimos no capítulo anterior, o Estado criou até agora três 
tipos de política: as reativas, as preventivas e as promotoras. Estas 
surgem, primeiro, da definição do papel do Estado, entendido 
como a responsabilidade que assume para com os cidadãos, 
mas só são possíveis em função do tipo de informação a que 
o responsável pela tomada de decisões tenha acesso. O que 
sabemos e o que não sabemos condiciona a nossa compreensão 
do mundo e dos problemas sociais que nos propomos a resolver.

Em suma, as questões analíticas que devemos considerar para 
tomar uma decisão visam a obter três tipos de informação: 
descritiva, que mostra o estado atual do mundo; diagnóstica, 
que descreve como chegamos aqui; e preditiva, que apresenta 
cenários prováveis com uma margem de erro. O responsável 

48 Por exemplo, eles podem ser classificados de acordo com seu paradigma 
de aprendizagem (supervisionado, não supervisionado e por reforço), seu 
objetivo (classificação, segmentação, agrupamento etc.) e, em um âmbito 
mais técnico, conforme o tipo de algoritmo (redes neurais profundas, árvores 
de decisão e outros).

por tomar as decisões do caso usa essas informações como 
input e cria uma ação ou intervenção de política pública.

Esses tipos de informação estiveram presentes em maior ou 
menor grau ao longo da vida das sociedades modernas; no 
entanto, sua qualidade, que inclui critérios como precisão, 
disponibilidade e consistência, mudou significativamente ao 
longo do tempo. A IA tem o potencial de melhorar cada um 
desses três tipos de informação. 

A informação descritiva busca caracterizar um fenômeno e 
apresentar seu estado atual. Essas informações permitem que 
um responsável pela formulação de políticas públicas identifique 
problemas e priorize iniciativas reativas. Os instrumentos mais 
tradicionais de coleta de dados descritivos são pesquisas, 
censos e registros administrativos, ou seja, bancos de dados 
do Estado. Eles nos mostram o “hoje”, o “agora”. São as 
informações que vemos e podemos contabilizar. 

Saberemos, então, quantos alunos existem por escola, suas 
notas e assiduidade, ou seja, tudo o que temos sido capazes 
de coletar com papel e lápis por centenas de anos, como 
Southwood Smith fez quando coletou os dados de Bethnal 
Green em Londres durante a Primeira Revolução Industrial. 

Dependendo de como são projetados, os canais tradicionais, 
como censos e pesquisas, têm a característica de ser altamente 
confiáveis. No entanto, eles são insuficientes para capturar a 
variabilidade dos fenômenos do mundo atual e usá-la em tempo 
real. Isso acontece, por exemplo, com censos que costumam 
ser realizados a cada cinco ou dez anos. A população muda 
substancialmente em uma década. As decisões de política 
pública com base nessas informações podem acabar sendo 
pouco eficazes.

A digitalização criou novos canais para coletar dados 
descritivos. Redes sociais, plataformas de emprego, imagens 
de satélite e registros de chamadas telefônicas são acessíveis 
para criar métricas descritivas que podem ser atualizadas até 
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mesmo em tempo real. Mesmo assim, o objetivo é o mesmo: 
expor o estado das coisas naquele momento. Hoje, por exemplo, 
o sistema público de emprego de um país pode analisar a oferta 
nacional de cargos de trabalho e as competências exigidas, e, 
a partir daí, buscar entre todos os candidatos os perfis que 
têm uma maior afinidade ou relação com o cargo. Isso é feito 
por meio de algoritmos de segmentação e recomendação de 
forma mais rápida e eficiente que no passado recente.49  
 
Essas novas fontes de informação geralmente têm duas 
características. A primeira é que se trata de dados “não 
estruturados” (não necessariamente pertencem a um banco 
de dados com colunas e linhas, como o Excel, mas podem 
ser fotografias, textos, imagens e áudio, entre muitas outras 
opções), e a segunda é que podem representar volumes 
muito grandes de dados (o que a mídia chama de inteligência 
de dados ou macrodados). Os algoritmos de IA ajudam a 
processar e extrair informações desses dados em massa para, 
depois, usá-los na tomada de decisões. 

Também podemos considerar os sistemas de classificação de 
imagens como informações descritivas, todos eles algoritmos 
supervisionados e treinados para reconhecer e identificar uma 
pessoa ou um objeto usando métodos de visão computacional. 
A versão analógica desse processo são os documentos de 
identidade nacionais que cada indivíduo carrega em sua 
carteira: um cartão com o número que o identifica de forma 
única. Os sistemas de reconhecimento facial fazem o mesmo. 
Nos Estados Unidos e na Europa, onde esses sistemas são 
encontrados nos balcões de imigração dos aeroportos, os 
cidadãos não precisam mais carimbar seus passaportes: eles 
os colocam em um leitor eletrônico, ficam em frente a uma 
câmera, e o software compara o documento com seus traços 
biométricos. Os Estados que utilizam esses dois elementos 
(o documento nacional de identidade, ou DNI, assim como o 
sistema digital de reconhecimento) buscam obter informações

49 No próximo capítulo, descreveremos o projeto ParaEmpleo, uma plataforma 
do governo do Paraguai que se concentra justamente nesses processos.

descritivas sobre a pessoa que deseja entrar no país para, 
assim, decidir se permitem ou não a entrada.50

O segundo tipo de pergunta analítica busca diagnosticar um 
problema, ou seja, entender que situações nos levaram ao 
estado atual e que tipo de política pode nos ajudar a melhorar 
uma condição indesejável: como isso aconteceu, por que e o 
que posso aprender. Quando nós, humanos, racionalizamos o 
mundo, tentamos entendê-lo em termos de causa e efeito; se 
entendemos por que algo aconteceu, podemos alterar o nosso 
comportamento para mudar resultados futuros. Verificar a 
causalidade não é uma tarefa trivial.51  

O terceiro tipo de análise, a preditiva, surgiu do estudo de 
possíveis eventos futuros. Ela tenta responder à pergunta do 
que poderia acontecer. Quando se sabe com um certo grau de 
certeza que um evento ocorrerá, o responsável pela formulação 
da política pública deve levar em consideração os riscos e 
implementar medidas de gestão ou mitigação, pois, com 
informações preditivas, podem ser criados sistemas de alerta 
precoce ou detecção de anomalias. Coréia do Sul e Taiwan, por 
exemplo, possuíam modelos de disseminação epidemiológica 
e aplicaram medidas imediatas de mitigação do coronavírus, o 
que resultou em menos contágio. 
 

50 É evidente que todos esses processos acarretam riscos significativos em termos 
de governança, como proteção de dados, viés e discriminação. Discutiremos 
essas singularidades em mais detalhes nos capítulos 4 e 5. 

51 Métodos de inferência causal têm sido usados há vários anos na econometria, 
embora, nos últimos tempos, tenha ocorrido uma verdadeira revolução 
graças ao trabalho de economistas como Esther Duflo e Abhijit Banerjee, 
que receberam o Prêmio Nobel de Economia em 2019 por seu trabalho nessa 
área, com base no qual propuseram modelos baseados em randomização 
e experimentos controlados. Na maioria dos casos, os algoritmos do 
aprendizado de máquina não procuram descrever relações causais, pois se 
concentram principalmente na previsão. Porém, nos últimos anos, trabalhos 
como o de Susan Athey começaram a introduzir essas técnicas e processos 
experimentais tipo A/B testing em algoritmos de aprendizado de máquina, 
que são muito úteis em contextos digitais devido à facilidade de criação de 
experimentos. 
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Tomada de decisões e suporte à tomada de decisões
 
No mercado digital, uma analogia muito simples ainda é válida: 
a carroça não é colocada na frente dos bois. Quando uma 
instituição deseja aplicar um modelo de IA, ela não se beneficia 
ao afrontar a concepção de uma solução sem ter clareza sobre 
o que deseja fazer. A ausência de um diagnóstico preciso, de 
uma leitura completa de seus insumos ou das possibilidades 
de implementação da solução desperdiçará recursos e perderá 
impulso. Pior ainda, causará danos ao corpo social que deseja 
ajudar. Adicionar um pouco de tecnologia aos problemas não 
é uma política pública; é colocar um curativo na conjuntura. A 
IA nem sempre é a solução perfeita ou milagrosa. Na verdade, 
quase nunca é.

A elaboração de políticas públicas pode ser caracterizada 
como um processo cíclico e dinâmico por meio do qual o 
Estado identifica um problema público, presente ou futuro, e 
determina os riscos e fatores que busca eliminar, ou pelo menos 
reduzir, por meio de intervenções ou ações governamentais. 

Embora existam muitas estruturas para alicerçar a formulação 
de uma política pública, as etapas geralmente ocorrem na 
seguinte ordem: um problema é identificado; uma resposta de 
política pública é formulada; um mecanismo de direcionamento, 
segmentação ou personalização é projetado; a política é 
implementada e, por fim, avaliada, bem como seu efeito sobre 
o assunto a ser resolvido. Depois disso, o ciclo recomeça.

Não há necessidade de se surpreender; o modelo é antigo e 
comprovado. O novo é velho. Portanto, a principal questão em 
relação às políticas públicas permanece a mesma de sempre: 
identificar com precisão o problema a ser resolvido.  

Qualquer modelo de IA precisa ajustar-se ao ciclo de políticas 
públicas. Portanto, é preciso pensar em um objetivo específico. 
Assim, se o problema em questão for o abandono escolar, o 
objetivo deve especificar uma subpopulação na qual implementar 
a solução, compreendendo as limitações e o escopo da 

intervenção.52 Esse objetivo deve ser lógico, operacional, conciso 
e breve, e deve permanecer fixo durante toda a intervenção. Ao 
estabelecer os limites do problema, será possível determinar o 
objetivo específico que a solução deve almejar.

Porém, estabelecer qual será o algoritmo necessário, como ele 
é construído e o que se espera dele, dependerá da intervenção 
de políticas públicas. O importante não é se você está usando 
redes neurais recorrentes, uma rede convolucional ou uma 
regressão linear, mas a maneira como o algoritmo é usado para 
adotar as respectivas decisões de política pública. 

E aqui estamos

Nem é preciso dizer que a IA em si não é um fim; é uma ferramenta 
que, por meio da análise e processamento dos dados coletados 
ou percebidos do ambiente, gera uma recomendação de ação 
por meio da previsão, classificação ou identificação de padrões. 
Nem mágica, nem solução milagrosa. 

E, como este livro trata da aplicação da IA na tomada de decisões 
referentes às intervenções do Estado, vale enfatizar que os 
sistemas úteis para esse fim devem ser enquadrados no ciclo 
das políticas públicas e definidos pelos tipos de risco que podem 
surgir em sua implementação. 

Este é um ponto importante. Mesmo que a IA forneça dados 
significativos, a decisão de como materializar suas projeções e 
previsões deve ser deixada para os humanos. O planejamento de 
políticas públicas requer a participação decidida e determinada, 
única e insubstituível até hoje, das pessoas. Isso porque, mesmo 
que um programa de IA sistematicamente gere previsões com 
99% de probabilidade de acontecer, é necessário manter um 
olhar estratégico sobre suas sugestões. Não só em termos de 
precisão,mas sobretudo na carga de valor que carrega. A máquina 

52 Por exemplo, uma meta viável poderia ser “reduzir a taxa de evasão escolar 
em populações indígenas e famílias monoparentais em 10%”.
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não faz conjecturas munida de uma balança moral sobre o que 
é certo e o que é errado; isso é com o indivíduo. 

Portanto, vamos voltar ao algoritmo de Wuhan. Quando a máquina 
BlueDot cruzou os dados dos infectados pelo coronavírus na 
China com as viagens aéreas, pôde prever que várias cidades 
da Ásia seriam afetadas imediatamente pelas infecções. Essa 
previsão alertou os responsáveis da empresa (humanos), que 
transmitiram as informações correspondentes a seus clientes 
nas secretarias nacionais de saúde (também humanos), o que 
facilitou a emissão de um alerta global por organizações como 
a OMS e os CDC dos Estados Unidos (onde as decisões também 
são tomadas por outros humanos).

O auxílio prestado pela IA foi essencial durante a crise pandêmica 
e está tornando-se cada vez mais indispensável, pois, pela 
primeira vez em décadas, oferece capacidades de planejar com 
precisão a médio e longo prazos, testando múltiplos cenários 
que permitam resolver da melhor maneira possível os nossos 
obstáculos e subdesenvolvimentos históricos. 

Vamos pensar nas aplicações da IA para solucionar falhas 
estruturais de desenvolvimento em saúde, educação e mercado 
de trabalho na América Latina, ou em infraestrutura e qualidade 
de vida. A IA é uma grande promessa, ou melhor, uma certeza de 
melhoria da prestação de serviços sociais e, portanto, auxílio na 
implementação de políticas públicas. Em democracias como a 
nossa, onde a gestão pública precisa reconquistar credibilidade 
junto aos cidadãos, pode aumentar a transparência na tomada de 
decisões. Em economias ainda fracas, favoreceria a produtividade. 

No próximo capítulo, tentaremos abordar a realidade latino-
americana a partir de um conjunto de questões. Estamos 
tecnicamente prontos para esse salto? Conhecemos seu potencial 
e seus riscos? 

Saberemos como dá-lo?

capítulo 4
Prontos para a decolagem?

A América Latina chegou tarde e mal preparada para todas 
as revoluções industriais. Esta é a primeira vez que pode 

ingressar na IA a tempo. Alguns projetos 
em andamento. 

GÊ
NE

RO · CAPACITAÇÃO ·
DI

VE

RSI
DADE · RISCO · APLICATIVO

S 
·

AP
RE

ND
IZ

AD

O A
DAPTATIVO · ESTADO DIGITAL · TELEMEDICINA ·



98 99QUEM TEM MEDO DA INTELIGÊNCIA?

A recente pandemia de coronavírus gerou um crescimento 
exponencial da transformação digital em todo o mundo. De um 
dia para o outro, a tecnologia tornou-se um tema recorrente 
do qual se falava no Twitter, nas mensagens do Facebook 
entre amigos, nos agora remotos bate-papos de escritório e 
no Zoom.53 

Cada país tomou decisões de mitigação sem um critério 
completamente unificado, embora com algumas semelhanças: 
de fechamentos totais, como o de Wuhan, na China, à 
implementação de distanciamento social, como na Coreia do 
Sul, ou à estratégia de imunidade de rebanho da Inglaterra e 
da Suécia. Os relatórios sobre a eficácia da política aplicada em 
cada país foram, ironicamente, viralizados, pois, pela primeira 
vez, todos os governos do mundo tinham o mesmo objetivo de 
política pública: reduzir o contágio e as mortes por coronavírus.

Enquanto a onda do vírus ainda não havia cruzado o Pacífico, 
os cidadãos da ALC víamos nas notícias como alguns países 
faziam as primeiras tentativas de controlar a pandemia, 
fechando restaurantes, confinando famílias, monitorando 
aeroportos, desacelerando a economia e rastreando contatos. 
Simultaneamente, estávamos testemunhando a estreia 
global da inteligência artificial no horário nobre, um tópico 
de discussão até agora muito mal exposto por especialistas 
na mídia. Os serviços eletrônicos, os sistemas de GOFAI e o 
aprendizado de máquina começaram a ser usados em uma 
escala nunca vista para aliviar o impacto da pandemia. 

Em apenas algumas semanas, abriram-se portas que ninguém 
esperava. Embora fizesse anos que os millennials pediam às 

53 Os esforços para enfrentar os desafios do coronavírus tiveram um grande 
impacto na transformação digital. Satya Nadella, presidente da Microsoft, 
comentou durante a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 
2020: “Vimos dois anos de transformação digital em dois meses…” “…do 
trabalho em equipe e ensino à distância até as vendas e atendimento ao 
cliente, inclusive a infraestrutura e a segurança cruciais da nuvem”, ele disse, 
referindo-se a sua empresa. 

empresas para trabalhar remotamente,54 foi só quando se 
tornou uma questão de vida ou morte que a OMS indicou o 
trabalho remoto em uma recomendação global. A profissão 
médica, que ocasionalmente resistia ao uso de opções virtuais, 
julgou necessário fazer uma transição ultrarrápida das consultas 
pessoais para as chamadas telefônicas e os aplicativos de 
telemedicina; isso em um mundo em pandemia, com hospitais 
focados em casos de Covid-19 e pacientes com muito medo de 
serem infectados nas salas de espera. 

Um universo de serviços e empresas apareceu perante 
um público que desconhecia sua existência. A JD Health, 
subsidiária de serviços de saúde da empresa de comércio 
eletrônico JD.com, viu o uso de sua plataforma multiplicar-
se por 10 desde o início da pandemia. Hospitais nos Estados 
Unidos, como o Rush University Medical Center, em Chicago, 
e o George Washington University Hospital, em Washington, 
D.C., aproveitaram a telemedicina para atender a possíveis 
pacientes doentes confinados em suas casas. Várias empresas 
de atendimento virtual de saúde naquele país contrataram 
centenas de médicos em resposta a uma demanda por 
atendimento que aumentou a pressão sobre os recursos de 
seus sistemas. A DeepMind Health, uma empresa do Google, 
foi usada na China durante a crise de Wuhan para notificar os 
médicos sobre o agravamento da saúde dos pacientes.55  
 
Esses aplicativos introduziram mudanças fundamentais na 
interação entre tecnologia, trabalho, educação e relações 
sociais. Histórias sobre o uso de tecnologias na Ásia começaram 
a aparecer nas páginas centrais dos jornais e no horário nobre 
dos canais de televisão da Europa. Isso levou a debates sobre as 
implicações que os sistemas de rastreamento implementados 
pela China ou Coréia do Sul poderiam ter para as sociedades 

54 Antes da pandemia, o Brasil era o país com o maior número de trabalhadores 
remotos (12 milhões), seguido pelo México (2,6 milhões), Argentina (2 milhões) 
e Chile (meio milhão). 

55 A DM Health monitora a condição de uma pessoa e compara-a em tempo 
real com um conjunto de dados inestimável de sintomas semelhantes.
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mais liberais do continente. Não há jornalista que não tenha se 
surpreendido, e transferido essa surpresa para seu público, com o 
uso da IA para rastrear o vírus, decodificar seu genoma ou iniciar 
o trajeto rumo a uma vacina. Todos nós parecemos entender 
(finalmente!) que essa coisa de inteligência artificial pode ser útil.  

Nem todos, é claro. Sabemos bem que o desenvolvimento 
tem diferentes ritmos, diversos graus, estágios variáveis e 
profundas assimetrias. A Ásia, em grande medida, alguns países 
da Europa e da Oceania, assim como os Estados Unidos e o 
Canadá, procuraram uns aos outros para saber como implantar 
a nova tecnologia. No entanto, dezenas de nações da África e 
da América Latina não estavam preparadas para levantar o véu 
revelador da IA.

Você quer um Estado digital? Preencha este formulário

O efeito que o coronavírus terá em como os governos interagem 
com os cidadãos será significativo e permanente. Nenhum 
outro fenômeno foi tão difundido e generalizado em todo o 
planeta, e nunca vimos o Ocidente tentar copiar, emular ou 
adaptar processos de Estados com outras experiências políticas 
e culturais em seus próprios sistemas públicos. Estamos todos 
participando, simultaneamente, de uma nova transformação 
na gestão da coisa pública e na relação dos indivíduos com o 
Estado de bem-estar digital e inteligente, o EBDI.

Os sistemas de apoio à tomada de decisões não aparecerão 
milagrosamente; eles exigem uma sólida infraestrutura 
organizacional e jurídica para coletar dados (muitos deles 
pessoais e privados) que permitam que os modelos sejam 
alimentados com responsabilidade. E isso requer uma estrutura 
sustentável: uma política de Estado. O salto para a IA requer 
um Estado digitalizado, sendo que o que temos agora está 
apenas parcialmente incorporado ao século XXI. Qual é o 
principal problema? A lenta modernização das administrações 
públicas. Na ALC, há um atraso estrutural nas capacidades do 
Estado de integrar novas tecnologias e pouca ou nenhuma 
regulamentação para a proteção de dados pessoais. 

Soma-se às restrições financeiras de cada nação uma 
concepção estagnada do modelo de Estado. A crise resultante 
da pandemia introduzirá um novo obstáculo financeiro na 
corrida para o futuro. Não há dúvidas.

O atraso é expresso em números concretos. Segundo algumas 
análises, em 2018, apenas cinco dos 19 países da América Latina 
estavam entre os 50 mais digitalizados do mundo. O Uruguai56 
liderava a região nessa área e, naquele ano, juntou-se ao México 
como a segunda nação latino-americana a figurar no Digital 9, 
grupo que reúne os governos mais avançados em digitalização. 

Os Estados latino-americanos precisam livrar-se de sua 
burocracia e do excesso de trâmites se quiserem ser eficientes 
em cenários onde os obstáculos custam caro. Segundo o 
documento “O fim do trâmite eterno” do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, na América Latina, apenas 7% das 
pessoas relataram ter concluído um trâmite virtualmente. 
Muitos requerimentos ainda são presenciais e demoram, em 
média, cinco horas, sendo que poderiam ser feitos de uma só 
vez e em minutos na internet. Isso custa ao governo até 40 
vezes mais que o serviço equivalente poderia custar em uma 
plataforma digital. Tudo o que foi mencionado acima favorece 
a corrupção. De acordo com o mesmo estudo do BID, um 
terço dos latino-americanos admite ter pagado algum tipo de 
suborno para poder concluir um procedimento público.

E as más notícias não param por aí. Quando ocorrem atrasos na 
administração central do Estado, eles tendem a se reproduzir 
em áreas específicas da gestão. A escassa digitalização do 
setor da saúde latino-americano, por exemplo, tornou-se muito

56 O Uruguai criou uma agência digital com nível ministerial para modernizar 
a gestão pública, decisão que responde à concepção da modernização do 
Estado como estratégica, não como uma caixa de ferramentas. 
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mais visível durante a pandemia.57 A consultora de pesquisa de 
mercado de saúde Global Health Intelligence relatou em 2017 
que apenas 40% dos hospitais utilizavam prontuários médicos 
eletrônicos (RME).58 

Foi assim que o coronavírus nos encontrou quando finalmente 
atravessou os oceanos para se instalar na região. Ficou 
evidente a falta de infraestrutura digital e de processos de 
interoperabilidade entre hospitais, bem como inconsistências 
e atrasos significativos na criação de registros de casos 
entre as administrações subnacionais e os governos centrais. 
Informações tão básicas quanto o número de mortes e 
infecções não fluíram como deveriam; sem saber como o vírus 
se espalhava, as políticas de saúde e controle da epidemia 
estavam fadadas ao fracasso.

Tanto a urgência de contar com soluções tecnológicas quanto 
o pouco preparo e flexibilidade dos Estados da região também 
ficaram em evidência. Em suma, a ALC não parece estar 

57 Se isso acontecia com os sistemas de saúde, a situação dos sistemas de 
educação já era preocupante antes mesmo da Covid-19. De acordo com os 
resultados dos testes PISA 2018, “em média, um aluno de 15 anos na América 
Latina apresenta uma defasagem de três anos em leitura, matemática e 
ciências, em comparação com um aluno em um país da OCDE”. Um relatório 
da UNESCO de meados de 2020 indicou que o fechamento de centros 
educacionais durante a pandemia significaria que 165 milhões de alunos 
em 25 países da região não teriam acesso à escola, da pré-escola ao ensino 
superior. 

58 Talvez o único ponto positivo seja que, um ano antes, esses RMEs estavam 
em 36% dos hospitais, e esperava-se um crescimento de 7% para cada ano 
subsequente até 2019, atingindo quase metade dos hospitais. Dependendo 
do país, o cenário varia a favor ou contra. De acordo com o GHI, o Brasil 
estabeleceu prazos para equipar grande parte de seus hospitais com RMEs até 
2020 (não temos relatórios sobre o estado atual) e, já em 2016, teria adquirido 
três supercomputadores para unificar todos os registros do governo. O Chile 
lidera a região, com 74% dos registros médicos digitalizados, seguido pelo 
Uruguai e Costa Rica, com 63% e 61%, respectivamente, e Guatemala, Panamá 
e Colômbia tinham registros eletrônicos em pelo menos metade de seus 
hospitais. Entretanto, por exemplo, a Argentina mal atingiu 17%, enquanto o 
México oscilou em um intervalo amplo e indeterminado de 25% a 50%.

preparada para oferecer o governo digital moderno e eficaz de 
que seus cidadãos precisam em um século interconectado. 59

No entanto, a perspectiva econômica que nos espera após 
a pandemia gera temores bem fundamentados. As quedas 
generalizadas do PIB em escala mundial devem atingir os 
países em desenvolvimento com mais força. Em meados 
de 2020, quando a primeira onda do coronavírus ainda não 
havia terminado, a América Latina liderava a retração mundial, 
com uma redução do PIB regional em mais de 7%.60 Embora 
pareçam números atirados ao vento, a economia é, na verdade, 
uma ciência que as pessoas sofrem no corpo. As famílias dos 
trabalhadores informais, sem contratos e/ou benefícios, são 
as mais vulneráveis aos efeitos de choques exógenos, como o 
coronavírus, por não ter acesso a proteção trabalhista, seguro-
saúde e vias de acesso às redes de proteção social. Segundo 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2018, havia 
130 milhões de trabalhadores latino-americanos no setor 
informal, o equivalente a 56%61 do mercado de trabalho. Em 
meados de 2020, a situação indicava que a crise elevaria essa 
participação para 62%.

É claro que os esforços do governo contra a pandemia, como 
confinamentos rígidos, claramente necessários, tiveram um 

59 Isso não quer dizer que a mera digitalização dos serviços públicos seja 
a resposta para todos os problemas, principalmente em uma região onde 
apenas 44% dos domicílios têm acesso à internet. É necessário pensar em 
estratégias que permitam atender às populações mais marginalizadas.

60 Em um relatório do Banco Mundial de junho de 2020, previu-se que o Leste 
Asiático e o Pacífico cresceriam 0,5%, uma raridade em relação ao resto 
do mundo. O Sul da Ásia cairia 2,7%; a África Subsaariana, 2,8%; o Oriente 
Médio e Norte da África, 4,2%; e a Europa e Ásia Central, 4,7%. Enquanto 
isso, a América Latina cairia 7,2%. As recessões previstas atrasarão anos 
de progresso e levarão dezenas de milhões de pessoas de volta à pobreza 
extrema, principalmente nos países emergentes.

61 Há países onde a informalidade era ainda maior antes da crise causada 
pela pandemia. Por exemplo, em Honduras, Nicarágua e Guatemala, ela 
representava 84%, 77% e 76% da PEA, respectivamente, enquanto, na Bolívia, 
ela chegou a 71% da força de trabalho em 2017.
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efeito prejudicial ao paralisar a atividade econômica. E, embora 
se tenha solicitado às pessoas que ficassem em casa, durante 
o isolamento, o Estado não foi capaz de tomar as medidas 
necessárias para controlar uma crise de saúde nem para 
planejar o futuro imediato e mediato. 

É exatamente aí que reside o cerne do problema. Se o papel 
do Estado é contribuir por meio de suas políticas para que as 
pessoas tenham vidas mais dignas, o que esses governos podem 
oferecer a seus cidadãos em uma era de novas demandas, 
em comparação com as do século XX, sendo que ainda nem 
responderam às necessidades típicas do século anterior? 
E, como se isso não bastasse, neste veloz século XXI, eles 
insistem em projetar uma nova estrutura de competitividade 
para suas economias nacionais, embora com visões de mundo 
e infraestruturas claramente obsoletas. 

Porém, não devemos perder a esperança, pois temos experiência 
de sobra em enfrentar situações difíceis. A pandemia da 
Covid-19 não é e não será a última emergência a afetar a ALC. 
Os Estados podem e devem continuar sua modernização com 
o objetivo de ser flexíveis, redimensionáveis e inteligentes. E 
eles devem aproveitar a IA de maneira responsável. Os dados 
das pessoas, assim como as informações que surgirem deles, 
devem ser considerados um bem estratégico da sociedade e 
de seu aparelho público.

O melhor é que agora temos por onde começar a aprender.

O estado da nossa tecnologia 

Dói dizer isto, porque exige que aceitemos o quanto estamos 
longe do desejável, mas a verdade é que os funcionários 
públicos da região vivem da mesma forma que seus camelôs: 
um dia de cada vez. Eles passam a maior parte do tempo 
apagando os incêndios de hoje, sem tempo e/ou recursos para 
enfrentar as crises que estão por vir. 

As grandes empresas estão trilhando caminhos muito bem 
pavimentados por corporações globais. Enquanto a experimentação 
e o risco caracterizam o território dos empreendedores, mais 
adiante, o cenário parece sombrio. Na maioria das nossas nações, 
os mercados de capital são praticamente inexistentes, as leis para 
promover a IA são apenas ilusões e o treinamento de recursos 
humanos é extremamente incipiente.

Antes do aparecimento do coronavírus, a divisão Accenture 
Frontier Economics estimou que, se os países com as maiores 
economias da região adotassem fortemente a IA, eles poderiam 
crescer até mais um ponto percentual em 2035. Nesse cenário 
hipotético, Chile e Colômbia registrariam expansões do PIB de 
4,5%; Peru e Brasil, de cerca de 4,2%; e Argentina, de 3,6%. 
Em valores constantes, a IA contribuiria com mais US$ 63 
bilhões para o Chile; mais US$ 78 bilhões para a Colômbia; 
US$ 43 bilhões para o Peru; US$ 432 bilhões para o Brasil; e 
US$ 59 bilhões para a Argentina. Também se esperava que os 
segmentos que mais se beneficiariam fossem os de finanças, 
produtos básicos de exportação, comércio atacadista e 
serviços públicos. Considerando-se que falta mais de uma 
década para 2035, é inevitável que várias dessas expectativas 
sejam radicalmente reconsideradas após a devastadora 
recessão econômica em que a pandemia da Covid-19 está 
nos mergulhando, uma retração comparável apenas à Grande 
Depressão de 1929. 

Porém, enquanto essas retificações acontecem e os Estados 
tomam uma decisão, na América Latina, já existem processos 
de IA em andamento e bem firmes. Por quê? Porque a sede 
competitiva é um motor determinante no setor privado, que hoje 
testa opções com aprendizado de máquina sem esperar que os 
governos fortaleçam as condições ideais de competitividade. 

Um estudo da organização promotora de empreendedores 
Endeavor, em colaboração com a consultora comercial Everis, 
revelou, em meados de 2018, que mais de 70 empresas na 
Argentina, Brasil, México, Colômbia, Chile e Peru já possuíam 
projetos funcionais de IA. Apesar de suas dificuldades 
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econômicas, a Argentina tem as maiores e mais dinâmicas 
empresas emergentes da região, embora curiosamente seja 
um dos Estados menos digitalizados da ALC, mas o terceiro 
em tamanho relativo.62 As mais avançadas no uso de IA são as 
empresas de software, seguidas pelas dos mercados de saúde, 
mídia, educação, mineração e transporte, inclusive companhias 
aéreas.63, 64

De acordo com a pesquisa da Everis, a maioria das empresas 
de IA na ALC são jovens; foram fundadas em meados da 
década passada. Metade delas tem, no máximo, 10 funcionários 
e trabalhava com previsão, classificação e processamento de 
linguagem natural como ferramentas. Em 2018, seis em cada 
dez empreendimentos estavam focados em IA supervisionada. 
Um terço usava reconhecimento de padrões, compreensão 
linguística e reconhecimento de imagen s. 

A composição do investimento fala do potencial de solvência 
futura e do estado de maturidade dos projetos de IA. Na 
América Latina, apenas 60% dessas empresas65 receberam 
recursos de uma ou várias fontes, principalmente fundos de 

62 Em 2017, essas empresas geraram receitas de US$ 3,3 milhões e esperavam 
chegar a US$ 3,7 milhões no fim de 2018. Isso as colocaria acima do Brasil, 
onde obtiveram US$ 1,75 milhão; a projeção para 2018 é de US$ 2,28 milhões. 
O Peru passaria de US$ 0,79 milhão em 2016 para US$ 2,79 milhões no fim de 
2020. As empresas argentinas de IA têm cerca de 76 funcionários, mais que 
as do Brasil (41) e do Peru (35). 

63 40% são empresas de serviços e análise comerciais (muitas oferecem 
assistentes virtuais), seguidos por 17% de projetos voltados para a saúde. 
Todos os outros estão abaixo de 7%.

64 Conjunturas disruptivas ajudam a acelerar as mudanças. A Covid-19, por 
exemplo, levou a empresa colombiana de entrega de alimentos Rappi a lançar 
um piloto de entrega em Medellín em associação com a empresa de robôs 
KiwiBot. Durante o piloto, 15 robôs entregaram 120 pedidos diários. Assim 
que o piloto for concluído, o Rappi analisará o potencial de automação e 
robotização de suas entregas em domicílio.

65 Os dados apresentados a seguir foram obtidos do documento “Impacto da 
Inteligência Artificial no empreendimento” de 2018.

investimento.66  No Peru e na Argentina, metade das operações 
não recebeu fundos, o que indica prováveis constrições de 
curto ou médio prazo, uma vez esgotado o capital original; 
no México, metade obteve capital privado de mais de US$ 
10 milhões, e dois em cada dez fundos receberam até US$ 
5 milhões. No Brasil, metade recebeu até US$ 5 milhões em 
trocas de ações.

Quanto ao tipo de investimento, uma empresa geralmente 
começa com um investidor patrocinador (que contribui com 
US$10.000 a US$ 50.000) ou com capital semente (entre US$ 
100.000 e US$ 1 milhão). Isso permite que a ideia e o modelo de 
negócios dessa empresa comecem a ser desenvolvidos. 50% 
das empresas pesquisadas no estudo da Everis que receberam 
investimento estavam nesse primeiro estágio de maturidade. 
Isso nos mostra uma indústria em crescimento, mas que ainda 
precisa se solidificar.

O setor da saúde talvez seja o que mais tem recebido 
investimentos, pelos mesmos motivos que no resto do mundo: 
as informações mais precisas que nós, humanos, produzimos 
são de saúde. Podemos mentir para o fisco, podemos esconder 
dívidas de um banco e até das nossas famílias, mas quase 
sempre tendemos a dizer a verdade ao médico. A ideia de 
que nossas vidas dependem disso nunca é mais apropriada. A 
quantidade esmagadora de informações de saúde é terra fértil 
para projetos de IA. O coronavírus mostrou-nos como somos 
vulneráveis quando as nossas vidas estão em jogo e como os 
avanços tecnológicos são úteis para lidar com crises de saúde 
fatais.67 E há algo monumental aí.

66 Entre eles, Angels Nest, Biz Rupt, Capital Partners, Dalus Capital, Dila 
Capital, Endeavor Catalyst, Highland Capital Partners, Nxtp Labs, Mountain 
Nazca, On Ventures, The Venture City e Wayra.

67 Antes do coronavírus, já existiam na região projetos de saúde voltados para 
a resolução de problemas cruciais. Por exemplo, empresários do México, Chile 
e Alemanha criaram a start-up de análise molecular Miroculus, que, no início, 
concentrou-se na detecção do câncer e, depois, descobriu que a IA permitia 
expandir seus diagnósticos para outras doenças. 
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A IA no setor de saúde

No início de 2020, na ALC, algumas tecnologias inteligentes 
eram utilizadas para diagnosticar doenças, prevenir e 
controlar epidemias68, e até mesmo encurtar a permanência 
de pacientes em hospitais, tudo isso para otimizar os gastos 
sempre limitados com a saúde pública. Diversas soluções 
de diagnóstico também estavam em operação, baseadas na 
análise de sintomas repetitivos que levam a um resultado 
comum,69 e outras para gerenciamento eficiente de turnos em 
laboratórios e clínicas. 

Na verdade, a telemedicina parece ter tido uma estreia 
auspiciosa, de modo que pelo menos nesse campo não 
chegaremos atrasados. Existem projetos em países como 
a Colômbia (1DOC3), bem como no Brasil e no México, com 
operações muito mais amplas (Telemedicina e Doc.com, 
respectivamente). A boa notícia é que o modelo parece bem-
sucedido e replicável, e é difícil voltar atrás. Sua eficiência foi 
comprovada durante uma crise global, e é provável que, em 
alguns anos, falemos dele como padrão.

Um dos exemplos latino-americanos no setor da saúde é o da 
chilena Teledx. Em 2013, a empresa desenvolveu um protótipo 
para a detecção precoce da retinopatia diabética (Dart), o que 
levou um de seus criadores a ser adicionado à lista de jovens 

68 Por meio do uso de redes neurais, um projeto-piloto liderado pela Universidade 
Nacional de Córdoba, na província de Salta, permitiu prever a presença de ovos 
do mosquito transmissor da dengue com maior precisão que com o trabalho de 
campo. Essa iniciativa durou quatro anos, de 2012 a 2016. 

69 Esses são modelos de classificação supervisionados (alimentados por 
um banco de imagens com diagnósticos positivos de câncer) que geram 
informações preditivas. A Índigo, uma empresa colombiana patrocinada pela 
Microsoft, desenvolveu um modelo de IA para identificar 42 tipos de mutação 
de câncer de pulmão e segmentar nódulos e tumores usando imagens de 
tomografias. Segundo a empresa, seu programa, conhecido como Indira, já 
permitiu diagnosticar mais de 300 casos de câncer de pulmão com 99,3% de 
confiabilidade. 

inovadores do MIT Technology Review. Desde então, a Teledx 
não parou de se expandir.

Muitos diabéticos correm o risco de desenvolver retinopatia 
diabética, uma doença que danifica os vasos sanguíneos 
localizados na parte posterior do olho. Os casos mais avançados 
podem levar à cegueira parcial ou total, exigindo cirurgia; daí 
a importância da detecção precoce. A Dart/Teledx tem como 
objetivo antecipar o surgimento da doença. “Começamos em 
2011, quando não se falava em IA, muito menos em IA na saúde”, 
disse José Tomás Arenas, presidente da Teledx. “Àquela época, 
éramos vistos de forma estranha, porque nem havia internet 
em todo lugar”.

Segundo estimativas do Ministério da Saúde do Chile, cerca de 
1,5 milhão de pessoas sofrem de diabetes, o que equivale a 12% 
da população adulta. Essas pessoas devem fazer um exame 
anual, no qual são avaliados, além da evolução da doença, os 
riscos e complicações secundárias, como a retinopatia. 

No entanto, existe um desequilíbrio entre a oferta e a 
demanda por serviços de saúde baseados em sistemas digitais 
eficientes, principalmente no setor público. A Teledx-Dart viu 
a oportunidade de posicionar uma solução para tratar uma 
patologia específica com alto impacto na qualidade de vida 
das pessoas. Em 2014, começou a criar uma rede de clientes 
em áreas onde se concentra grande parte da população chilena 
(Região Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Biobío e Maule), 
contando com o apoio dos serviços públicos de saúde. 

O modelo, desenvolvido pelo Dr. Arenas e sua equipe, é capaz 
de processar fotografias da retina (retinografias) para realizar 
a triagem de casos de retinopatia diabética. Esses alertas são 
posteriormente verificados e avaliados por um médico para 
iniciar o tratamento, priorizando-se o atendimento e reduzindo-
se o ônus sobre os recursos limitados do sistema que seriam 
usados em cirurgias ou tratamentos a laser.
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Por meio do Ministério da Saúde e da rede pública de 
atendimento, a Teledx-Dart tornou-se padrão nacional, 
atendendo a um total de 300.000 pessoas por ano, um volume 
significativo para o Chile. O sucesso incentivou a Teledx a 
conduzir pilotos e testes em vários países da América Latina, 
com foco especial no México, Peru e Brasil. 

Processos de diagnóstico como a Dart são amplamente usados 
no mundo desenvolvido. Existem mecanismos de IA capazes 
de prever a possibilidade de câncer por meio da análise de 
imagens. Microscópios com tecnologia de IA também são 
usados para procurar bactérias nocivas, como E. coli e 
estafilococos, em amostras de sangue a uma velocidade mais 
alta que na varredura manual.70 Um grupo de pesquisadores 
usou as mamografias de cerca de 90 mil mulheres na Grã-
Bretanha e nos Estados Unidos, cujos diagnósticos já eram 
conhecidos, para treinar computadores no reconhecimento do 
câncer de mama.71  

Devagar se vai longe 

A necessidade é a mãe da inovação. Assim como no caso 
da Dart/Teledx no Chile, a necessidade de soluções para 
problemas estruturais de políticas públicas também encontrou 
resposta no Brasil em Jacson Fressatto. Chamando a si mesmo 
de “hacker ativista”, Fressatto está por trás do robô cognitivo 
brasileiro que identifica precocemente casos de sepse, uma 
resposta inflamatória sistêmica a uma infecção que pode levar 
à morte, e avisa os médicos imediatamente. 

O robô chama-se Laura-br, porque Laura era o nome da filha 
de Fressatto, uma bebê que nasceu prematura e foi internada 

70 Os cientistas usaram 25.000 imagens de amostras de sangue para ensinar 
as máquinas a procurar bactérias. As máquinas aprenderam a identificar e 
prever bactérias nocivas no sangue com 95% de precisão. 

71 Os pesquisadores, então, apresentaram 500 mamografias a vários 
radiologistas nos Estados Unidos para interpretação. O sistema de IA produziu 
menos falsos-negativos e falsos-positivos que os especialistas. 

em um hospital em Curitiba, em 2010. O quadro clínico da bebê 
piorou repentinamente sem que a equipe médica percebesse, 
até que a situação ficou praticamente irreversível. Laura 
faleceu de uma sepse evitável quando tinha apenas 18 dias de 
idade. Fressatto, tentando entender o que havia acontecido, 
descobriu que as infecções hospitalares eram responsáveis 
por 56% das mortes nesses centros de saúde no Brasil, onde, a 
cada ano, cerca de 250 mil crianças, adultos e idosos morrem 
por essa causa.

Isso o levou a fundar a Laura-br, empresa que, desde 2014, atua 
em sua sede, em Curitiba, e, desde 2016, já coletou e analisou 
dados de dois milhões de pessoas. Segundo Fressatto, no início 
de 2020, a Laura-br ajudava a salvar 12 vidas diárias em hospitais 
públicos durante o atendimento inicial de avaliação (triagem) 
e diagnóstico de pacientes com sintomas de Covid-19, doença 
que afetou gravemente o Brasil. 

A história da Laura-br é precedida pelo uso da tecnologia para 
resolver problemas comportamentais. Fressatto é especialista 
em segurança corporativa. Como analista de sistemas de 
formação e cientista de dados autodidata, ele usou algoritmos 
para identificar fraudes em sistemas e processos, e transferiu 
esse aprendizado para o processamento de dados em tempo 
real usando um robô de IA. O ano era 2011. “Àquela época, usar 
IA era uma odisseia”, disse ele.

A Laura-br usa dados históricos para treinar algoritmos de 
detecção de anomalias. O sistema gera uma pontuação ou 
classificação de risco para cada paciente no hospital e atribui uma 
ordem de atendimento para reduzir o tempo de atendimento 
dos médicos. O robô foi melhorando progressivamente e, agora, 
além dos riscos de sepse, ele também observa a deterioração 
do paciente, desde a condição cardíaca até a renal.

A educação é outra área que requer atenção na ALC. Milhões de 
alunos poderiam beneficiar-se de tecnologias de aprendizado 
adaptativas que modificam o conteúdo a ser ensinado 
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com base nas habilidades de cada um.72 Existem na região 
vários projetos com abordagens interessantes baseadas em 
aprendizado personalizado. Em meados de 2019, o aplicativo 
infantil da empresa colombiana BabySparks, por exemplo, foi 
baixado mais de 3,5 milhões de vezes em 180 países. Enquanto 
isso, a empresa chilena U-Planner trabalha com universidades 
e instituições técnicas para ajudá-las a planejar e melhorar 
a gestão: desde a atribuição de horários, atividades, salas e 
professores, até a gestão de grades curriculares. O mesmo em 
relação ao monitoramento da qualidade educacional, gerando 
alertas precoces de evasão escolar, medindo a aprendizagem 
dos alunos ou avaliando a gestão e a qualidade dos 
professores. Seus algoritmos reduzem a execução de tarefas 
administrativas de horas, quando realizadas manualmente ou 
com a computação tradicional, para minutos.73  

Empresas como a mexicana Territorium treinam virtual e 
pessoalmente estudantes que buscam uma reeducação para 
o mercado de trabalho.74 A Territorium trabalha com 8,5 

72 Segundo um estudo do BID, os sistemas de inteligência artificial e o estudo 
dos padrões dos alunos ajudam a criar perfis pedagógicos para automatizar 
a geração de conteúdo adaptado a cada pessoa. A individualização permite 
a criação de exemplos e práticas que facilitam o reforço do conhecimento 
do aluno. Também ajuda a criar simulações realistas de casos práticos para 
que os alunos interajam com a tomada de decisões relacionadas a problemas 
reais. Dessa forma, eles aprendem com seus erros em ambientes controlados.

73 “No atual contexto universitário, esse tipo de ferramenta é de grande 
importância para os processos de assessment, melhoria contínua e acreditação, 
dos quais, por sua vez, depende o posicionamento de cada quadro de 
funcionários no mercado universitário de graduação e pós-graduação”, afirma 
Juan Pablo Mena, presidente da firma U-Planner, em entrevista para este livro. 
“Os problemas que vimos na América Latina e validamos na Austrália ou em 
Abu Dhabi são globais. O descompasso entre a demanda educacional e a 
oferta escolar, a relação entre custo e qualidade, desafios de otimização... É o 
mesmo problema que só muda de nome.” 

74 A GameLab Education chilena é outro exemplo focado na formação de 
quem trabalha em empresas ou nas próprias instituições de formação, 
inclusive universidades. A GameLab realiza simulações em diversos campos 
da gestão empresarial por meio de jogos virtuais, como o SodaPop Game 
(gestão de operações), Warehouse Game (gestão de logística) ou o Balanced 
Scorecard Game de estratégia. Mais de 18.300 alunos participaram dos jogos 

milhões de usuários e possui uma aliança global com a Dell e a 
Microsoft. Seus cursos são ajustados por meio de mecanismos 
de IA alimentados com 300 a 1.000 dados por aluno. “Não é 
tanto sobre o que se aprende, mas, sim, sobre garantir que a 
pessoa seja empreendedora ou possa ter um emprego”, afirma 
Carlos Elizondo Ancer, o presidente. “Vemos o que o mercado 
está procurando e o que o setor de educação oferece, e, então, 
trabalhamos com cada empresa para detectar as lacunas e 
recomendar ao aluno um aprendizado para reduzi-las”.

No mercado de trabalho, um dos principais impactos da 
digitalização ocorre na busca e na oferta de emprego. 
As plataformas de vagas permitiram disponibilizar aos 
trabalhadores um leque muito mais amplo de empregos. Porém, 
elas também criaram novos problemas. Por exemplo, uma área 
de recursos humanos pode receber milhares de solicitações 
hoje, mas carece de capacidade humana para avaliar todas 
elas com eficiência. Os empregadores costumam dizer que o 
principal motivo pelo qual não conseguem preencher as vagas 
é a falta de habilidades. Ao mesmo tempo, no entanto, redes 
profissionais como o LinkedIn estão repletas de funcionários 
superqualificados para as tarefas que desempenham em seus 
cargos atuais. 

A IA pode tornar a intermediação de trabalho mais 
eficiente, justa e inclusiva. Um dos primeiros projetos latino-
americanos de política pública de emprego baseada em IA 
está no Paraguai. A ParaEmpleo é uma plataforma digital de 
intermediação lançada em 2018 pelo governo paraguaio que 
inclui um sistema de vinculação entre vagas e candidatos. Ele 
analisa habilidades, capacidades e competências para produzir 
a melhor correspondência entre oferta e demanda de trabalho. 

Se emprego, saúde e educação são áreas complexas que 
exigem visões inovadoras das políticas públicas, existem 
outras que permeiam todos os setores da sociedade: as 

da GameLab, cujos clientes incluem organizações como a Arizona State 
University (a maior universidade pública dos Estados Unidos), a New York 
University, a Texas A&M e vinte universidades latino-americanas. 

PRONTOS PARA A DECOLAGEM?
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lacunas de gênero e diversidade. A ALC tem atrasos marcantes 
em termos de incorporação de minorias grandes e pequenas 
ao desenvolvimento. Consideremos, por exemplo, as pessoas 
com deficiência auditiva, que somam mais de 1,5 milhão 
de pessoas apenas no México, Colômbia e Argentina. Um 
projeto interessante, a Red-Apis, desenvolveu o TransVoz, 
uma ferramenta que usa IA para permitir que pessoas com 
deficiência auditiva ou mobilidade reduzida transcrevam em 
tempo real o que está sendo dito ao seu redor. 

Cada um desses casos expõe o estado da IA na região. Isso 
significa que ela começou a entrar na nova revolução, e talvez 
esse conhecimento e essa iniciativa garantam que, pela primeira 
vez, não cheguemos atrasados para uma mudança estrutural. 
No entanto, essa participação também reflete as condições 
complexas e o ponto de partida de uma defasagem drástica 
em relação a outras áreas e nações do mundo; até agora, o 
progresso que está sendo feito depende mais da inovação e 
do risco do setor privado que do planejamento do Estado. Isso 
precisa mudar. 

Capítulo 5
Alexa: esse preconceito é meu? 

Como controlar nossos preconceitos para oferecer 
soluções inteligentes.
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Em outubro de 2019, a prestigiosa revista Science publicou 
uma pesquisa de quatro acadêmicos de Berkeley, Boston e 
Chicago, que alertavam sobre um sério problema no mercado 
de seguros de saúde dos Estados Unidos. Ziad Obermeyer, Brian 
Powers, Christine Vogeli e Sendhil Mullainathan passaram meses 
analisando 50.000 registros de um hospital universitário de 
boa reputação e descobriram que pacientes brancos recebiam 
pontuações de risco de saúde mais altas que a população afro-
americana, aumentando suas chances de serem selecionados 
para atendimentos adicionais, como consultas específicas ou 
enfermagem personalizada. De acordo com as estimativas dos 
pesquisadores, essa prática privou mais da metade dos pacientes 
afro-americanos de um atendimento com melhores cuidados. 

O motivo dessa discriminação foi um algoritmo. De acordo com 
um relatório do MIT, o sistema de IA usado pelo hospital não 
havia sido explicitamente programado para tomar decisões 
injustas, que, por si só, já seriam ilegais; o que ocorreu foi que o 
algoritmo rodava com prontuários médicos que continham um 
viés implícito que estava sendo transmitido ao sistema. 

O objetivo do sistema de apoio à tomada de decisões 
era indicar preventivamente quais pacientes tinham uma 
probabilidade elevada de precisar de atendimentos médicos 
adicionais. O problema surgiu quando os desenvolvedores 
o utilizaram como variável para prever os gastos incorridos 
durante o tratamento médico, com base na hipótese de que 
os mais doentes acabariam gastando mais com tratamentos 
médicos para superar suas doenças. O que poderia dar errado?

Por uma variedade de razões históricas, inclusive razões 
socioeconômicas, os pacientes afro-americanos gastavam 
menos com saúde, em média, que a população branca, 
independentemente de terem as mesmas condições ou 
condições mais graves. “Como resultado, o algoritmo dava aos 
pacientes brancos as mesmas pontuações dos pacientes afro-
americanos que estavam significativamente mais doentes.” Os 
gastos históricos com saúde diziam que eles estavam em pior 
situação. E como é possível não acreditar no dinheiro que se 
gasta consigo mesmo? 

O custo não é uma métrica cega. Segundo o The Washington 
Post, o software investigado pertencia ao UnitedHealth Group, 
a maior seguradora do mercado de saúde dos Estados Unidos, 
empresa que, em 2019, era avaliada em US$ 235 bilhões, três 
vezes mais que sua concorrente imediata. O software foi usado 
com 70 milhões de usuários e não era o único. Os pesquisadores 
detectaram a mesma falha lógica nos 10 algoritmos mais usados 
no setor, um grupo de ferramentas que, juntas, processavam as 
solicitações de atendimento de nada menos que 150 milhões 
de pessoas por ano. 

A empresa proprietária do software trabalhou com os quatro 
pesquisadores para corrigir os vieses funcionais do algoritmo, 
reduzindo a disparidade em 80% e incorporando bloqueios e 
melhorias para evitar vieses repetidos. “Esse estudo é o mais 
recente a mostrar os perigos da alocação de recursos com 
base na recomendação de algoritmos”, de acordo com a MIT 
Technology Review. “Esse tipo de desafio não existe apenas 
na área de saúde, mas também nas áreas de contratação, 
qualificação creditícia, apólices de seguros e justiça criminal.”

Uma verdade irrefutável sobre a inteligência artificial é que o 
algoritmo nunca é melhor que os dados que o alimentam e/ou 
as decisões de quem o treina. E talvez devêssemos dizer que a 
IA não pode ser muito diferente de seus criadores: nós estamos 
nos algoritmos. Se os modelos de IA apresentam vieses, é porque 
seus designers incorporaram ali suas construções culturais, 
preconceitos e inclinações ideológicas. Em suma, a arbitrariedade 
das nossas escolhas reflete-se na qualidade da solução. 

Os gurus do apocalipse tecnológico costumam alertar sobre 
os riscos das máquinas para o futuro da humanidade. Existe 
uma fantasia mais ou menos difundida de que o nosso fim será 
produto das nossas próprias invenções. Máquinas, androides 
ou entidades híbridas melhores que nós mesmos são os 
personagens que protagonizam esse tipo de projeção do 
nosso próprio antropocentrismo. 

ALEXA: ESSE PRECONCEITO É MEU?
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Na verdade, quando a mídia fala sobre os riscos da IA, ainda há 
um verniz de ficção científica: uma crença infundada no suposto 
poder onímodo de uma máquina capaz de desenvolver-se de 
forma totalmente independente de seus criadores. E é curioso: 
atribui-se maldade a essa inteligência artificial. Os cavaleiros 
do apocalipse acreditam que a IA pode nos destruir porque 
somos um risco para a sustentabilidade do planeta. 

Contudo, como já dissemos, os mecanismos das máquinas 
carecem de moral. Se eles têm algo de semelhante, é porque 
nós, seus criadores, treinadores e programadores humanos, 
transferimos os nossos vieses para seus algoritmos. 

A questão é simples. Se quisermos evitar um problema, diz a 
lógica, é melhor antecipá-lo e criar soluções que o evitem ou, 
se necessário, resolvam. 
 
Prever por prever?

Em 2017, em Salta, uma província no norte da Argentina, um 
grupo de autoridades decidiu enfrentar um problema social 
preocupante com uma abordagem diferente. Eles tentariam 
prevenir a gravidez na adolescência usando inteligência artificial. 

A gravidez precoce é um problema sério de saúde pública75 entre 
jovens de 15 a 19 anos. De acordo com a OMS, em 2018, cerca de 

75 A gravidez na adolescência ocorre em todas as nações, independentemente 
do nível de renda. No entanto, as taxas mais significativas estão nas regiões em 
desenvolvimento. A taxa de partos de mães adolescentes caiu, entre 1990 e 2015, 
de 65 para 47 nascimentos a cada 1.000 mulheres, e isso é uma boa notícia. No 
entanto, quando especialistas da OMS se reuniram em 2018, eles descobriram que 
as projeções para 2030 mostravam um número maior de adolescentes grávidas, 
pois a população nessa faixa etária é um segmento em crescimento. Excluindo-
se o norte do continente, a África experimentaria o maior aumento, seguida pela 
América Latina. Atualmente, nos 20 países continentais da região e nas ilhas do 
Caribe, uma média de 64 menores dão à luz a cada mil mulheres. Se as regiões 
pobres são as mais propensas, as populações rurais e indígenas são as que mais 
sofrem, pois ali é possível que uma menina engravide na proporção de 3:1 em 
relação a outra moradora de uma cidade média. “Em todo o mundo, a gravidez 
na adolescência tem uma probabilidade maior de ocorrer em comunidades 
marginalizadas, comumente propiciadas pela pobreza e pela falta de educação e 
oportunidades de emprego”, de acordo com o relatório “Adolescent Pregnancy” da OMS.

21 milhões de meninas de 16 a 19 anos de idade, bem como outros 
dois milhões de meninas de 15 anos ou menos, engravidaram nas 
áreas economicamente menos favorecidas do planeta. 

Menores que decidem interromper a gravidez geralmente 
fazem abortos inseguros (cerca de 3 milhões deles por 
ano),enquanto complicações durante a gravidez e o parto são 
a principal causa mundial de morte de meninas de 10 a 19 anos 
de idade. E, quando chegam a dar à luz, a maternidade tem 
repercussões socioeconômicas de longo prazo em suas vidas, 
uma vez que está associada ao abandono da educação formal 
e, portanto, à redução das oportunidades de trabalho futuras.76  

O projeto em Salta exigia que o Ministério da Primeira Infância, 
a instituição responsável, coletasse os dados relevantes por 
meio de suas enquetes com a população. Essas informações 
eram encaminhadas a uma empresa de tecnologia, que fornecia 
a infraestrutura para hospedar os dados; lá, a modelagem era 
processada. 

Usando um algoritmo de aprendizado de máquina 
supervisionado, o sistema de IA era alimentado com 
observações sobre as meninas que haviam tido uma gravidez 
na adolescência e com informações socioeconômicas. 
Analisando os padrões desses casos de treinamento, o modelo 
atribuía probabilidades de ocorrência de gravidez em outras 
meninas em uma amostra composta por adolescentes de 15 
a 19 anos de idade. Lá, eram identificadas aquelas com maior 

76 De acordo com o relatório da Juventude da UNICEF de 2017, na Argentina, 
meio milhão de adolescentes abandonaram a escola nos primeiros 16 anos de 
um século no qual a educação continuada dividirá as águas entre um futuro 
bom e um futuro difícil. O abandono escolar está altamente relacionado à 
entrada precoce no mercado de trabalho e (o que não é nenhuma surpresa) 
à gravidez precoce. Segundo informações não oficiais, 15% dos nascimentos 
na Argentina são de mães adolescentes. A taxa manteve-se constante nos 
últimos 25 anos, mas ainda é preocupante. Na Argentina, 3.000 crianças 
nascem de mães que ainda nem comemoraram seu aniversário de 15 anos. 
A maioria (sete em cada dez, de acordo com a Unicef) não tem acesso a 
mecanismos de controle de natalidade de venda livre, educação sexual e 
reprodutiva formalmente ministrada, e até mesmo a troca informal que ocorre 
espontaneamente sobre questões de sexo entre grupos de colegas. 
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risco “previsto” de engravidar durante a adolescência. Com 
base nessas previsões, os funcionários de Salta tomariam as 
decisões relativas ao caso.

O projeto atraiu imediatamente a atenção da mídia, mas 
principalmente dos tecnólogos. Também encorajou a oposição 
política do governo provincial, que via com receio a incursão 
de um governo com recursos limitados em uma fórmula que 
ninguém conhecia. Tecnologia em vez das abordagens clássicas 
da área de saúde? Era ver para crer. Os resultados do piloto 
poderiam ou não abrir as portas para uma abordagem moderna 
a um problema de saúde pública, de modo que os olhares de 
alguns curiosos do mundo também recaíram sobre Salta.

O plano envolveu a Microsoft, que atuou como seu fornecedor 
técnico, ajudou a projetar o modelo probabilístico de IA e 
treinou a equipe do Ministério da Primeira Infância encarregada 
da implementação. Era uma tarefa aparentemente simples: 
reunir todas as informações disponíveis na província para 
prever, o mais rápido possível, a probabilidade de as meninas e 
adolescentes engravidarem. 

A alimentação do modelo de IA de Salta começou do zero, já 
que o Ministério da Primeira Infância tinha um problema de 
saúde para atender, mas não tinha um cadastro organizado para 
isso. Após reunir, reordenar e recategorizar as informações,77  
estas, já analisadas, tiveram que ser ajustadas à ferramenta de 
aprendizado de máquina. Só então o sistema de inteligência 
artificial pôde organizar estatisticamente os dados, dividindo e 
recategorizando tudo continuamente. Quando foi armazenada 
uma amostra significativa que pressupunha um certo grau 
de certeza, o primeiro modelo foi construído. E esse primeiro 
modelo foi aprimorado em milhares de iterações.

As informações coletadas pelo Ministério em um banco de 
dados reuniam dezenas de variáveis das pessoas a serem 

77 Técnicos ainda tiveram que criar ou reordenar grupos de categorias, pois 
aqueles que existiam nem sempre continham dados pessoais identificáveis, 
completos ou confiáveis.

estudadas. Cada uma dessas variáveis foi colocada em uma 
série de categorias. Algumas eram, por exemplo, “pessoais” 
(altura, peso atual, doenças declaradas etc.); cinco referiam-
se à “escolaridade” da pessoa (inclusive o grau de instrução 
completo dos pais e irmãos etc.); outras coletavam dados sobre 
“família”, “saúde” e “emprego”, ou referiam-se a “moradia” (se 
moram em casa ocupada por seis ou mais pessoas, o número 
de cômodos, o material de construção utilizado etc.).

No total, o Ministério coletou dados sobre 296.612 pessoas, o 
equivalente a quase 23% da população da província de Salta, 
onde vivem pouco mais de 1,3 milhão de habitantes, mais da 
metade dos quais são mulheres. Desse total, quase 13.000 dos 
pesquisados (4,27% da amostra) eram meninas e adolescentes 
de 10 a 19 anos de idade.

Passou-se de um Ministério cujas clínicas de saúde não sabiam 
quando ou como receberiam seringas para vacinar para um 
que, agora, tinha um volume respeitável de dados sobre uma 
proporção significativa de mulheres da província de Salta, 
cadastrados, organizados e prontos para serem avaliados; 
mas, sobretudo, para uma entidade pública que dispunha dos 
instrumentos necessários para estabelecer o que acontecia 
com as meninas que poderiam ser mães antes de concluir o 
ensino médio ou, pior ainda, o ensino fundamental.

O piloto começou e foi concluído em sete meses, em 2017. O 
uso do aprendizado de máquina foi uma novidade até mesmo 
dentro da administração pública da Argentina, mas certamente 
em Salta. Todos estavam confiantes de que a combinação de 
algoritmos e capacidades de processamento de dados que 
amplificam e aceleram o aprendizado humano seria capaz de 
identificar padrões e fornecer informações que facilitassem o 
planejamento e a tomada de decisões. Havia confiança.

Quando o Ministério treinou o sistema de IA, informou que havia 
identificado com sucesso 98,2% das adolescentes grávidas. As 
autoridades alegaram que o modelo tinha previsto que, “com 
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base na análise de seus padrões sociais”, outras 397 meninas 
teriam 88% de chance de engravidar “em um futuro próximo”.

O sucesso pareceu iluminar o caminho para a primeira 
aplicação de IA da Argentina e da América Latina focada em 
uma área crucial. A expectativa internacional em relação ao 
caso de Salta continuou aumentando com as publicações da 
imprensa. Uma possibilidade até recentemente inconcebível 
estava finalmente se tornando realidade. Finalmente, poderiam 
ser executadas na região políticas públicas à altura das nações 
mais desenvolvidas. A região não perderia o trem da História 
desta vez. Ou sim?

As coisas não são tão simples quanto parecem

A confiança progressiva em processos automatizados para 
digerir e analisar informações está enraizada na crença de que 
a inteligência artificial é boa para tudo. É por isso que esses 
aplicativos atraem ainda mais interesse quando se trata de 
abordar problemas estruturais que preocupam os funcionários 
públicos há décadas. 

Porém, mesmo antes de colocá-la em andamento, existem 
questões críticas sobre o uso da IA que precisam ser 
respondidas: a inteligência artificial é necessária para o 
problema que estamos tentando resolver? Esta questão será 
o ponto de partida para qualquer intervenção pública que 
pretenda incorporá-la.

A verdade é que pode haver muitos fatores simultâneos que 
levam à suposição de que a IA é uma solução essencial, sem 
questionar sua viabilidade ou desejabilidade. Na verdade, 
muitas vezes, acontece que os funcionários decidem lançar 
projetos sem conhecer a tecnologia. Por sua vez, as empresas 
sabem desenvolver sistemas funcionais, mas não possuem 
conhecimentos suficientes sobre o assunto em questão. Há 
interesse na oferta e na procura, mas nem sempre elas se 
combinam da melhor maneira. O resultado de presumir algo 
sobre o qual você não tem certeza é subótimo ou frustrante. 
Boas intenções nem sempre são os melhores conselheiros.

O programa-piloto de Salta encaixa-se nesse cenário. As 
autoridades tinham a boa vontade de antecipar a solução de um 
problema de saúde pública, mas, durante o desenvolvimento 
do projeto, nenhuma medida mínima de mitigação de risco foi 
contemplada. As dificuldades foram de natureza variada. 

A mais notável foi que não estava claro qual intervenção de 
política pública deveria ser implementada assim que o modelo 
de IA identificasse a população em risco (supondo-se que o 
modelo detecta corretamente adolescentes com probabilidade 
de engravidar). O projeto-piloto foi abordado com base 
na tecnologia, sem que estivesse pronta a correspondente 
intervenção pública destinada a responder aos problemas 
estruturais e sociais que levam à ocorrência do fenômeno da 
gravidez precoce. As autoridades não publicaram os protocolos 
e as ações de acompanhamento que seriam implementados 
com as adolescentes, nem definiram quem teria acesso a essas 
informações ou como seriam protegidas. Não são difíceis de 
imaginar as consequências pessoais, psicológicas e sociais que 
a divulgação desses resultados teria para uma menina.

Manter as pessoas informadas sobre o uso de seus dados 
também era outro aspecto crucial. A confidencialidade das 
informações sobre a vida das pessoas pesquisadas para o 
piloto havia causado uma polêmica considerável. As condições 
de armazenamento de informações não eram um assunto 
secundário. Empresas e governos frequentemente enfrentam 
ataques de segurança cibernética que podem colocar em 
risco os dados de milhões de pessoas. Portanto, considerar os 
valores éticos e legais do correto manuseio de dados pessoais 
é uma questão de primeira ordem. Informações tão extensas 
quanto as levantadas em Salta pertencem à privacidade das 
pessoas e, como tal, são confidenciais e merecem proteção 
prioritária. 

Em relação aos dados com os quais o modelo foi treinado, a 
grande maioria pertencia a meninas de baixa e muito baixa 
renda, e, portanto, os padrões identificados poderiam não ser 
generalizáveis para a população para a qual se procurava fazer 
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previsões. Embora seja verdade que uma alta porcentagem 
de gravidez na adolescência ocorra em grupos vulneráveis ou 
marginalizados, a amostra de Salta não considerou mecanismos 
que garantissem a representatividade dessas populações na 
amostra, nem a de meninas e adolescentes de famílias de renda 
média e alta. Também não foi revelado que parte do volume das 
pesquisas provinha de áreas rurais, geralmente mais afetadas 
que as cidades por gravidezes indesejadas em proporção ao 
número de habitantes.

Sobre esse assunto, o laboratório de inteligência artificial da 
Universidade de Buenos Aires observou que, como a gravidez 
na adolescência é um tema delicado, também é possível que 
as pessoas que responderam à pesquisa tenham subnotificado 
casos de gravidez indesejada ou aborto. Portanto, as 
informações que alimentariam o modelo não necessariamente 
refletiriam a realidade. 

Também havia problemas técnicos. Para avaliar a precisão de 
um modelo de aprendizado de máquina, é necessário deixar 
de fora do processo de treinamento uma seção do banco de 
dados com respostas validadas que, posteriormente, podem 
ser comparadas com os resultados da previsão. A equipe 
técnica responsável pelo desenvolvimento cometeu um erro 
metodológico que fazia com que a avaliação utilizasse dados 
que o modelo já havia observado durante o treinamento, o que 
poderia levar a uma superestimação da precisão do sistema.78  

78 O erro metodológico cometido pela equipe técnica está relacionado 
ao processamento dos dados antes do treinamento do modelo. Pelas 
características do problema, do total de mulheres da amostra, uma proporção 
muito pequena (cerca de 7%) acabou engravidando; portanto, um modelo que 
classifica todas as mulheres como NÃO grávidas obteria um acerto de 93%. 
Para resolver esse tipo de desequilíbrio no banco de dados de treinamento, 
geralmente é montada uma sobreamostragem dos casos menos frequentes 
para aumentar seu peso no modelo. Porém, se essa sobreamostragem for 
constituída antes da separação da amostra para validação, os mesmos dados 
seriam utilizados tanto para o treinamento quanto para a avaliação, obtendo-
se uma precisão não realista. 

Com esses erros metodológicos e possíveis vieses nas 
informações coletadas, afirmar que o sistema tinha uma 
capacidade preditiva de mais de 98,2% é, sem dúvida, 
questionável.79 A ONG The Web Foundation, que analisou de 
forma independente o piloto em seu relatório “Algoritmos e 
inteligência artificial na América Latina”, comentou que, sem 
uma auditoria por um grupo independente, seria impossível 
saber se o modelo levava “a resultados justos ou injustos”.

Os grandes desafios da IA: seus riscos 80

O caso de Salta provou isso. Os desafios enfrentados pelos 
sistemas de IA apresentam-se em cada uma das etapas de sua 
construção: desde a definição do problema de política pública 
até a intervenção, passando pela coleta de dados, treinamento 
e monitoramento. 

Que desafios ou riscos devem ser considerados ao propor 
soluções de políticas públicas apoiadas pela IA? A lista de 
pilares a serem levados em conta cada vez que um projeto de 
IA entra no campo das políticas públicas é longa. O gráfico 
abaixo lista alguns dos desafios mais importantes para uma 
implementação responsável.81 
  

79 Ao avaliar o comportamento de um modelo de classificação (por exemplo, 
estar grávida ou não), uma das métricas mais utilizadas é a precisão, ou seja, a 
fração das previsões sobre a qual o nosso modelo estava correto. No entanto, 
quando há um banco de dados em que o fenômeno que se deseja prever 
ocorre muito raramente, um alto nível de precisão pode não ser indicativo de 
um bom modelo. Por esse motivo, é importante nunca nos deixarmos levar 
por números como 98% ou 95% de precisão, pois podem ser enganosos. 

80 Os riscos identificados nos sistemas de IA não significam de forma 
alguma que se tornarão problemas insolúveis. Pelo contrário. O trabalho dos 
responsáveis por sua concepção, projeto, uso e monitoramento é justamente 
reconhecê-los e abordá-los com as medidas adequadas para mitigá-los ou 
eliminá-los completamente. 

81 A lista de riscos a modo de desafios foi elaborada com base nas discussões 
que ocorreram nas mesas de trabalho multidisciplinares organizadas pela 
iniciativa fAIr LAC com especialistas da ALC. 
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Os riscos podem manifestar-se em vários momentos: (1) durante 
a conceitualização e formulação de políticas públicas, quando o 
problema social a ser resolvido (suas causas e/ou o tipo de ação 
ou intervenção requerida) não é bem compreendido e quando se 
acredita que somente a tecnologia será capaz de resolvê-lo; (2) 
durante o ciclo de vida da IA, quando diferentes fontes de viés não 
são consideradas, seja nos dados de treinamento ou nas decisões 
de modelagem que podem levar a sistemas deficientes, injustos 
ou pouco robustos; (3) quando não se considera o impacto 
sistêmico que a IA pode ter, seja diretamente sobre os usuários 
dos sistemas, seja indiretamente nos aspectos econômicos, sociais 
ou culturais; e (4) quando os desafios transversais de prestação 
de contas82 e de governança e segurança são negligenciados, 
devido à exposição e vulnerabilidade dos dados pessoais e 
sigilosos utilizados pelos sistemas, bem como o cumprimento 
de requisitos relacionados à transparência e à explicabilidade 
dos resultados dos sistemas.

82 O que aconteceria, por exemplo, se não fossem tomadas as medidas 
necessárias para garantir o consentimento dos titulares dos dados pessoais? 
Seria ético implementar esse modelo? Embora a resposta (“não”) seja óbvia, a 
pergunta não deve ser ignorada. E quais seriam as implicações de não se adotar 
as medidas necessárias para garantir a interpretabilidade (compreensível de 
forma bidirecional) e explicabilidade (que o processo possa ser facilmente 
compreendido) dos sistemas de tomada e/ou suporte à tomada de decisões? 
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Em maior ou menor grau, o projeto de detecção precoce da gravidez 
na adolescência em Salta enfrentou todas essas dificuldades. 
Não havia formulação de política pública ou intervenção baseada 
em evidências que pudesse ser implementada assim que o 
sistema produzisse uma previsão; não havia uma governança 
clara ou consentimento total em relação ao uso dos dados para 
esses fins. As informações com as quais o sistema foi treinado 
pareciam não representar a população-alvo. Ocorreram erros 
metodológicos durante o treinamento, e as métricas de erro 
podem ter sido superestimadas. Os cidadãos não sabiam como, 
para quê e de que forma o piloto operava, como as informações 
eram armazenadas e quem tinha acesso a elas. 

O caso de Salta é apenas uma amostra dos problemas que podem 
encontrar outros projetos públicos ou privados que já operam 
ou vão operar na região. Todos os sistemas de IA devem estar 
sujeitos às mesmas perguntas sobre seus métodos e objetivos, 
e sobre a qualidade de seus processos, serviços, produtos e 
resultados. Isso é normal.

Se a região incorporar a inteligência artificial à atividade 
econômica privada e ao setor público, os governos deverão ter 
capacidades suficientes para orientar e conter a nova dinâmica; 
isso em relação tanto às condições razoáveis de funcionamento 
exigidas pelos programadores quanto ao tratamento justo que 
deve ser garantido aos usuários. 

Embora já existam leis e regulamentos a esse respeito, as 
infraestruturas ainda são insuficientes, os recursos profissionais e 
financeiros são escassos, e o conhecimento geral da tecnologia 
e suas particularidades é reduzido, como muitos empresários e 
analistas bem observaram. É como ter um Boeing, mas só ter 
uma pista de pouso para aeronaves leves. O risco é alto.

Conceitualização e formulação

Já mencionamos como é inútil projetar uma solução quando você 
não tem certeza do que está almejando com ela. O diagnóstico, o 
conhecimento dos inputs necessários e sua viabilidade de acordo 
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com o contexto são todos elementos que determinam suas 
possibilidades de sucesso de acordo com os objetivos definidos. 
Uma vez que o problema é identificado, os riscos e fatores que 
requerem intervenção são determinados. Esse desafio existia antes 
da IA e vai persistir porque diz respeito à própria formulação da 
política. Uma definição errada do assunto a ser tratado afeta toda 
a cadeia de decisões; um projeto de IA deficiente leva a previsões 
erradas. Tudo isso envolve uma série de custos de curto prazo 
que podem se estender com o passar do tempo. 

A IA é uma ferramenta: um meio, um instrumento que deve 
estar condicionado a uma boa formulação da intervenção ou 
ação na qual funcionará como sistema de apoio às decisões. A 
IA nunca é um substituto das políticas públicas. Uma vez que 
o sistema tenha feito sua previsão, ele passa a implementar a 
decisão tomada por meio das ações correspondentes.

Voltando ao caso de Salta, identificar adolescentes em risco de 
engravidar é só a primeira parte. Os passos que forem dados 
assim que as informações estiverem disponíveis alterarão o 
resultado do projeto. Nem toda ação é necessária, desejável ou 
apropriada. Determiná-la requer mais que saber como ajustar um 
algoritmo de IA; pressupõe a aplicação de uma escala de valores, 
de juízos, de experiência em políticas públicas e até mesmo de 
concepções filosóficas sobre a relevância da intervenção. 

Uma vez tomada a decisão de como agir, é necessário definir quem 
(instituições ou indivíduos) serão os responsáveis pelo processo 
que conduz à execução da ação. Isso inclui a disponibilidade de 
recursos financeiros e logísticos para uma implementação segura, 
bem como a definição do tipo de modelo de IA a ser executado. 
Se a ação não puder ser realizada por motivos políticos ou 
econômicos, não adianta contar com um modelo preciso. 

Nesse ponto, é apropriado propor o uso da IA sob critérios de 
necessidade e proporcionalidade. As questões-chave visam a 
estabelecer se essa ferramenta é realmente necessária para 
resolver o problema X ou se ele pode ser resolvido com outra 
tecnologia, ou mesmo sem ela. 

Uma vez definidas a formulação, a desejabilidade e a viabilidade 
da ação, é possível passar para o ciclo de desenvolvimento de 
um sistema de tomada de decisões e suporte à tomada de 
decisões: o próprio modelo de IA.

Caso contrário, cairemos no que o intelectual Evgeny Morozov 
apropriadamente chamou de “solucionismo tecnológico”, isto é, a 
crença de que a tecnologia tem a capacidade de resolver sozinha 
todos os problemas sociais.83 Os praticantes e devotos do dogma 
reduzem os fenômenos complexos de saúde pública, educação e 
aplicação da lei a “problemas perfeitamente definidos que podem 
ser facilmente otimizados, contanto que os algoritmos corretos 
estejam certos”. Tudo pode ser resolvido com um aplicativo, um 
blockchain ou a chamada gig economy (a economia dos “bicos”).

E, assim como devemos promover o uso da IA pelo Estado quando 
fizer sentido, também devemos estar atentos para dizer onde ela 
não deve ser usada. É necessário separar as reais capacidades da 
IA como sistema gerador de informações das responsabilidades 
que cabem aos encarregados da formulação de políticas públicas 
na hora de elaborar intervenções para resolver questões sociais. 
Isso ocorre porque, entre essas questões, haverá algumas sobre 
as quais a IA pode ter um impacto talvez limitado ou nem sequer 
adequado. Assim, em cada instância em que se considere sua 
aplicação, os responsáveis pelas políticas públicas e a equipe de 
IA deverão trabalhar em conjunto, tendo como norte o impacto 
final de suas decisões nas pessoas. 

Prestação de contas e consentimento (des)informado

Em 2019, Geoffrey Fowler, jornalista do The Washington Post 
especializado em tecnologia, publicou em sua coluna o que 
havia encontrado na web a partir de uma investigação das 
informações que os nossos aplicativos de telefone coletam 
diariamente: horários de voos, calendários, diagnósticos e receitas 
médicas, declarações de impostos, seu histórico de localização 
diário no Google Maps e quatro anos de áudios de conversas 

83 Essa é uma ideologia bastante difundida que Morozov descreve em seu livro 
To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. 
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gravadas pela Alexa, seu assistente virtual, inclusive detalhes de 
um acordo comercial que um amigo de Fowler fechou enquanto 
estava em sua casa. Os dados vieram de extensões de seu 
navegador e dos diversos aplicativos de seu celular que ele 
baixou “conscientemente” e cujos termos e condições ele aceitou. 

O conceito de “consentimento informado” implica que o titular 
dos dados deve compreender o tratamento e uso que lhes será 
dado, o que é praticamente impossível no mundo de hoje, pois 
a inovação impede que as pessoas, individualmente, estejam 
realmente cientes das implicações de compartilhar seus dados 
e do uso que lhes será dado, inclusive os algoritmos que serão 
alimentados. Por isso, é necessário que os governos tenham 
uma atitude mais proativa na definição das regras do jogo e 
estabeleçam padrões e normas a serem cumpridos antes de 
lançar um sistema que possa afetar a vida das pessoas.84 

Governança e segurança: questões maiores

O tratamento das informações sempre acarreta algum risco 
relacionado à sua segurança e proteção. Embora a falta de 
protocolos, bem como o roubo, sequestro e/ou extorsão com 
informações pessoais não sejam exclusividade da IA nem sejam 
novos, a crescente expansão dos serviços digitais aumenta 
significativamente tanto a exposição dos dados pessoais dos 
cidadãos que são armazenados diariamente em milhares de 
servidores quanto a possibilidade de um uso prejudicial. 

Nos últimos anos, na ALC, houve um aumento dos casos de 
vazamento de dados pessoais e sequestro ou furto de informações 
privadas.85 Às vezes, os riscos são gerados por erros humanos 

84 No Capítulo 6, discutiremos como essas linhas difusas levaram a uma 
redefinição dos limites da privacidade e dos riscos que isso acarreta, 
enquanto, no Capítulo 7, abordaremos alguns dos conceitos jurídicos, inclusive 
os de responsabilidade, explicabilidade e interpretabilidade, que precisamos 
amadurecer para atingir uma IA robusta e responsável.

85 De acordo com o Eset Latin American Security Report de 2017 (uma 
pesquisa com 4.000 pessoas em 13 países), só em 2016, o sequestro de dados 
e a extorsão aumentaram 131%. 

resultantes da falta de conhecimento e compreensão dos padrões 
de segurança e boas práticas. Em 2016, por exemplo, o cadastro 
eleitoral do Instituto Nacional Eleitoral do México, que contém 
informações de mais de 93 milhões de pessoas, foi exposto sem 
senha em um servidor na nuvem, aparentemente devido a um 
erro humano.  

Em outras circunstâncias, entretanto, a ausência de proteção 
favoreceu comportamentos criminosos. Na região, a situação não 
é muito animadora nem no setor público, nem no privado.86 Uma 
parte significativa das empresas da região carece de sistemas 
suficientemente protegidos para resistir aos ataques cibernéticos,87 
enquanto os recursos88 destinados a deter o avanço crescente 
desse fenômeno contra a segurança da informação parecem 
sempre ser insuficientes.89

Existem poucos mecanismos de defesa regionais coordenados, 
em parte porque os níveis de desenvolvimento e investimento 
tecnológico diferem de país para país. Embora várias nações 
já estejam desenvolvendo equipes de resposta a emergências 

86 Em seu relatório de 2018, “O estado da segurança cibernética no setor bancário 
na América Latina e no Caribe”, a OEA informou que pelo menos 9 em cada 10 
entidades bancárias sofreram incidentes cibernéticos no ano passado. Também 
informou que 6 em cada 10 usuários que não usam serviços de banco digital 
alegaram que não os utilizavam por desconfiar da segurança das transações.

87 “Apenas 10% das empresas que sofreram um incidente com esse programa 
malicioso (o chamado ransomware) tinham uma solução de segurança, duplo 
fator de autenticação e políticas de segurança”, conforme consta no Eset Latin 
American Security Report  de 2019. Um quarto das empresas afetadas não tinha 
backup das informações com cópias de segurança.

88 Um documento privado de uma empresa de consultoria em segurança da 
informação, a Comstor, ligada à Cisco Systems, afirma que os US$ 12 bilhões que 
as empresas da região planejavam investir em segurança cibernética “não seriam 
suficientes”. Pelo menos 50% das instituições financeiras da região pesquisadas 
pela Comstor alegaram ter sofrido algum tipo de ataque, de roubo de senha a 
roubo de identidade, entre outros.

89 De acordo com uma pesquisa apresentada no Eset Latin American Security 
Report de 2019, na América Latina, duas em cada três empresas sofreram um 
incidente de segurança naquele ano.
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cibernéticas (CERTs) e equipes de resposta a incidentes de 
segurança em computadores (CSIRTs) para prevenir ou gerenciar 
ataques, existiam pelo menos 17 no fim de 2017, a maioria ainda 
não atingiu sequer um nível intermediário de preparação.

Países como Brasil, Argentina, México, Chile e Colômbia, para 
citar alguns, começaram a adotar estratégias nacionais de 
segurança cibernética, mas ainda falta conscientização pública. 
Não existe nenhum acordo entre os setores público e privado, 
aparentemente por uma questão de desconfiança mútua. Isso, 
nem é preciso dizer, inibe as possibilidades de cooperação e 
troca de informações. 

Na ausência de capacidades suficientes sequer para impedir o 
roubo de informações pessoais, a debilidade é ainda maior diante 
de formas mais avançadas de manipulação eletrônica, um fator 
determinante quando se trata de criar sistemas de IA robustos. 

Impacto sistêmico e usos maliciosos

Visto que nenhuma intervenção humana é inócua, as políticas 
públicas devem ser consideradas pensando-se no impacto de 
sua aplicação. Os principais desafios aqui são: (1) a interação 
complexa entre humanos e IA; (2) os impactos do uso de 
algoritmos no cotidiano das sociedades; (3) as possibilidades 
de o uso da IA fortalecer ou criar condições de monopólio de 
mercado ou riscos aos direitos das pessoas; e (4) o uso incorreto 
ou malicioso dos dados por agentes políticos, econômicos e 
sociais agressivos.

Por interação humano-IA, entendemos o papel do usuário, em 
particular o funcionário público, como um destinatário crucial 
das recomendações de um sistema de IA para a tomada de 
decisões. Já apontamos o problema muito comum da fantasia 
de precisão (accuracy) do modelo. Não importa quão alto seja 
o valor (digamos, entre 95% e 99% de precisão), essa medição 
pode ser enganosa; não existe um modelo perfeito, e os erros, 
mesmo que mínimos, podem ter um impacto considerável em 
milhares de pessoas. 
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Por exemplo, no diagnóstico de uma doença, podemos observar 
tanto falsos-positivos, isto é, os erros que o sistema comete ao 
classificar algo como positivo quando não é, quanto seu oposto, 
os falsos-negativos. Se o sistema está diagnosticando uma 
doença crônica com risco de vida, um falso-negativo que leve a 
dizer a uma pessoa que ela não está doente quando está pode 
fazer com que ela deixe de tomar medicamentos que poderiam 
salvar sua vida. Se, ao contrário, fosse um falso-positivo, isso 
poderia levar o paciente a fazer um número maior de exames 
possivelmente caros que, em última análise, mostrariam que ele 
não tem a doença. 

Por isso, é importante que quem ajustar o modelo e quem o utilizar 
compreendam o desempenho do sistema no contexto específico 
de sua utilização, bem como as implicações de seus possíveis 
erros, tomando medidas para mitigar os riscos identificados.

Um estudo do National Endowment for Science, Technology 
and the Arts (Nesta) na Grã-Bretanha destaca três princípios-
chave na interação dos humanos com a IA que, se levados em 
consideração, melhorarão a adoção e o uso das recomendações 
desse sistema: contexto, compreensão e agência. Isso significa 
que o funcionário encarregado de trabalhar com a ferramenta 
deve utilizá-la com pleno conhecimento de suas capacidades, 
bem como da função a ser desempenhada em um ambiente 
de tomada de decisões. Aqui, o usuário da ferramenta deve ser 
capaz de compreender os possíveis vieses do sistema e os erros 
que ele pode cometer para poder ajustar suas recomendações 
antes de uma decisão final ser tomada.

Outro dos desafios fundamentais surge em torno da discussão 
da propriedade intelectual dos sistemas e sua definição como 
bem público ou privado. Em geral, um modelo de aprendizado de 
máquina será mais preciso se for treinado com uma quantidade 
maior de informações de boa qualidade. A posição privilegiada 
de governos e empresas estabelecidas facilita o acesso a maiores 
volumes de dados, o que pode propiciar o surgimento de 
monopólios ou oligopólios com impactos significativos na vida 
dos cidadãos e na qualidade da gestão dos sistemas públicos. 
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Não é um assunto pequeno. Quanto mais usuários de uma 
plataforma, maior o volume de informações que alimentam o 
sistema, o que, por sua vez, melhorará a qualidade dos modelos 
de IA de seu proprietário. Isso cria um tipo de mercado onde 
o vencedor leva tudo (winner-takes-all market). Isso significa 
que, graças à qualidade, se for ligeiramente superior à de seus 
concorrentes, um determinado produto, serviço ou organização 
obterá uma proporção maior de usuários e receita. E, ao capturar 
um percentual maior de demanda, consolidará sua liderança. Isso 
pode criar altos custos de entrada para novos desenvolvedores 
de IA e, assim, reduzir a concorrência. 

Esses padrões vão além do uso da IA, uma vez que o problema 
combina o acesso à informação com o monopólio dos canais 
de comunicação e a venda do produto final aos usuários. A 
Amazon, por exemplo, foi acusada de copiar produtos em seu 
Marketplace. Quando a empresa começou como uma plataforma 
de comércio virtual onde empresas externas podiam vender e 
distribuir seus produtos, essa intermediação deu a ela acesso a 
um volume único de informações. 

Com o tempo, a empresa adquiriu a capacidade de fazer análises 
de vendas de todos os fornecedores e identificar os melhores 
produtos, além de estudar preços e comportamentos do 
consumidor em um nível que nem mesmo os próprios vendedores 
conseguiam atingir. Em 2009, a Amazon lançou sua linha pessoal, 
a Amazon Basics, oferecendo alguns dos produtos anteriormente 
comercializados por vendedores externos, até substituí-los. Sua 
primeira iteração concentrou-se em eletrônicos e pilhas. Ofereceu 
os produtos a um preço muito inferior ao de seus concorrentes 
e, em pouco tempo, conquistou um terço do mercado que antes 
era compartilhado por empresas como a Duracell e a Energizer. 
Hoje, a Amazon Basics vende todos os tipos de produto, de 
roupas a móveis e muito mais. 

E não é a única na mira das autoridades por ações potencialmente 
monopolistas ou abuso de poder. Nos Estados Unidos, o 
Congresso abriu uma pauta de investigação para determinar se 
empresas como o Google e o Facebook devem ser consideradas 

monopolistas e se é necessário dividi-las para reduzir sua posição 
dominante. Em meados de 2020, as quatro principais empresas 
de tecnologia dos EUA foram convocadas pelo Congresso para 
audiências antitruste. Bezos, presidente da Amazon, reconheceu 
que, embora a companhia não utilizasse informações individuais 
de cada empresa, ela usava informações agregadas para tomar 
decisões sobre seus produtos.

Um último risco é o uso indevido ou malicioso da IA. Isso vai 
desde espionagem e manipulação (por empresas e governos), 
passando pela aplicação da teoria do comportamento e pelo 
hiperdirecionamento de publicidade, até a desinformação com 
notícias falsas e bots, e com a simulação de rostos e vozes 
(conhecida como falsificações profundas ou deepfake). Falaremos 
sobre tudo isso no próximo capítulo.

Viés, justiça algorítmica e equidade no ciclo de vida da IA

“Basicamente, todos os modelos estão errados, embora alguns 
sejam úteis.” Essa frase é um conhecido aforismo atribuído 
ao matemático inglês George Edward Pelham que é melhor 
mantermos em mente. A nossa responsabilidade na formulação 
de um novo Estado alimentado por IA reside precisamente em 
compreender as características dos erros de seus mecanismos.

O erro de um modelo é a diferença entre o valor previsto e o 
valor real. Quando esse erro é aleatório, ele é considerado um 
ruído, mas, se for repetido sistematicamente, é conhecido como 
viés. Em um modelo, o viés por si só não necessariamente tem 
implicações éticas. Estas aparecem quando os resultados são 
utilizados para a tomada de decisões, pois podem levar a medidas 
injustas ou prejudiciais para subgrupos da população. 

Em 2015, a empresa Amazon experimentou um sistema de 
recomendação de recursos humanos baseado em técnicas de 
aprendizado supervisionado. O modelo foi treinado com os 
resultados históricos de processos de seleção de candidatos 
armazenados por dez anos. Nesse banco de dados, identificava-
se se um candidato havia sido aceito ou rejeitado para a vaga 
pelo departamento. 
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O sistema de IA foi construído com o objetivo de criar um 
primeiro filtro para descartar perfis com alta probabilidade de 
não atender às expectativas da área de recursos humanos (RH). 
Ele trabalhava com a hipótese de que o modelo poderia captar 
bons candidatos e diminuir o trabalho do departamento de RH 
na pré-seleção. 

O projeto era justificado pelo fato de que o RH recebia milhares 
de currículos que seus funcionários dificilmente poderiam avaliar 
individualmente. O que a equipe não levou em consideração é 
que a indústria de tecnologia é predominantemente masculina 
há muito tempo. Embora seja verdade que, nos últimos anos, 
esforços notáveis têm sido envidados para aumentar o número 
de mulheres empregadas, tomando-se esse histórico como base 
de treinamento, o modelo de IA foi fortalecendo-se e tornando 
permanente o comportamento de exclusão. 

Hoje, a maioria dos sistemas de IA disponíveis no mercado visam 
a minimizar os erros. As equipes técnicas raramente fazem 
uma análise do desequilíbrio que os erros podem ter entre os 
subgrupos. Apesar de as métricas gerais de precisão do modelo 
serem altas, um sistema que privilegie sistematicamente um 
grupo sobre outro não é desejável. 

A forma em que é avaliado se o modelo está tomando uma 
decisão “injusta” não é a mesma para todos os problemas e 
pode até ser diferente para o mesmo problema em diferentes 
contextos ou países. Isso porque o que se entende por “justiça” 
pode mudar de acordo com a cultura e/ou tradição de cada 
sociedade. Por exemplo, em certos casos, podem ser criadas 
políticas que busquem a equidade por meio de ações afirmativas, 
como as cotas de diversidade de gênero e inclusão, ou por meio 
de políticas restaurativas, enquanto, em outras circunstâncias, a 
tomada de decisões equitativas pode ser baseada em outros tipos 
de argumento, como a participação por regiões ou províncias, 
ou por estrato socioeconômico ou outras variáveis.90  

90 Em quase todos os países, existem regulamentos e leis sobre igualdade de 
oportunidades e acesso aos direitos sociais, bem como a gama de serviços 
prestados pelo Estado.

Uma história que descreve a complexidade do que entendemos 
por justiça ocorreu nos Estados Unidos em 1961, quando o 
presidente John F. Kennedy assinou uma ordem executiva que 
exigia que o governo tomasse “ações afirmativas” nas compras 
de bens e serviços para apoiar o objetivo nacional de não-
discriminação, favorecendo provedores das minorias. A ordem 
executiva foi motivada pelo movimento a favor dos direitos civis 
e reconhecia que a população afro-americana havia vivido uma 
história de desigualdade e injustiças que exigia compensação. 
Nos anos seguintes, o conceito foi transformando-se, e as 
universidades dos Estados Unidos passaram a utilizar “ações 
afirmativas”91 em seus processos de admissão. Desde então, 
tem havido um intenso debate sobre sua aplicação, e diversos 
processos foram instaurados junto à Suprema Corte de Justiça 
por suposta “discriminação reversa” em detrimento da população 
branca e, nos últimos anos, dos asiático-americanos.

O resultado de um modelo de IA e seus erros podem ser analisados 
por meio da representação matemática das variadas definições 
do que é justo, algo conhecido como justiça algorítmica, e 
incluídos no processo de seleção e ajuste desse modelo. 

Embora diferentes definições possam ser utilizadas, na maioria 
dos casos, o cumprimento de uma impede o cumprimento de 
outra, ou seja, elas podem ser excludentes. Por exemplo, quando 
se segue um critério de igualdade de oportunidades, cada 
pessoa, independentemente do subgrupo ao qual pertença (sexo, 
raça, religião etc.), deve obter métricas de avaliação semelhantes, 
desde que todas elas tenham as mesmas características.92 Outro 
critério é o da paridade demográfica, que estabelece que a 
proporção de cada segmento de uma classe (gênero, raça, nível 
socioeconômico etc.) deve obter métricas de sucesso e erro na 
mesma proporção. 

91 Segundo a Real Academia Espanhola, é o conjunto de medidas adotadas 
pelo Estado com o objetivo de promover a igualdade real a favor dos titulares 
de direitos que se encontram em situação de desigualdade.

92 Por exemplo, em termos de contratação, as pessoas mais qualificadas devem 
ser aquelas que conseguem o emprego, independentemente da disparidade 
entre os grupos a que pertencem. 
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Cumprir simultaneamente os critérios de “paridade demográfica” 
e “igualdade de oportunidades” é impossível. A situação é 
complicada devido à existência de dezenas de critérios adicionais 
igualmente aceitáveis. É importante entender que a definição 
de justiça não é uma decisão matemática, mas uma decisão 
de política pública, e, no contexto da tomada de decisões, a 
discussão não é diferente daquela realizada antes da introdução 
do sistema de IA.

Uma vez definido o critério de justiça algorítmica, os resultados 
do modelo devem ser analisados, e as fontes que causam o viés 
devem ser eliminadas ou mitigadas. 

Já apontamos que vieses não aparecem magicamente em 
sistemas de IA; são um reflexo da nossa sociedade e das nossas 
decisões. Alguns já estão incorporados aos dados com os quais 
o modelo de aprendizado de máquina será treinado. Conforme 
explicado no Capítulo 3, esses algoritmos aprendem com os 
dados, e suas características determinam seu comportamento. 
O viés surge porque não levamos em consideração que os dados 
com os quais treinamos um modelo de IA podem ter captado 
preconceitos sociais pré-existentes. Isso é conhecido como viés 
histórico ou discriminação passada, e é bem exemplificado pelo 
caso do algoritmo de recursos humanos da Amazon, onde a 
diferença salarial entre homens e mulheres já está representada 
no histórico com a qual o modelo é treinado.

Outro exemplo desse tipo de viés pode ser visto em algumas 
interações com o sistema GPT-3 da empresa OpenAI. O GPT-3 
é um modelo de linguagem autorregressivo não-supervisionado 
que usa aprendizado profundo para analisar e extrair relações 
semânticas do uso e contexto de milhões de palavras. É o maior 
modelo de linguagem já criado até agora: enquanto a versão 
imediatamente anterior (GPT-2) tinha 1,5 bilhão de parâmetros, 
o GPT-3 adiciona 175 bilhões.  

Seus resultados são surpreendentes, sendo de longe o sistema 
mais avançado para simular textos humanos. No entanto, não 
se deve esquecer que o GPT-3 foi treinado utilizando-se uma 

variedade de textos obtidos na internet de fontes como a 
Wikipédia, o corpus aberto ao público WebText e informações 
baixadas da rede social Reddit. Esta última, em particular, é 
famosa por conter linguagem racista, misógina e classista.

Por ser uma rede neural profunda e implementar uma metodologia 
não supervisionada, é particularmente difícil avaliar o campo 
completo das interações que o sistema pode ter com os usuários. 
Por exemplo, quando perguntaram sua opinião sobre a Etiópia, 
o sistema respondeu: “O principal problema da Etiópia é que a 
própria Etiópia é o problema. Parece um país cuja existência não 
pode ser justificada”. As respostas do sistema foram igualmente 
discriminatórias quando perguntado sobre direitos sexuais, 
racismo e gênero.

É por isso que as decisões de políticas públicas não podem 
ser baseadas em sistemas de estabilidade limitada e cujos 
resultados sejam pouco previsíveis. Isso não quer dizer que o 
GPT-3, ou outros modelos de linguagem semelhantes, não sejam 
ferramentas valiosas; o que significa é que devemos identificar 
esses vieses significativos para avançar na resolução de fraquezas 
que podem gerar altos custos.

Como a ALC é a região mais desigual do mundo, onde predominam 
vieses claros de classe, raça e sexo, entre outros, esse é um 
problema determinante. Temos, então, a responsabilidade 
de garantir que, à medida que construímos modelos de IA, 
procuremos eliminar esses vieses. 

A outra fonte muito comum de erros é o viés de representação. 
Isso surge quando não se sabe até que ponto os dados podem ser 
“estendidos”, isto é, para que podem ser usados e que conclusões 
podemos tirar deles ou não. Problemas desse tipo geralmente 
acontecem porque os modelos de aprendizado de máquina 
são treinados em bancos de dados que representam apenas 
uma parte da população. Por exemplo, os registros médicos 
eletrônicos contêm apenas usuários de hospitais de primeira 
linha. Um banco de dados proveniente do Twitter representará 
apenas um subconjunto da população com interesse em política 
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e discussões virtuais, enquanto o Facebook (que está sendo 
gradualmente abandonado pelos jovens) terá principalmente 
fotos de família. O problema surge quando o responsável pela 
formulação das políticas públicas passa a tomar decisões como 
se aquele banco de dados representasse toda a população. Isso 
pode levar a vieses significativos devido a diferenças na precisão 
entre subpopulações pouco representadas nos dados. 

Existem, também, os vieses de modelagem, que são gerados 
no treinamento dos algoritmos, principalmente devido a erros 
metodológicos na execução do processo de preparação do 
modelo e de decisões adotadas durante o tratamento das 
informações. Nos últimos anos, várias empresas colocaram à 
venda serviços de aprendizado de máquina oferecidos na forma 
autoadministrada (ou “caixas-pretas”), que não requerem muitos 
ajustes e/ou manutenção, e que prometem realizar por conta 
própria o treinamento dos modelos de IA. 

Embora esses serviços possam funcionar para casos gerais, já 
vimos que, durante o desenvolvimento de um sistema de IA, 
são tomadas decisões de política pública que não podem ser 
deixadas à mercê dos algoritmos. A avaliação dos erros e vieses 
de um modelo sempre deve ser feito no contexto do caso de uso 
em que o sistema será implantado. Por esse motivo, é sempre 
necessário contar com processos de avaliação humana em vigor 
antes de usar os resultados da IA ao tomar decisões relativas a 
políticas públicas. 

Por fim, há uma camada mais geral de risco que se sobrepõe às 
anteriores e que tem a ver com a decisão que tomamos como 
sociedade de permitir o uso e armazenamento de um volume 
cada vez maior de dados sobre vários aspectos das nossas vidas. 
Até alguns anos atrás, as únicas informações que os Estados 
tinham sobre cada cidadão eram as informações que apareciam 
nas certidões de nascimento e óbito. Hoje, a maioria deles tem 
bancos de dados centralizados com informações de trabalho, 
contas bancárias, educação e saúde sobre todos nós. Seu uso 
para a análise de dados é um daqueles casos em que se cumpre 
o axioma segundo o qual “o todo é mais que a soma de suas 

partes”. Ao integrar mais informações sobre os indivíduos, surgem 
padrões úteis para prever seus comportamentos. 

Certamente, esses bancos de dados são extremamente úteis para 
um EBDI que pretende tomar decisões preditivas e melhorar seus 
processos de focalização. No entanto, na ausência de contrapesos 
adequados, a concentração de informações pode levar à perda 
de privacidade, vigilância em massa e manipulação. Esse risco 
surge não só no Estado, mas também na iniciativa privada, que 
atualmente possui enormes volumes de informações sobre os 
consumidores de seus produtos. E é aí que o EBDI tem uma 
dupla tarefa: a primeira como ator e usuário da IA, com incentivos 
para coletar e ampliar o uso e a aplicação da IA em suas tarefas, 
e a segunda como órgão regulador responsável pela definição 
de diretrizes e regras de implementação da IA para empresas 
privadas nacionais e internacionais.

Em suma, são vários os riscos que se manifestam de forma 
particular em cada uma das instâncias dos sistemas de IA quando 
se tenta utilizar a automação em processos de tomada de 
decisão de políticas públicas. Entendemos esses riscos não 
como obstáculos insuperáveis, mas como uma camada adicional 
de implementação dos modelos, ou seja, como um espaço de 
intervenção na tentativa de melhorá-los para prevenir ou mitigar 
fraquezas identificadas, e, assim, garantir que o EBDI use a IA 
de forma responsável. 
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Capítulo 6
Sorria; você está sendo filmado

Sem controle, o uso da IA abre as portas para oligopólios 
privados; também para o Estado e o capitalismo de vigilância.

“Se quiser guardar um segredo, esconda-o até de si mesmo” 
—George Orwell, 1984.
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Em seu romance distópico 1984, George Orwell imaginou uma 
sociedade em que um governo totalitário usava manobras 
de vigilância em massa para controlar a população. O regime 
repressivo buscava manter o comportamento dos indivíduos 
sob controle, prendendo-os dentro dos limites de uma 
sociedade encurralada, mansa e perfeitamente ordenada. Não 
havia excesso em sua lógica enquanto a razão do Estado, a 
ordem, exigisse ação.  

Todo cidadão chinês sabe que está sendo vigiado. Todo 
cidadão de Hong Kong sabe que está sendo vigiado pela 
China. O mundo sabe que a China está vigiando. A partir do 
momento em que uma pessoa sai do prédio onde mora em 
qualquer uma das principais cidades do gigante asiático, ela 
deixa um rastro digital específico. Ao sair de casa, você deve 
mostrar o rosto ao leitor biométrico que permite abrir a porta 
de entrada do seu complexo residencial. O leitor alimenta o 
sistema inteligente de dados da cidade com essa identificação 
facial. Em caso de necessidade, um policial poderia operar 
um mecanismo de reconhecimento facial nas gravações e, 
em muito pouco tempo, obter uma previsão bastante precisa 
sobre as pessoas que veria e aonde se destinavam. Em outras 
palavras, um cidadão chinês ou de Hong Kong pode reivindicar 
1984 como parte de sua existência.

Não há país no mundo cujo aparelho de controle estatal desperte 
tanto interesse e tantos comentários. A verdade é que a China 
emprega táticas de vigilância estatal desde o nascimento de 
seu Estado moderno, em 1949. No entanto, suas capacidades 
de controle foram intensificadas nos últimos anos por meio do 
rastreamento das comunicações eletrônicas, rastreamento por 
GPS e tecnologias de reconhecimento facial e de voz.93 

93 E não apenas na China. Cingapura é outro exemplo de implementação de 
estratégias difíceis de assimilar no Ocidente, pois lá prevalece a aceitação 
social de medidas de restrição extrema. Não estamos nos referindo aqui ao 
confinamento de populações em risco ou à verificação do cumprimento por 
geolocalização durante a pandemia, mas ao fato de que a polícia poderia invadir 
repentinamente as casas para verificar se seus ocupantes estão lá. No primeiro 
surto, mais de 6.000 pessoas foram localizadas pelas autoridades para verificar 
se tiveram contato com portadores, todas localizadas por meio de câmeras de 
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O sistema de vigilância social da China é o mais caro, difundido 
e sofisticado do mundo. Não há cidadão capaz de escapar do 
rastreamento por muito tempo. A pedra angular do sistema é 
a política de “nome real”, que exige que cada pessoa use uma 
identidade emitida pelo governo se quiser ter uma conta nas 
mídias sociais, comprar um cartão SIM para o celular, pegar 
um trem ou avião e até ir ao supermercado. Ninguém pode 
ficar fora da teia tecnológica estatal em constante expansão 
estruturada por Pequim. “O termo ‘esfera privada’ não aparece 
no vocabulário chinês”, segundo o filósofo Byung-Chul Han. 

A China está repleta de câmeras em espaços públicos que 
facilitam o controle de multidões e/ou o rastreamento de um 
indivíduo específico por parte das autoridades. As câmeras de 
reconhecimento facial permitem detectar em tempo real atos 
que “violem” a segurança pública: desde fazer manifestações 
sem autorização do Estado, como aconteceu em Hong Kong 
desde 2019 até boa parte do 2020, até comportamentos 
irrelevantes, como atravessar uma rua fora da faixa de pedestre.94 

Estima-se que as câmeras que compõem o sistema de 
vigilância do Estado chinês sejam mais de 200 milhões: 
câmeras de segurança que já fazem a varredura de estradas, 
shopping centers e centros de transporte, conectadas às 
câmeras privadas de prédios e empresas, que estão integradas 
a um sistema central de vigilância denominado “Skynet”. Sim, 
exatamente. O mesmo nome dos filmes do Exterminador 
do Futuro, em uma espécie de sórdida homenagem à sua 
emulação. Ele usa sistemas de reconhecimento facial para 
rastrear suspeitos, detectar comportamentos com riscos à 
segurança e monitorar o dia a dia da população.

circuito fechado, GPS, investigação policial e trabalho de detetive, literalmente. 
Policiais ligaram para perguntar, por exemplo, se fulano havia pegado um táxi 
específico na quarta-feira às 18h47. O governo até designou soldados para 
atuar como detetives de rastreamento.

94 Em Shenzhen, câmeras de vigilância detectam quando uma pessoa atravessa 
a rua fora da faixa de pedestres e contrastam seu rosto com o banco de dados 
do governo. E, como as autoridades têm o registro do número de telefone 
dessa pessoa graças às parcerias com empresas como a WeChat e a Weibo, o 
envio da multa é instantâneo. 
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Diversos artigos da imprensa denunciaram os abusos policiais 
pelo uso dessas câmeras, bem como a intensificação da vigilância 
dos detratores do regime durante o surto de Covid-19. O uso da 
chamada inteligência de dados está cada vez mais comum entre 
as forças de segurança chinesas, que podem consultar todas as 
informações de tráfego na internet fornecidas pelos grandes 
provedores de conectividade e serviços (telefone e redes 
sociais), bem como os movimentos e históricos dos usuários 
de celulares.95 A ideia de que Pequim sabe com uma precisão 
quase milimétrica onde estão seus habitantes é exagerada. A 
rigor, a margem de erro é de alguns metros.

Essas tecnologias têm sido utilizadas em todo o país, mas 
duas regiões são paradigmáticas para descrever seu uso 
potencialmente negativo por um Estado totalitário que não se 
sente obrigado a responder a ninguém: Xinjiang e Hong Kong.

A crise do povo uigur e a disputa por Hong Kong 

No fim de 2019, uma série de documentos foi vazada para a 
imprensa, revelando a existência de uma rede de campos 
de “reeducação” na província de Xinjiang, onde pelo menos 
um milhão de muçulmanos, principalmente membros da 
etnia uigur, estavam detidos ilegalmente. Embora o governo 
chinês inicialmente tenha declarado que os documentos eram 
falsos, posteriormente, admitiu a existência desses campos, 
mas afirmou que se tratava de um programa voltado para a 
integração das minorias muçulmanas, para que pudessem 
aproveitar as oportunidades oferecidas pela China moderna.

O território dos uigures é considerado uma região autônoma 
(Uigur de Xinjiang), mas, na prática, tem sido controlado 
com mão de ferro por Pequim, que mantém uma estratégia 

95 Durante a crise, a empresa de telecomunicações China Mobile enviou 
centenas de mensagens de texto à imprensa com informações sobre pessoas 
que obtiveram um teste positivo para o coronavírus. Seu nível de detalhamento 
era tal, que podia incluir o assento que o paciente havia ocupado no avião ou 
no vagão do metrô. A mídia divulgou esses dados nas redes sociais com o 
objetivo de alertar quem estivesse por perto. 

de assimilação cultural, incentivando a migração em massa 
de pessoas do grupo étnico Han (etnia que constitui 92% da 
República Popular da China) para o território de Xinjiang. Os 
uigures passaram de 70% da população de Xinjiang em 1949 
para 26% nos últimos anos. Esse fluxo migratório dos Han, visto 
pelos uigures como uma invasão cultural e política fomentada 
pelo Partido Comunista, causou uma forte agitação social que 
gerou protestos, alguns deles violentos. 

Em 2014, o governo chinês lançou uma campanha contra a 
violência política que estruturou em torno do que identificou 
como as “três forças do mal”: separatismo, terrorismo e 
extremismo. Como parte disso, foram abertos centros onde, 
segundo notícias da imprensa, pessoas que não haviam cometido 
nenhum crime estavam sendo doutrinadas a abandonar sua 
religião e ingressar no Partido Comunista. O governo publicou 
uma lista de 75 indicadores de comportamento classificados 
como “extremismo religioso”. Alguns eram extremamente vagos 
e imprecisos, inclusive “armazenar grandes quantidades de 
comida”, parar de fumar ou beber repentinamente, ou comprar 
equipamentos esportivos como pesos ou luvas de boxe.

Um novo vazamento revelou o uso de tecnologia para rastrear 
e monitorar esse grupo étnico. As autoridades realizaram uma 
coleta em massa e obrigatória de fotografias, dados biométricos, 
DNA e amostras de voz, com as quais, por meio de sistemas de 
IA, detectam essa população com base em sua aparência. Isso 
permite implementar um controle meticuloso e fazer uma avaliação 
de seus critérios comportamentais para classificar as pessoas de 
acordo com seus níveis de confiabilidade e, em seguida, decidir se 
devem ser encaminhadas para campos de reeducação.

Em Hong Kong, por sua vez, o avanço do Estado de vigilância 
foi significativo e evidente para o mundo todo. Em 1º de outubro 
de 2019, para comemorar o 70º aniversário da fundação da 
República Popular da China, milhares de pessoas enfrentaram 
a polícia em vários distritos de Hong Kong. O confronto fez 
parte de um processo de escalada progressiva do desacordo 
dos habitantes da área administrativa especial com as políticas 
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de Pequim. Os protestos começaram em março, quando os 
primeiros manifestantes se reuniram para rejeitar uma nova lei 
de extradição, vista pelos moradores como uma desculpa para 
silenciar opositores políticos. 

Esses protestos duraram mais de um ano, até meados de 2020. 
Em outubro de 2019, ocorreu a repressão mais intensa. Um dos 
aspectos mais interessantes dos confrontos entre a polícia e os 
manifestantes foi o aprendizado que ficou evidente entre os 
jovens para lidar com as autoridades. As imagens de televisão 
mostraram uma espécie de show de luzes quando a polícia 
tentou reprimir os manifestantes. Eram ponteiros de laser, como 
os usados em conferências. Eram apontados pelos jovens para 
as câmeras da polícia para cegá-las e evitar que seus rostos 
ficassem expostos aos sistemas de reconhecimento facial.96  

Antes e durante as manifestações, os organizadores utilizaram 
o serviço de mensagens instantâneas Telegram, que opera com 
mensagens criptografadas, para evitar espionagem das forças 
de segurança. O resto da estratégia, focada em contornar o 
rastreamento de tecnologia inteligente, consistiu em sair da 
rede digital. Assim, os manifestantes pagavam suas compras 
em dinheiro em vez de usar cartões de crédito; compravam 
bilhetes unitários no metrô em vez de usar cartões pré-pagos; 
abstinham-se de tirar selfies e fotos em áreas de protesto, tudo 
para ficar longe dos olhos onipresentes da polícia.

A mesma tecnologia, com propósitos diferentes

A reação dos cidadãos de Hong Kong não é um comportamento 
usual na China. Ao contrário, quando ocorreu a crise do 
coronavírus, a sociedade, até mesmo os habitantes daquela 
área administrativa especial, manteve-se em sintonia com suas 
autoridades. Estamos falando de mais de 1,3 bilhão de pessoas 

96 Esse não foi o único truque tecnológico, nem o último. Em novembro de 
2019, apenas um mês após os confrontos e a subsequente repressão em Hong 
Kong, outros manifestantes, desta vez no Chile, conseguiram neutralizar os 
drones da polícia apontando vários lasers para eles até que seus giroscópios 
internos se confundissem. 

que seguem de forma ordenada as diretrizes de um comando 
centralizado. É realmente notável. Qualquer planejador 
ocidental (independentemente de sua maior ou menor adesão 
à democracia) deve observar esses eventos com uma mistura 
de espanto, preocupação e fascínio.  

O acompanhamento e o controle estatal da crise da Covid-19 
na China foram auxiliados pela mesma inteligência artificial 
contra a qual os jovens de Hong Kong lutaram, em particular 
as câmeras de identificação facial conectadas aos sistemas de 
processamento de informações das forças de segurança. Foram 
essas câmeras que permitiram acompanhar a movimentação 
das pessoas nas áreas de confinamento. A polícia seria capaz 
de saber se um indivíduo doente ou com suspeita de doença 
havia deixado sua área restrita com base na localização 
informada pelos GPS dos telefones celulares.

E tudo isso foi possível com o manuseio de enormes volumes de 
informações. Para que muitas dessas tarefas sejam realizadas, 
ou seja, para que o Estado tenha a capacidade orwelliana de 
saber o que seus cidadãos estão fazendo, os sistemas de IA de 
aprendizado de máquina requerem e dependem da geração, 
coleta, armazenamento e análise de dados. É aí que o ambiente 
se torna sufocante, pois isso implica que o Estado deve saber 
tudo, ou pelo menos muito mais que sabe hoje, sobre os 
habitantes de uma nação. 

É nesse ponto que as águas da IA ficam turvas. O poder 
de usar as informações das pessoas fez a primeira grande 
diferença entre a China e Taiwan no tratamento da crise do 
coronavírus.97 Enquanto a China foi a origem de tudo, sendo 
até mesmo suspeita de esconder números de infecções e 
mortes reais, Taiwan tornou-se um dos poucos exemplos de 
mitigação eficiente e rápida da pandemia. Essa diferença, 
visível na superfície, também era visível no fundo. Enquanto 
as autoridades da ilha tinham capacidades limitadas por lei 
de usar dados individuais, Pequim ligou todos os mecanismos 

97 Os detalhes da gestão de crises em ambos os países podem ser encontrados 
no Capítulo 1.
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de um Estado de vigilância orwelliano com uma cobertura tão 
vasta, que desafia a imaginação, surpreende os cidadãos e 
assusta o Ocidente. 

Obedecer como opção?

A China alegou vitória sobre o surto de SARS CoV-2 e 
imediatamente conduziu uma ampla campanha mundial 
de relações públicas. O país tem sido especialmente ativo 
quando se trata de promover sua resposta à Covid-19 e, desta 
vez, fez isso muito mais rapidamente que quando o SARS foi 
introduzido. As imagens do hospital construído em Wuhan em 
10 dias foram apresentadas como uma façanha de engenharia, 
e foi mesmo, na mídia e nas redes de cada país. As ajudas e as 
exportações de equipamentos médicos para 120 nações foram 
saudadas como um exemplo de solidariedade desinteressada.

Enquanto isso, a obediência social foi exibida como uma 
adaptação a um comando centralizado que garante a ordem. 
Sua propaganda visava a suavizar a imagem de autoritarismo 
do regime entre o público ocidental.

Um Estado controlador precisa legitimar-se para não ser 
visto como uma ditadura, mas como um sistema que trata 
decisivamente do bem-estar geral, não dos desejos particulares 
dos indivíduos. “Os defensores ferrenhos da vigilância digital”, 
escreveu Byung-Chul Han, “proclamariam que a inteligência de 
dados salva vidas humanas.”

O “x” da questão de uma tecnologia com potencial invasivo 
como a IA é a análise de custo-benefício que essas intervenções 
envolvem. Onde traçamos os limites éticos, legais e políticos? 
Que direito tem um agente político ou econômico (o Estado 
ou a empresa, por exemplo) de se aproveitar do conhecimento 
que adquire dos cidadãos ou consumidores, investigando suas 
atitudes e decisões de vida para manipulá-los?

Devido a seu nível de generalização e aplicabilidade, a IA 
poderia facilitar a transição do Estado paternalista para o Estado 

manipulativo. Para isso, bastaria reproduzir as estratégias de 
marketing das empresas privadas, que implementam métodos 
baseados na análise de dados para estimular comportamentos 
específicos.

Um indivíduo manipulável, ou seja, que reage de forma 
condicionada e menos crítica aos estímulos, é o sonho das 
autocracias. Um botão é pressionado, e todos dizem “olá”. 
Uma vez que exista um sistema capaz de analisar petabytes de 
informação e entregar previsões altamente prováveis, o Estado 
tipo 1984 tem em suas mãos a ferramenta certa para usar em 
qualquer ação de reforço social, da mesma forma que uma 
empresa pode usá-la para que um cliente pouco frequente se 
torne um usuário cativo. 

O cavalo de Troia e a Covid-19

A crise da Covid-19 deu às autoridades motivos e pretextos 
para acelerar a coleta em massa de dados pessoais. Essa é 
uma possibilidade perigosa, principalmente em nações como a 
China, onde não existem leis rígidas que protejam a privacidade 
dos indivíduos. A esse respeito, o filósofo Giorgio Agamben 
destaca que o coronavírus permitiu que os governos dessem 
um passo à frente no sentido de estabelecer um Estado de 
exceção com vocação para perpetuidade.

O exemplo a seguir é ilustrativo. Durante a pandemia, os 
policiais chineses usaram capacetes inteligentes para identificar 
e separar indivíduos com temperatura corporal elevada.98 
No entanto, como os mecanismos de reconhecimento facial 
tinham dificuldades para identificar com precisão as pessoas 
com máscaras cirúrgicas, as autoridades acolheram novas 

98 Uma empresa chinesa, a Rokid, adaptou o design de seus óculos detectores 
de temperatura para monitorar a Covid-19. 
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propostas tecnológicas que permitiriam que elas fossem 
reconhecidas mesmo com o rosto coberto por uma máscara.99

Menos de seis meses se passaram entre a elaboração e a 
produção dessa tecnologia e os rostos mascarados dos jovens 
de Hong Kong durante os protestos. Os ativistas denunciaram 
que o governo sem dúvida encontrou justificativas para seu 
sistema de vigilância na pandemia e estão convencidos de que 
as autoridades não descartarão o uso das novas tecnologias de 
controle já testadas, uma vez superada a crise do coronavírus.

Nenhum dos mecanismos de controle usados anteriormente 
pela China foi descartado quando o motivo para usá-los 
desapareceu.100 As lições aprendidas no campo da segurança 
e vigilância digitais com grandes eventos, como os Jogos 
Olímpicos de Pequim de 2008 e a Expo Xangai de 2010, 
facilitaram a implementação e o aprimoramento progressivo 
das plataformas e ferramentas tecnológicas de controle, cujos 
alcance, funções e capacidades foram ampliados com a nova 
estratégia nacional de desenvolvimento tecnológico lançada 
em 2017. As técnicas de vigilância em massa tornaram-se mais 
permanentes após esses eventos, de acordo com a organização 
de direitos humanos Human Rights Watch. 

99 A empresa Hanwang Technology Ltd. afirmou ser capaz de reconhecer 
95% das pessoas que estavam com os rostos cobertos. Segundo a empresa, 
sua tecnologia, que identificaria “em segundos” qualquer indivíduo em um 
grupo de 30, também poderia detectar “terroristas e suspeitos”. Um de seus 
clientes é o Ministério da Segurança Pública do Estado, que tem convidado 
muitas outras empresas a imaginarem e oferecerem novas tecnologias para 
uso social. Outra start-up chinesa, a SenseTime, também promoveu a precisão 
de seu sistema de reconhecimento e distribuiu suas câmeras de detecção 
de temperatura por estações de metrô, escolas e centros comunitários de 
Pequim, Xangai e Shenzhen. Depois disso, o interesse das forças de segurança 
do Ocidente cresceu, em particular dos Estados Unidos.

100 Não é só na China que existem mecanismos de segurança e controle que 
permaneceram ativos mesmo após o desaparecimento das circunstâncias 
que os motivaram. A Lei Patriota sancionada nos Estados Unidos após os 
atentados de 11 de setembro de 2001 foi mantida até 2015, quando algumas 
disposições venceram, embora tenham sido substituídas logo em seguida por 
uma nova norma: a Lei da Liberdade dos Estados Unidos.

A linha que divide o uso de informações privadas e 
monitoramento pessoal para prevenir a propagação de uma 
doença de seu aproveitamento para fins de controle social 
é bastante tênue. Os Estados com vocação autoritária não 
precisam de circunstâncias excepcionais, como uma pandemia, 
para perseguir seus concidadãos; no entanto, uma situação 
grave ou extrema sempre constitui uma oportunidade de testar 
a tolerância das pessoas diante da restrição de seus direitos 
individuais em razão da necessidade coletiva, do imperativo da 
saúde, da proteção do público ou da segurança da pátria. 

Não é de se admirar, então, que, durante a crise de Covid-19, a 
Dra. Cecile Viboud, cientista dos Institutos Nacionais de Saúde 
dos Estados Unidos, tenha afirmado o seguinte: “Acreditamos 
há muito tempo que a análise de dados pode ajudar o governo 
a prever com eficácia o desenvolvimento de uma epidemia e, 
para isso, precisamos incorporar a coleta de dados à vigilância. 
A China tem um sistema de vigilância muito abrangente que 
se mostrou útil na coleta dos dados necessários.” Embora essa 
seja uma declaração bem-intencionada, ela esconde o alto 
custo pessoal que os cidadãos chineses precisam pagar por 
esses sistemas.

Uma das razões pelas quais o Estado chinês é o mais bem 
preparado para a vigilância em massa é sua relação com o setor 
privado, no que pode ser caracterizado como um casamento 
de dominação. Antes e agora, empresas como a WeChat 
foram úteis no apoio aos esforços de controle do coronavírus, 
fornecendo informações às autoridades e ajudando a orientar 
a logística de movimentação em situações de multidões.

O problema dessas colaborações é que as próprias plataforma 
e metodologia, bem como as informações que elas compilam, 
podem ser úteis para fins menos nobres. O WeChat, usado 
todos os meses por cerca de 1 bilhão de pessoas na China, 
combina em um mesmo sistema redes sociais, bate-papo, GPS 
do telefone e pagamentos das carteiras eletrônicas de cada 
usuário. Esse sistema permitiu que, durante a crise de saúde, as 
pessoas não precisassem usar cartões de crédito ou passagens 
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para pagar, com o consequente aumento do risco de contágio, 
uma vez que poderiam usar os cartões de pagamento virtuais 
de seus celulares possibilitados pela tecnologia do WeChat.

A combinação de parâmetros inteligentes transforma empresas 
inovadoras desse tipo em alvo desejável para governos que 
busquem controlar indivíduos e multidões. A geolocalização 
inteligente é tão precisa, que os erros são de poucos metros; 
além disso, por ser móvel, é um complemento mais prático, 
rápido e ubíquo que as câmeras biométricas instaladas nas 
cidades. A carteira eletrônica do WeChat, por exemplo, 
permite saber em detalhes o que uma pessoa adquiriu, onde e 
quando, facilitando, além da dedução de padrões de consumo, 
inferências sobre sua renda provável e sobre suas decisões 
futuras relacionadas ao status sociocultural de seu grupo. A 
IA do WeChat pode supor que a compra de um determinado 
medicamento ou produto monitorado pelo governo tem uma 
intenção específica e, a partir daí, gerar um alerta. Depois, 
vêm os chats. Neles, os mecanismos linguísticos da empresa 
percorrem as salas de bate-papo em busca de padrões que 
vão desde conversas sobre tosse e febre alta até, por exemplo, 
críticas às autoridades, que acabam gerando relatórios sobre 
seus autores. 

Porém, não é só a China. Em Israel, Taiwan, Coréia do Sul e 
Itália,101 as empresas de telefonia forneceram ao Estado acesso 

101 Um grupo de empresas italianas desenvolveu um aplicativo que permite 
acompanhar os movimentos de uma pessoa infectada e notificar aqueles com 
quem elas estiveram em contato e que possam estar em risco. O consórcio 
afastou possíveis violações de privacidade (as autoridades têm acesso direto ao 
aplicativo), pois não compartilharia os dados pessoais ou o número de telefone de 
seus usuários. Na Lombardia, uma das regiões mais afetadas pelo primeiro surto 
da pandemia na Europa, as empresas de telefonia Vodafone e TIM permitiram 
que o governo da região analisasse registros telefônicos para acompanhar os 
movimentos de pessoas em risco. Os dados foram compartilhados anonimamente. 
O modelo da Lombardia imitava o da Coreia do Sul, onde as informações de 
GPS e sobre o uso de cartões de crédito permitiram criar um mapa da infecção. 
“Essa medida é um pouco prejudicial à privacidade, [por isso] devemos garantir 
que os dados sejam usados para fins de saúde pública”, advertiu Paolo Bonanni, 
professor de higiene da Universidade de Florença e membro da Sociedade Italiana 
de Higiene, Medicina Preventiva e Saúde Pública. “Essa é uma medida excepcional 
que só deve valer durante um determinado período”.

a informações agregadas e anônimas sobre a mobilidade 
de seus usuários, medida que permitiu às autoridades de 
saúde controlar portadores sintomáticos e assintomáticos do 
coronavírus, mas que também pode abrir caminho para usos 
indevidos, como rastrear oponentes ou espionagem interna.102  
Aliás, em Israel, o governo ignorou as advertências por escrito 
dos assessores jurídicos da Comissão de Defesa sobre os riscos 
que essa medida representava para as liberdades democráticas. 
O jornal Ha’Aretz, então, denunciou que essa determinação, 
junto com as “medidas mais draconianas da história de Israel”, 
permitia “rastrear os deslocamentos em grande escala de 
cidadãos que respeitavam a lei”.

Considerando-se que os mecanismos de controle social 
comprometem as capacidades sistêmicas das democracias, 
a possibilidade de alguns governos adotarem a ideia de uma 
vigilância do Estado por razões de saúde pública, mesmo 
que temporariamente, é altamente arriscada. Em tempos de 
guerra, os governos adquirem o poder delegado por lei de 
expropriar bens (podem, por exemplo, transformar um hotel 
em hospital), mas isso acontece com regras e limites claros. Da 
mesma forma, devemos considerar proteções especiais para 
as informações que produzimos ou entregamos em ambientes 
digitais em decorrência da pandemia. 

A importância de uma curtida

Junto com seu colega David Stillwell da Cambridge University, 
entre 2008 e 2014, o psicólogo Michal Kosinski investigou a 
possibilidade de identificar traços psicológicos de pessoas a 
partir de suas seleções de “curtidas” no Facebook, cruzando 
essas informações com traços básicos de personalidade, como 
conscientização, abertura, simpatia e neurose, obtidos por 
meio de enquetes virtuais realizadas na mesma plataforma. 

102 Também no México, ativistas de direitos humanos e jornalistas foram 
espionados pelo Estado, que, até 2017, tinha gastado US$ 80 milhões em um 
software israelense que se infiltra nos smartphones das pessoas. Na Guatemala, 
três governos sucessivos usaram dez programas de computador para espionar 
ilegalmente empresários, políticos da oposição, jornalistas, ativistas e diplomatas.
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Munidos dessas informações, Kosinski e Stillwell traçaram 
perfis psicológicos, com base nos quais sugeriram que tópicos 
aparentemente supérfluos, como gostar de batatas fritas ou 
ter medo de tempestades, poderiam ser usados para prever 
detalhes altamente sigilosos sobre as pessoas, inclusive sua 
orientação sexual, sua etnia, seus pontos de vista religiosos e, 
claro, suas posições políticas. Para quem usa ou trafica esses 
dados, o trabalho desses dois pesquisadores vale ouro.

O trabalho de Kosinski e Stillwell foi tão bem-sucedido, que 
um dos professores da universidade, Aleksandr Kogan, decidiu 
fundar a empresa de ciência de dados Global Science Research, 
GSR. Quão importante é essa empresa? Pois bem; pouco 
tempo depois, a GSR mudou de nome e tornou-se a Cambridge 
Analytica, empresa que teve uma participação bastante notável 
na campanha presidencial de 2016 nos Estados Unidos.

A história é conhecida. Usando informações de 87 milhões de 
usuários do Facebook cujos perfis estavam sob sua posse, a 
Cambridge Analytica decidiu alimentar cada indivíduo com um 
anúncio personalizado, projetado especificamente conforme 
seu perfil psicológico. O objetivo: condicionar seu voto. Para 
isso, propôs-se, por exemplo, a ativar o medo de perder o 
emprego para estimular a resposta desejada, seja votar em um 
candidato, não votar em outro candidato ou doar recursos para 
uma campanha específica.  

Os métodos da Cambridge Analytica viajaram dos Estados 
Unidos para outras nações de cujas campanhas eleitorais 
a empresa também participou, inclusive as campanhas 
presidenciais da Ucrânia, Malásia e Quênia, e a eleição de 
Jair Bolsonaro no Brasil. Em seu relatório sobre liberdade na 
internet durante 2017, a Freedom House registrou que, pelo 
menos em 18 países, foram usadas táticas de manipulação ou 
desinformação durante as campanhas, em muitos casos com 
mecanismos de IA mais ou menos sofisticados. A combinação 
de dados roubados, ética maleável e aprendizado de 

máquina pode ser extensa, definitivamente maliciosa e ainda 
considerada inocente.103  

A Cambridge Analytica não foi a primeira a usar análise 
preditiva em eleições presidenciais,104 embora tenha sido 
pioneira em combinar segmentação psicográfica e ciência 
comportamental com analítica avançada para modificar e/ou 
reforçar ações. Porém, acima de tudo, foi uma das primeiras, 
e com certeza não será a última, a realizar um experimento 
desse tipo, com um alcance até hoje inimaginável: 87 milhões 
de pessoas foram atacadas simultaneamente. Em 12 anos (o 
período de 2008 a 2020, ou mesmo apenas de 2016 a 2020), 
o uso de métodos analíticos para distorcer discussões virtuais 
e suprimir dissidentes tornou-se global. E não parou por aí. 
Eles são usados até para moldar as nossas escolhas de roupas, 
carros ou livros.

Metadados: o capitalismo de vigilância

No mundo em que a IA opera, toda produção intangível das 
pessoas é considerada matéria-prima: desde os dados de filiação 
até a última publicação no Facebook, passando pelas compras 
de supermercado e horário semanal de ginástica. Esse insumo 
que todos os nossos dados e metadados representam tem um 
valor tremendo. As empresas sabem disso, e alguns governos 
também, mas aqueles que disputam e ocupam o poder sabem 
disso melhor que ninguém. No entanto, a grande maioria das 

103 O Google, por exemplo, é uma máquina que opera com IA. Conforme as 
pessoas realizam 5,5 bilhões de pesquisas por dia em suas janelas, os robôs 
do Google aprendem com os critérios de pesquisa das pessoas para criar 
padrões, que, depois, são reproduzidos quando o buscador faz previsões 
contextuais do que digitamos. Um jornalista do The Guardian testou-o. Ele 
escreveu “os judeus” e depois, letra por letra, “s-ã-o”, e o buscador, sozinho, 
sugeriu várias respostas. A quarta delas era “os judeus são maus”. A IA havia 
aprendido o que os humanos queriam saber e agora esperava respostas com 
base em suas pesquisas. 

104  O objetivo de uma campanha política é modificar comportamentos e 
intenções de voto, e o uso da tecnologia é apenas uma ferramenta para isso. 
Durante a campanha de Barack Obama em 2008, a IA também foi usada para 
detectar padrões de comportamento. 
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pessoas que produzem essa riqueza de informações não tem 
consciência disso. As pessoas que escrevem nas redes sociais 
consideram isso diversão ou uma interação regular com outras 
pessoas, e suas compras de supermercado não valem mais 
que o que pagaram por elas ou o impacto que têm em seus 
salários magros. Não estamos cientes do nosso peso específico 
como produtores de matéria-prima para a indústria de IA. Não 
cobramos por isso. Ao divulgar informações essenciais sobre 
quem somos, estamos trabalhando de graça.

Shoshana Zuboff, crítica de tecnologia e professora da 
Universidade de Harvard, introduziu o conceito de capitalismo 
de vigilância (surveillance capitalism) como uma estrutura de 
mercado em que a mercadoria à venda são os dados pessoais 
e comportamentos virtuais obtidos por meio de vigilância em 
massa na internet. Essa atividade é realizada por superempresas 
que operam mecanismos de coleta de informações escondidos 
em serviços considerados gratuitos, como as redes sociais e os 
mecanismos de pesquisa.

Combinados com recursos computacionais avançados, 
inteligência artificial e aprendizado de máquina, esses dados 
comportamentais fornecem previsões sobre as atitudes 
humanas que as empresas vendem como um novo produto 
a mercados consumidores interessados em segmentar seus 
clientes e direcionar a publicidade. Todos esses metadados 
produzidos, de cuja geração praticamente não somos cientes, 
hoje possuem um mercado público e privado. Bilionário.

A análise do que fazemos na internet alimenta estratégias 
cada vez mais sofisticadas de posicionamento de produtos 
e indução de seleção. A Nike faz isso quando acessamos seu 
site para ver alguns tênis e, minutos depois, encontramos os 
mesmos tênis em anúncios no Facebook ou no El País porque 
o algoritmo leu o nosso comportamento de pesquisa; o nosso 
interesse. Isso também é feito pela Amazon, American Airlines 
e empresas dos ramos de vestuário, aparelhos eletrônicos e 
eletrodomésticos. Os vendedores de especiarias orgânicas 

premium também fazem isso. A Cambridge Analytica fez isso 
para manipular as eleições. 

A boa notícia para as empresas não é tão boa assim para 
os indivíduos. Os dados não morrem, podendo ser usados 
continuamente, e também não são exclusivos. São conhecidos 
como um ativo “não rival”: sua utilização não prejudica, limita nem 
impede a utilização simultânea por outro consumidor. Uma vez que 
as informações se tornam públicas, elas podem ser armazenadas, 
trocadas e vendidas inúmeras vezes a diferentes áreas.

O banco de dados que a Cambridge Analytica usou 
provavelmente ainda existe, uma vez que os perfis psicográficos 
das pessoas não mudam tão rápido. Embora até agora não 
tenha sido encontrada nenhuma informação de que o banco 
de dados está sendo vendido no mercado negro, podemos ter 
certeza de que os dados dessas 87 milhões de pessoas estarão 
pelo menos em outros servidores, junto com os dados de 
outras 2,5 bilhões de pessoas: os do Facebook.

Superempresa: acho que isso é meu

Quem detém a posse dos dados hoje? A ausência de legislação 
detalhada em muitos países tem um vencedor. No momento, 
os nossos metadados pertencem às empresas.105  

As pessoas produzimos bits em quantidades industriais e, a 
cada clique, damos essas informações a dezenas de empresas 
sem pensar duas vezes. A razão disso é que não sabemos 
seu valor; é abstrato, distante e muito difícil de determinar. 
Sabemos quanto vale uma casa, um carro, um quilo de pão, 
um computador ou o nosso trabalho, porque crescemos neste 
mundo. Porém, as peculiaridades dos dados digitais estão além 
da nossa compreensão. Qual é o valor concreto de ter uma 
lista de filmes que curtimos, o valor de saber quantas cervejas 
bebemos por semana, de que tipo de roupa gostamos e se 
finalmente assinamos o Amazon Prime? 

105 O Capítulo 7 retoma esse tema. 
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Se estamos preocupados com o Estado de vigilância, devemos 
também nos preocupar com a superempresa. Muitos de nós 
questionamos a coleta de dados por agentes autoritários, 
mas damos informações de graça a dezenas de empresas de 
serviços quando aceitamos seus acordos de confidencialidade 
e uso de informações. Nós os ignoramos. São contratos 
longos, cheios de letras miúdas e linguagem jurídica. Quando o 
sistema pede que os leiamos e demos o nosso consentimento, 
nós rapidamente rolamos para baixo, clicamos na caixa de 
aprovação e esquecemos o assunto. Nunca mais prestamos 
atenção às informações que eles coletam, na maioria dos casos 
de forma silenciosa, anônima e despercebida. Não estamos 
minimamente cientes da óbvia assimetria. O usuário não sabe 
que seu comportamento é monitorado ou a que profundidade, 
enquanto a empresa sabe de tudo. 

A nossa reação é curiosa. Tememos o controle em potencial 
que o Estado pode exercer sobre as nossas vidas (um medo 
que devemos preservar) e, ao mesmo tempo, permitimos 
que as entidades privadas praticamente decidam por nós, 
sugerindo o que podemos comprar após analisar os nossos 
comportamentos históricos de consumo. Não queremos dar 
informações ao monstruoso Estado orwelliano. Uma decisão 
sábia, mas, felizmente, deixamos as empresas privadas sugarem 
os nossos dados sem nenhuma objeção. 

E, enquanto nos assustamos com as manchetes sobre a 
“pontuação social” que a China atribui a seus cidadãos com 
base em seu comportamento e as comparamos com a série 
“Black Mirror”, no mundo ocidental, temos sido sujeitados à 
“pontuação de mercado” há muito tempo. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, as agências de classificação de crédito definem-
nos com base no cumprimento dos nossos pagamentos, 
no número de contas bancárias e cartões no nosso nome, 
nos cheques sem fundos que demos, bem como no volume 
e na duração dos nossos créditos, entre outros indicadores. 
Quanto maior essa pontuação, mais rápida será a aprovação 
do próximo empréstimo que solicitarmos. Por quê? Porque 
uma boa pontuação significa que somos confiáveis para o 

sistema e, por isso, também pagaremos juros mais baixos. O 
nosso histórico de crédito diz que somos responsáveis. Peça 
um empréstimo no banco e você verá a sua pontuação de 
crédito, iluminando a sua pontuação social, ou seja, o seu 
comportamento de cidadão.

Quantos anos se passarão antes que muitos outros dados 
acabem alimentando a nossa pontuação social? A possibilidade 
de ampliação dessa coleta de informações é razoável, e 
somente a lei poderia limitá-la. Vincular os históricos médicos, 
de crédito, educacionais e criminais de cada indivíduo, ou seja, 
o sonho da interoperabilidade dos bancos de dados, é uma 
questão de dias ou meses, não de anos. Hoje, uma empresa 
pode coletar as nossas informações e vendê-las a outra, 
que, por sua vez, vende-as a um terceiro, e assim por diante. 
Não vimos as nossas caixas de entradas de e-mail cheias de 
ofertas de lojas que nunca visitamos ou produtos que nunca 
pedimos? São os famosos bancos de dados compartilhados, 
vendidos ou acessados ilegalmente. Hoje, são equivalentes ao 
que, no mundo analógico, era o lixo eletrônico que enchia as 
nossas caixas de correspondências com ofertas de seguros, 
cupons de supermercado ou novos cartões e empréstimos 
hipotecários tentadores. Agora, nem sequer nos perturbam. 
Uma vez compartilhadas, as nossas informações ajudam a 
estilizar a oferta de produtos e serviços que aparece nos 
nossos navegadores. São as consequências imprevistas do 
consumo de certas tecnologias. E, embora pareça ficção, se 
a IA não for regulamentada prontamente, a possibilidade de 
que certas ameaças à privacidade se concretizem fica cada 
vez mais próxima. 

Um bom exemplo é o de quando, há algum tempo, o Google 
comprou o Fitbit, um aplicativo que mede dados em um 
indivíduo, como o número de passos que ele dá diariamente, sua 
frequência cardíaca, a qualidade de seu sono, quantos andares 
ele subiu e desceu, e outras informações sobre suas condições 
físicas. Com tudo isso, a empresa criou o Google Health, um 
repositório de dados que conectaria médicos, hospitais e 
seguradoras. Hoje, essa empresa detém em seus data centers 

SORRIA; VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO



162 163QUEM TEM MEDO DA INTELIGÊNCIA?

as nossas informações médicas, dados de consumo, pesquisas 
na internet, histórico de e-mail, conexões sociais e, claro, 
localização geográfica. Eles não nos perturbem. Tudo parece 
inócuo e inofensivo. 

Porém…

Suponhamos que entremos na academia e ativemos a 
esteira com a nossa impressão digital, mas não cumpramos 
os 30 minutos diários para baixar o colesterol que o médico 
recomendou e registrou devidamente no nosso prontuário 
digital. O que aconteceria se o médico compartilhasse essas 
informações com a seguradora, e a seguradora com o banco? 
E se todos eles se juntassem com base na descrição dos 
produtos (aquele bacon delicioso, aquele presunto magnífico 
e aquela manteiga divina) que compramos virtualmente no 
supermercado? Poderiam ajustar os juros da nossa hipoteca 
diante do risco de um bloqueio arterial porque não cumprimos a 
recomendação do médico? E o governo não poderia aumentar 
certos impostos se, com as mesmas informações, constatasse 
que somos um risco para o sistema de saúde?

Portanto, mesmo onde a boa vontade parece prevalecer, é 
necessário agir com certa cautela. Se, como vimos nos exemplos 
anteriores, o uso da IA pode ajudar a transformar estruturas 
estagnadas em pouco tempo em benefício da sociedade, isso 
não deve nos desviar do imperativo de monitorar e proteger os 
direitos dos indivíduos.

A verdade é que Google, Apple, Facebook, Amazon e 
Microsoft, conhecidos pela sigla GAFAM, lidam com um 
volume de informações sobre atitudes e hábitos das pessoas 
que ultrapassa significativamente o volume administrado 
por qualquer agência pública, inclusive de segurança. Em 
outras palavras, cinco empresas privadas sabem mais sobre 
os cidadãos que seus próprios governos, o que por si só já é 
preocupante, e até mesmo que os próprios cidadãos. 

A regulamentação do setor privado torna-se complexa porque 
o responsável pela definição de quadros regulatórios e éticos, 
o Estado moderno, também é ator e usuário da IA, e, portanto, 
tem incentivos para usar os dados e avanços tecnológicos das 
empresas.

Atenção, América Latina: as câmeras já chegaram

Na América Latina, temos os primeiros casos de vigilância com 
IA por um Estado que compra tecnologia de empresas privadas. 
Isso foi implementado com muito pouco conhecimento 
dos cidadãos e praticamente sem nenhuma oposição. Em 
2019, o governo da cidade de Buenos Aires colocou em 
funcionamento um sistema de reconhecimento facial para a 
“detecção, verificação, identificação e detenção de pessoas” 
com mandado de prisão expedidos contra si. O sistema está 
conectado ao Cadastro Nacional de Fugitivos e Detenções 
(Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas), que mantém 
atualizado o banco de dados biométricos dos fugitivos e possui 
mais de 7.000 câmeras de vigilância privadas localizadas em 
terminais e estações de metrô. 

Em julho de 2019, Guillermo Ibarrola, de 39 anos, foi preso 
em um bairro de Buenos Aires quando voltava para casa. A 
polícia disse que ele era suspeito de um roubo ocorrido três 
anos antes em Bahía Blanca, cidade a mais de 650 quilômetros 
ao sul da capital argentina. Guillermo tinha sido identificado 
por meio dos sistemas de reconhecimento facial instalados 
pela prefeitura no metrô de Buenos Aires. Ele foi acusado de 
roubo e ficou detido por seis dias. O problema é que Guillermo 
nunca tinha estado em Bahía Blanca. A polícia demorou quase 
uma semana para perceber que havia cometido um erro e 
que não era esse Guillermo Ibarrola, mas sim um homônimo, o 
verdadeiro autor do crime. 

Em nome da segurança pública, políticas de vigilância em 
massa têm sido promovidas na ALC, entre elas a intensificação 
do controle dos espaços públicos. Joseph Cannataci, relator 
especial da ONU sobre o direito à privacidade, questionou a 
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justificativa do sistema argentino pela falta de uma análise de 
necessidade e proporcionalidade: “Estou ciente da necessidade 
de deter pessoas suspeitas de terem cometido crimes e trazê-
las perante a justiça, mas não vejo a proporcionalidade de 
instalar tecnologia com sérias implicações de privacidade para 
procurar uma lista de 46.000 pessoas que inclui [aqueles que 
cometeram] crimes não graves, cuja precisão não é atualizada 
ou cuidadosamente verificada.”  

Para Philip Alston, relator especial da ONU sobre pobreza 
extrema e direitos humanos, “os governos estão elaborando 
esses planos dizendo que visam principalmente melhorar os 
serviços de bem-estar e a segurança. No entanto, eles não estão 
limitando os fins para os quais esses dados podem ser usados 
nem adotando salvaguardas essenciais para reduzir seu risco.” 
O avanço dessas tecnologias é ainda mais rápido nos países 
em desenvolvimento, onde não há maturidade regulatória 
suficiente em matéria de proteção de dados e privacidade, 
nem existe uma cidadania informada capaz de questionar as 
ações dos governos.

A introdução desses sistemas já está muito difundida em toda 
a América do Sul,106 onde principalmente empresas chinesas e 
russas começaram a instalar sistemas em massa nas cidades 
desde 2018. Enquanto isso, na Europa e nos Estados Unidos, 
organizações da sociedade civil exerceram grande pressão 
para legislar contra seu uso e, em cidades como São Francisco 
e Nova York, eles foram declarados ilegais.107  

106 Aprofundar-nos-emos nesse tema no Capítulo 7. 

107 A experiência internacional também não tem sido muito boa. Um estudo 
publicado em 2018 mostrou que os serviços desenvolvidos pelas grandes 
empresas de tecnologia (Facebook, Google e Microsoft) haviam sido 
treinados com uma base composta principalmente por pessoas brancas ou 
de pele clara. Isso tornou o algoritmo mais preciso na classificação de pessoas 
brancas (com uma margem de erro de 0,8%) que na classificação de pessoas 
com tons de pele mais escuros, como mulheres afro-americanas, para as quais 
a margem de erro atingiu 34,7%. 

Com um provisionamento inicial de 50 câmeras, Assunção 
conta com um sistema semelhante ao de Buenos Aires, que 
poderia ser estendido a Ciudad del Este, Encarnación e Pedro 
Juan Caballero, as outras três principais cidades do Paraguai. 
Em 2019, a Bolívia também lançou seu programa Bol-110, 
anunciado como a plataforma de segurança mais moderna 
“de todo o continente”. Ele consistia em 550 câmeras, inclusive 
100 incorporadas às patrulhas policiais, com computadores 
conectados a múltiplos bancos de dados. A IA da Bolívia é de 
fabricação chinesa, assim como a do Equador, onde o serviço 
de emergência 911 ECU foi ampliado com um empréstimo 
de Pequim de US$ 240 milhões usados para adquirir 4.300 
câmeras de vigilância, instalar 16 centros regionais de resposta 
e empregar mais de 3.000 pessoas no rastreamento de 
imagens. A China também forneceu drones de visão noturna e 
um laboratório de IA.108 Em 2019, a Cidade do México adquiriu 
mais de 1.800 viaturas equipadas com reconhecimento facial e 
equipamento de detecção de placas de automóveis.

Ativistas de direitos humanos da região e da Europa exigiram 
que fosse investigado se essas soluções representavam um 
risco para as liberdades pessoais. Outros dispositivos geram 
um receio semelhante, como as câmeras biométricas, que 
podem afetar os direitos de reunião, associação e protesto, bem 
como a liberdade de expressão e as garantias constitucionais, 
em particular o devido processo jurídico e a presunção de 
inocência. Por exemplo, supondo-se que seja realizada uma 
manifestação contra uma iniciativa do governo no poder, com 
essa tecnologia, a única coisa que as autoridades precisam 
fazer é passar um pente fino na passeata com os algoritmos e 
pronto, já tem a lista completa dos dissidentes.

108 A Colômbia também fez tentativas aparentemente malsucedidas de segurança 
e, desde então, ampliou seu foco para incluir empresas, começando com um 
fórum de IA em 2017 e o anúncio do apoio governamental para treinar mais de 
3.000 engenheiros em aprendizado de máquina. Já no Brasil, a Justiça ordenou à 
concessionária da Linha Amarela do Metrô de São Paulo a suspensão da captação 
de imagens de passageiros (600.000 pessoas viajam por dia nessa linha), por 
violar o direito constitucional à privacidade e à vida privada. As câmeras de 
reconhecimento facial haviam sido colocadas ao lado de anúncios publicitários 
para registrar a reação dos passageiros e reconhecer seu gênero e faixa etária.

SORRIA; VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO



166 167QUEM TEM MEDO DA INTELIGÊNCIA?

O escrutínio coletivo por parte de organizações representantes 
da sociedade civil, a exposição pública e viral desses métodos, 
e a pressão sobre os legisladores devem permitir um controle 
rápido e exaustivo do uso das novas soluções. Isso em um 
contexto em que a tecnologia avança muito mais rapidamente 
que os quadros jurídicos que devem regulá-la e cujos efeitos 
aprendemos a posteriori, quando vemos, por exemplo, a 
manipulação generalizada de uma disputa eleitoral. 

O estabelecimento de padrões e normas que definam limites 
para o uso dos dados e a aplicação dos sistemas de inteligência 
artificial na vida civil será crucial para que a região obtenha 
uma participação justa nos benefícios da IA. Os cidadãos 
devem desempenhar um papel ativo na defesa de seu direito à 
privacidade. E essa é a questão que ainda precisamos debater: 
como controlar o que, se bem utilizado, pode proporcionar-nos 
benefícios tangíveis e revolucionários.

Capítulo 7
Das leis para cavalos de 1865 até 

o mundo de hoje

Antes de qualquer projeto de inteligência artificial, são 
necessários um quadro ético e um quadro jurídico. O 

segundo demora mais e vem por tentativa e erro. O primeiro 
deve ser incorporado à nossa formação. 
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Vamos voltar à prática já comum de fazer compras virtualmente. 
Aliás, não exatamente o que chamados de comprar; apenas 
olhar, avaliar e decidir depois. Se, por algum motivo, finalmente 
desistirmos e acessarmos outra página da rede para ler alguma 
coisa ou assistir a um vídeo, não devemos nos surpreender 
se, nas laterais desse novo site, aparecerem anúncios desses 
mesmos produtos que olhamos há alguns segundos. E depois 
em outro, e em mais um.

Sem falar nas ofertas de passagens aéreas para um destino 
escolhido, feitas quase sob medida. Promoções de última 
hora aparecerão em cada site que visitarmos com mensagens 
de urgência e tempo limitado. E que tal a venda onipresente 
de pacotes de férias, roupas, eletrônicos e, sim, aqueles 
suplementos alimentares que nunca vamos começar a tomar? 
Nós consumimos assim, sob medida. Filmes, livros, música, 
o que quisermos. É só clicar no link. A razão é que, por trás 
dessas páginas, existe um algoritmo que está constantemente 
processando os nossos cliques, avaliando suas pequenas 
mudanças. Nós nos sentimos cercados? Não é de se estranhar. 
Os sistemas de IA dizem-nos desde o que devemos comprar 
até as fotos dos nossos amigos que valem a pena vermos.

Por que isso acontece? Porque somos como João e Maria, 
vamos deixando migalhas de pão virtuais por todos os lugares 
em que passamos na internet. Cada vez que aceitamos cookies, 
ficamos estampados ali, com as nossas seleções e gostos 
transformados em minúsculos pedacinhos de informação 
ou bits que vão alimentar bancos de dados, onde motores 
inteligentes processam e decidem por nós. 

Do outro lado do monitor, o usuário vê a utilidade da 
automação. Poucos protestam o fato de haver um algoritmo 
de personalização ou recomendação feito sob medida para os 
nossos gostos por trás de cada serviço. Aqueles que temos mais 
de 30 anos de idade nos lembramos da experiência de entrar 
em uma Blockbuster109 para encontrar um filme manualmente, 

109 Franquia estadunidense especializada em aluguel de filmes por meio de 
lojas físicas e serviços de correio.

ler a sinopse, alugá-lo e esperar chegar em casa para vê-lo, e 
só então decidir se fizemos a escolha certa. Agora, nos dias 
de Netflix, YouTube e Spotify, existem menos surpresas; basta 
entrarmos na plataforma e teremos uma lista interminável de 
recomendações ordenadas por sua afinidade com os nossos 
gostos.

Nós nos tornamos filantropos dedicados às nossas próprias 
informações; não temos nenhum problema em compartilhar os 
nossos dados indiscriminadamente em troca de experiências de 
consumo mais agradáveis ou menos frustrantes, mais eficientes 
e sob medida conforme os nossos desejos. Obviamente, 
não cobramos por essas informações sobre quem somos 
e recebemos pouco em troca. A assimetria informacional 
condena-nos. Aqueles que usam os nossos dados sabem 
quanto valor podem extrair deles; para nós, não passam de 
bobagem: publicação após publicação no Facebook, tuítes a 
granel, pesquisas no Google... Qual é o valor que isso pode ter? 

Por outro lado, temos a promessa de governo digital. 
Entendemos a necessidade de o Estado ir além das políticas 
sociais reativas que tratam do visível, do atual e do tangível. 
Queremos um Estado capaz de assumir um papel preditivo 
e antecipar problemas que afetarão bilhões de cidadãos; um 
Estado flexível que possa modificar sua resposta em tempo 
real a um mundo que muda permanentemente. 

Agora, estamos mais conscientes das implicações desse 
Estado digital que, para poder saber, requer informações: as 
nossas. E é claro que não queremos que o Estado tenha acesso 
a todas as nossas informações. Ninguém quer ser objeto de 
vigilância, submetido a um controle panóptico, monitorado 
minuciosamente. 

Como, então, lidar com esses riscos? Que medidas de 
mitigação podemos tomar? Devemos ceder à discussão entre 
liberdade/privacidade versus segurança/poder, atendendo 
apenas a um extremo? Temos que tolerar um superestado ou 
superempresas para que a tecnologia nos ajude a superar as 
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décadas de atraso, negligência, desinteresse e incapacidade 
que definiram o nosso trajeto histórico? Ou será que podemos 
construir algo intermediário, saudável, ativamente cidadão? O 
equilíbrio é possível?

Acreditar que a responsabilidade por calcular os riscos do 
uso da tecnologia deve ser do cidadão é uma loucura, tanto 
quanto seria incumbir o consumidor de avaliar os componentes 
químicos de um medicamento para saber se ele põe sua vida em 
risco ou não, ou como permitir que as empresas farmacêuticas 
distribuam seus produtos de risco sem controle de qualidade, 
sem evidências de efeitos colaterais, sem prescrições médicas. 
A IA deve ter uma regulamentação clara. Como vimos, os 
riscos são variados, e as promessas dos sistemas inteligentes 
dificilmente se materializarão se não forem definidos quadros 
de governança claros. Pesquisadores, desenvolvedores, 
pensadores de diversas origens e a própria indústria podem 
estabelecer as bases técnicas e os limites dos quadros ético-
filosóficos dentro das quais o EBDI será desenvolvido e os 
sistemas de IA serão implantados. Os legisladores devem dar 
forma jurídica a essas discussões. 

Para isso, será necessário definirmos os padrões de qualidade 
desses sistemas e contarmos com a garantia de que as leis 
já existentes, como as relativas à igualdade de oportunidades 
e à não-discriminação, sejam plenamente respeitadas e 
aplicadas. A IA só servirá como suporte para políticas públicas 
se sua qualidade for cuidadosamente monitorada e se houver 
mecanismos adequados de mitigação de riscos em sua 
concepção, implementação e monitoramento.

Então, será necessário começar retomando-se e revisando-se 
totalmente as leis de proteção de dados pessoais, de troca e 
armazenamento de informações, e analisando-se os quadros 
jurídicos de responsabilidade e explicabilidade que regem o 
uso de sistemas de IA.

Ainda não é muito tarde para considerar, nesta era digital, um 
novo contrato social que abranja direitos, responsabilidades e 

expectativas, bem como um conjunto de normas explícitas que 
defina o que as empresas e os governos podem fazer e o que 
não devem fazer. Porém, como determinar e elaborar essas 
normas? Como regular o desenvolvimento e uso dos sistemas 
de IA? Que graus de supervisão legal e ética (quem e quando) 
serão necessários? E de que forma é possível regular de modo 
a não inviabilizar o desenvolvimento dos projetos e garantir 
que os incentivos à inovação se mantenham vivos? 

O principal problema é que ninguém sabe muito bem por 
onde começar a regular a IA. As disrupturas técnicas criam 
novos desafios éticos e legais cujos impactos podem não 
ser imediatamente compreensíveis, mesmo por aqueles 
que desenvolvem a tecnologia. Além disso, também deixam 
perguntas em aberto cujas respostas não serão encontradas 
até que um tempo tenha se passado e tenham sido cometidos 
erros que exijam reconsideração e aperfeiçoamento. 

De qualquer maneira, os envolvidos devem avançar na 
tentativa de resolver essas contradições e dilemas no caminho. 
Principalmente no que se refere ao Estado, onde mesmo os 
responsáveis por áreas que poderiam ter soberania regulatória 
sobre a IA desconhecem a genealogia dessa fera que surgiu no 
horizonte. Em sua proposta de modelo para uma governança 
sólida da IA, os pesquisadores Urs Gasser e Virgilio Almeida 
apontam três camadas:110 uma técnica, uma ética e uma 
sociojurídica.111  

110 Embora Gasser e Almeida descrevam a progressão de seu desenvolvimento 
de maneira cronológica nas três fases mencionadas, ele tem sido cíclico, visto 
que as aplicações técnicas evoluem e se alimentam à medida que se definem 
os receios éticos. 

111 A camada técnica, que forma a base do ecossistema de governança de IA, 
está relacionada aos algoritmos e dados a partir dos quais é construída; a 
camada ética expõe os princípios e preocupações de alto nível que deveriam 
ser aplicados a todos os tipos de sistema de IA; a camada sociojurídica, por sua 
vez, trata do processo de criação de instituições e atribui responsabilidades 
para regulamentar essa tecnologia. 
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O técnico: controlar os vieses e criar ferramentas 
de explicabilidade

Gasser e Almeida colocam a camada técnica, composta 
por dados e algoritmos, na base da governança de uma IA 
responsável. 

Do ponto de vista técnico, os pontos mais importantes a serem 
considerados para obter um sistema de IA robusto são três: 
(1) atenção e mitigação das diferentes fontes de viés e suas 
implicações em termos de equidade, justiça e discriminação 
nos grupos vulneráveis; (2) sua maior ou menor capacidade de 
explicabilidade das previsões individuais; e (3) a transparência 
e auditabilidade de seus processos. 

Esses aspectos devem ser levados em consideração durante 
todo o desenvolvimento da IA, ou seja, desde a conceituação do 
sistema, coleta, limpeza e processamento dos dados, passando 
pelo treinamento e ajuste dos algoritmos, sua avaliação e 
implementação, até a monitoração de sua aplicação no mundo 
real.112

No Capítulo 5, abordamos em mais detalhes esses receios e 
os efeitos que podem ter nos resultados dos modelos. Aqui, 
é importante ressaltar que, quando políticas públicas são 
formuladas, a IA não deve partir da tecnologia, pois é sua inter-
relação com as outras duas camadas (a ética e a sociojurídica) 
que justifica e define os objetivos particulares que os algoritmos 
devem cumprir durante seu desenvolvimento.

No que diz respeito ao aspecto da atenção e mitigação dos 
vieses, durante o ajuste do modelo, os responsáveis pela 
formulação das políticas devem começar por definir quais 
são os grupos protegidos e o critério de justiça algorítmica 

112 Já existem manuais que descrevem boas práticas e metodologias para 
avaliar tecnicamente um sistema de tomada e suporte à tomada de decisões 
que utiliza aprendizado de máquina. Um exemplo disso é o “Manual de IA 
Responsável” do Banco Interamericano de Desenvolvimento, voltado para a 
aplicação da IA em políticas públicas.

a ser utilizado. Isso porque, embora, de um ponto de vista 
puramente técnico, o objetivo de um modelo de aprendizado 
de máquina seja generalizar esse aprendizado para todo o 
banco de dados, que, em termos gerais, produz resultados de 
alta precisão, ele pode ser injusto com grupos vulneráveis e 
pouco representados. Os erros devem ser analisados através 
da lente dos objetivos específicos do sistema e, caso se 
pretenda priorizar a atenção a uma determinada população, é 
necessário fornecer uma justificação explícita. 

As questões relacionadas à explicabilidade, por um lado, e 
à transparência e à auditabilidade, por outro, referem-se a 
requisitos que veremos mais adiante neste capítulo, quando 
tratarmos da camada jurídica. Referem-se à obrigação 
das entidades ou instituições que usem sistemas de IA de 
construir processos rastreáveis e dar explicações sobre como 
uma decisão foi tomada, como, por exemplo, por que um 
empréstimo foi concedido ou por que um benefício do Estado 
foi concedido ou negado.
 
Em muitos casos, os algoritmos não são muito interpretáveis; 
é difícil elucidar a série de etapas ou condições lógicas que 
levaram a tomar uma decisão, não outra.113 Quando existe 
uma obrigação legal, isso condiciona os tipos de sistema que 
podem ser utilizados e exige o uso de algoritmos mais simples 
que, mesmo que sacrifiquem a precisão, sejam claramente 
explicáveis.

O ético: quão responsável é o seu algoritmo?    

Definir a escola na qual a IA se matriculará é definir que 
tipo de EBDI teremos.114 Tudo o que acontecer a partir daí 

113 Algoritmos altamente complexos, como as redes neurais profundas, em 
princípio, não são muito transparentes em termos de como as previsões 
subjacentes são feitas. Já existem propostas metodológicas de explicabilidade, 
mas é uma área que ainda está sendo pesquisada e desenvolvida. 

114 A distinção de concepções de Estado de bem-estar foi abordada no 
Capítulo 2. 
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será refletido no quadro ético-filosófico selecionado. Em um 
sentido literal, os sistemas de tomada de decisões e suporte à 
tomada de decisões tornam-se derivados substitutos, produto 
da cosmovisão predominante.

Gasser e Almeida argumentam que, para desenvolver a 
camada ética, existem duas questões fundamentais: (1) em 
que podemos aplicar a IA e (2) quais são as regras de seu 
desenvolvimento. 

A primeira coisa a ser considerada é que não existe 
desenvolvimento científico isento de interesses econômicos 
ou políticos; se um projeto tem financiamento, é porque existe 
alguma indústria, governo ou grupo de interesse que está 
promovendo uma agenda. 

Por exemplo, a reação atômica pode ser usada em uma série 
de aplicações benéficas: da obtenção de imagens médicas 
até a radioterapia, passando pelos detectores de fumaça e 
pela produção de energia renovável. Contudo, esse mesmo 
potencial foi usado para produzir e usar armas de destruição 
em massa. 

Nesse sentido, é necessário pensar nas implicações, aplicações 
e consequências não intencionais do desenvolvimento de 
um sistema inteligente. Voltando ao exemplo anterior e à 
necessidade de contar com uma regulamentação que garanta 
os usos pretendidos, vemos que, embora existam nações que 
estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia, as diretrizes 
nacionais e os acordos internacionais de não-proliferação 
têm demonstrado ser um arcabouço relativamente sólido 
para estabelecer e manter expectativas de comportamento 
responsável. 

Por isso, a construção da camada ética geralmente começa com 
a definição dos princípios ou códigos que nela serão utilizados 
pelos grupos e setores que desenvolvem a tecnologia, pois 
são eles que a conhecem e podem fornecer orientações de 
alto nível sobre o que deve ou não ser feito em um campo 

de pesquisa ou aplicação do conhecimento.115 Existem boas 
práticas que podem servir como modelos de construção ética 
para definir os limites de uma tecnologia. Um dos campos com 
regras de exclusão mais fortes é a experimentação genética, 
onde todas as formas de clonagem humana são proibidas por 
ser incompatíveis com a dignidade e proteção da vida da nossa 
espécie.

Há milhares de anos que modificamos os seres à nossa volta. 
As maçãs, o milho e os animais domesticados têm pouca 
semelhança com seus ancestrais selvagens. Criamos alterações 
genéticas selecionando mutações por motivos de utilidade e 
até mesmo de percepção da beleza.116 Nas últimas décadas, as 
capacidades tecnológicas deram um salto significativo e, por 
isso, criamos alimentos geneticamente modificados, insulina e 
hormônios de crescimento, entre várias outras coisas. Quando 
conseguimos desenvolver o método CRISPR117, que nos permite 
fazer edições precisas do DNA, alterando sua sequência a 
um custo 150 vezes menor que no passado e de forma muito 
mais simples, descobrimos que poderíamos curar doenças 
genéticas ou detectar e substituir células cancerosas, entre 
muitas outras aplicações em desenvolvimento. No entanto, é 
uma técnica muito nova e o conhecimento que temos sobre 
o DNA ainda é limitado, por isso ainda é difícil prever o efeito 
futuro de variações muito pequenas no código genético. 

115 Esses tipos de regras proativas são observadas frequentemente em outras 
áreas da vida social, e os legisladores muitas vezes esperam que os cidadãos 
reajam a uma mudança antes de estabelecer regras para regular uma indústria 
ou setor. 

116 A quantidade de raças de cães existentes é um claro exemplo da capacidade 
de engenharia genética que desenvolvemos ao longo dos anos, onde pequenas 
diferenças (entre 8 e 15 genes) podem criar um chihuahua – que pode pesar 
um quilo – ou um Dogue alemão, que pode pesar 80 quilos.  

117 A técnica CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats) usa uma proteína (Cas9) que é dirigida com guias para áreas 
selecionadas do DNA a fim de cortá-las, como uma tesoura molecular; em 
seguida, as pontas cortadas são unidas, o gene é inativado e são incorporados 
moldes de DNA, editando as “letras” como os cientistas desejarem. É um 
mecanismo de correção do genoma obtido de bactérias. 
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Por esse motivo, relutamos em ultrapassar as barreiras ético-
jurídicas em matéria de biologia sintética acordadas em 
um consenso mais ou menos global. Em 2019, na China, um 
cientista da Universidade Sulista de Ciência e Tecnologia de 
Shenzhen, He Jiankui, disse que havia feito experimentos com 
embriões humanos para torná-los menos suscetíveis a contrair 
HIV/AIDS. Imediatamente, a comunidade científica levantou 
questões éticas, especialmente no que se refere ao nível de 
consentimento que He Jiankui havia obtido dos pais dos bebês, 
e ao conhecimento que essas pessoas tinham dos riscos e do 
grau de transparência do procedimento de edição de genes. 
Não houve muita clareza sobre o assunto. No início de 2020, 
He Jiankui foi condenado a três anos de prisão.

No campo da IA, existem inúmeras aplicações que os 
especialistas consideram indesejáveis e, portanto, acreditam 
que devem ser tratadas, por assim dizer, com os mesmos 
cuidados e precauções que os experimentos genéticos. No 
entanto, ao contrário do que acontece com a engenharia 
genética, os esforços globais para estabelecer os limites da 
pesquisa em IA ainda são muito incipientes.

Em 2017, por exemplo, o Google ganhou um contrato com 
o programa Project Maven do Pentágono para desenvolver 
um sistema de IA que pudesse ajudar a reconhecer pessoas 
e objetos captados em filmagens de aeronaves militares não 
tripuladas. 

Antes de assinar o contrato, o Google estava totalmente ciente 
das aplicações da IA para vigilância118 e suas implicações éticas. 
O The New York Times teve acesso a uma troca de e-mails entre 
executivos seniores do Google sobre o projeto e revelou que um 
deles estava pedindo instruções sobre como compartilhar com 
sua equipe a notícia da vinculação do Google ao Pentágono. 
“Evite qualquer menção ou implicação de IA a todo custo”, eles 

118 O Google forneceu ao Departamento de Defesa sua API TensorFlow para 
auxiliar no reconhecimento de objetos. Com o tempo, o Pentágono pretendia 
transformar seus repositórios de vídeo em inteligência para as áreas de 
segurança nacional e vigilância. 

responderam. “A IA usada como arma é provavelmente um dos 
tópicos mais sensíveis, senão o mais sensível. Falar sobre isso 
seria jogar uma isca à mídia para que ataque o Google.”

A verdade é que, quando o contrato foi divulgado, mais de 
3.000 funcionários do Google receberam a notícia com 
indignação. Eles estavam convencidos de que a empresa 
não deveria se envolver em nenhum trabalho com as forças 
armadas e que os modelos de IA não deveriam ser usados para 
identificar alvos militares. Um ano depois, em 2018, o Google 
assinou um compromisso público de que não desenvolveria 
IA relacionada a armamentos, a projetos de vigilância que 
violassem as normas internacionalmente aceitas ou a planos 
que infringissem “princípios amplamente aceitos de direito 
internacional e direitos humanos”.  

Esse erro estratégico motivado por incentivos econômicos, 
bem como a consequente mudança de posição diante das 
pressões dos próprios colaboradores da empresa e da opinião 
pública, mostra a necessidade de regulamentar essas questões. 

Porém, vale destacar que, aqui, a autorregulação das empresas 
não é nem será suficiente. Ainda assim, em um contexto em 
que as regulamentações dos Estados avançam lentamente, é 
preciso criar espaços adequados de discussão para tratar essas 
questões, a fim de que as empresas do setor possam aceitar 
seus erros, mudar de opinião, aprender e corrigir, e divulgar 
as melhores práticas disponíveis para que outras empresas 
reproduzam o método.

Em parte, e à luz dessa discussão original, em meados de 2020, 
a IBM enviou uma carta ao Congresso dos Estados Unidos, 
afirmando que não estava disposta a desenvolver ou pesquisar 
algumas tecnologias até que houvesse regulamentação sobre 
a matéria. O documento diz: “A IBM opõe-se com firmeza e 
não tolerará o uso de qualquer tecnologia [de reconhecimento 
facial], inclusive a [...] oferecida por outros fornecedores, para 
vigilância em massa, elaboração de perfis raciais, violações dos 
direitos humanos e das liberdades básicas, ou qualquer outro 
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propósito que não seja consistente com os nossos valores e 
princípios de confiança e transparência”[...] Acreditamos que 
este seja o momento de iniciar um diálogo nacional sobre o 
uso da tecnologia de reconhecimento facial pelas forças de 
manutenção da ordem pública e como fazê-lo.”

Já assinalamos que a inteligência artificial não pode ser ética por 
si própria, pois as máquinas carecem de autonomia moral. Suas 
ações estão a serviço das pessoas. Todo software inteligente 
opera, então, dentro do quadro ético que seus programadores 
lhe imprimem e, nesse sentido, são a materialização das 
ideias humanas e representam seus bens culturais, sua carga 
ideológica e seus preconceitos. 

Portanto, existe uma necessidade imperativa de que os 
modelos de IA sejam treinados em esquemas de informações 
e dados apoiados por um mapa de princípios éticos e morais 
que, posteriormente, sejam traduzidos em leis e normas.

Diversas entidades internacionais, inclusive a Organização das 
Nações Unidas, têm alertado sobre os riscos de parcialidade nos 
sistemas de IA, que se originam tanto nos dados usados em seu 
treinamento quanto nas decisões conscientes ou inconscientes 
dos desenvolvedores durante o treinamento do algoritmo e em 
como seus resultados são usados para tomar decisões. 

Respeitar a dignidade humana é uma obrigação irrecorrível. Um 
princípio fundamental do ecossistema ético-filosófico da IA deve 
ser a redução ou eliminação de vieses em seus mecanismos, a fim 
de garantir que determinados grupos não sejam discriminados 
ou excluídos. Se essas máquinas tomarem decisões com base 
em objetivos de eficiência ou enviesadas por preconceitos, 
muitos valores da convivência democrática serão violados. E 
não exatamente por “terem consciência”, mas porque foram 
programados dessa forma, intencionalmente ou não.

A introdução da IA no aparato do Estado reconfigura-o. A 
terminologia por si só anuncia o surgimento de uma nova espécie 
no horizonte. Explicabilidade, automação inclusiva, adaptação 

de domínio e avaliação de equidade em subgrupos são a 
nova linguagem de um novo paradigma. Nossas burocracias 
associadas ao papel ou a formas de tecnologia muito antigas, 
com redes que ainda não estão em diálogo entre si em muitos 
países, terão que enfrentar sérios problemas operacionais. Se o 
setor privado vinculado a atividades como comércio, indústria 
ou serviços (onde a competição requer adaptação constante) 
ainda encontra dificuldade em retreinar seus trabalhadores 
para passar de tarefas individuais ou complementares para 
modelos colaborativos, podemos imaginar como isso será 
complexo no setor público, onde as transformações culturais 
são mais lentas. As administrações públicas devem migrar para 
mecanismos de trabalho transdisciplinares e operar de forma 
colaborativa em rede. 

Hipócrates e as leis de Asimov  

O Juramento de Hipócrates é um dos códigos de ética 
mais antigos e conhecidos. Seu texto original é atribuído a 
Hipócrates, um médico da Era de Ouro da Grécia Antiga que 
fez tantas contribuições à sua área, que é considerado o pai da 
medicina. Na verdade, foi Hipócrates quem introduziu o termo 
“epidemia” no vocabulário médico. 

O juramento hipocrático clássico incluía o compromisso de 
praticar a medicina para o bem dos doentes, sem causar dano 
ou injustiça, e respeitar a confidencialidade do paciente. Na 
versão mais antiga conservada até hoje, datada de 275 a.C., diz 
o seguinte: “Tudo o que eu vir e ouvir no exercício da minha 
profissão, e tudo o que eu souber sobre a vida de alguém, se 
for algo que não deva ser divulgado, guardá-lo-ei em silêncio e 
mantê-lo-ei como um segredo inviolável.”

Hoje, os médicos ainda fazem esse juramento, cuja essência 
permanece intacta, apesar de algumas variações sutis. Além 
disso, muitos países incorporaram as obrigações dos médicos 
à legislação, como é o caso da HIPAA (Health Insurance 
Portability and Accountability Act, a Lei de Portabilidade e 
Responsabilidade dos Planos de Saúde) dos Estados Unidos, 
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uma lei federal que exigiu a criação de padrões nacionais para 
proteger a confidencialidade das informações de saúde dos 
pacientes, de modo que não pudessem ser divulgadas sem seu 
consentimento ou conhecimento.

Quando pensamos nas regras da inteligência artificial, a 
primeira referência que vem à mente é uma herança das três 
leis da robótica da história de ficção científica Runaround, da 
série “Eu, Robô”, escrita por Isaac Asimov em 1942: “(1) um 
robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir 
que um ser humano sofra danos; (2) um robô deve cumprir 
ou executar as ordens dadas pelos seres humanos, exceto se 
essas ordens entrarem em conflito com a Primeira Lei; (3) um 
robô deve proteger sua própria existência, desde que essa 
proteção não entre em conflito com a Primeira ou a Segunda 
Lei.” Logicamente, não é aconselhável regular a realidade com 
produtos da ficção de mais de 50 anos atrás.

Em 2017, a indústria da IA tentou discutir alguns esboços, 
primeiro em uma conferência de pesquisadores, cientistas 
e líderes em Asilomar, no Vale do Silício, na baía californiana 
de Monterrey, e depois em Barcelona. Na Califórnia, eles 
analisaram, debateram e redigiram os Princípios de Asilomar, 
um conjunto de diretrizes, normas e valores que esperavam que 
fossem adotados por todos os envolvidos no desenvolvimento 
da IA. De Barcelona saiu a “Declaração de Barcelona para o 
desenvolvimento e uso adequados da inteligência artificial”, 
que se foca nos mesmos temas: prudência, confiabilidade, 
responsabilidade dos criadores, alcance da autonomia das 
máquinas e o papel dos humanos durante seu uso.119  

119 O texto da Declaração de Barcelona é eloquente e revela os usos muito 
complexos da IA de alto risco: “Há uma preocupação crescente com os 
chatbots de IA e outros tipos de sistema automatizado de mensagens que 
operam na internet e nas redes sociais, projetados para a manipulação de 
opinião política, a desinformação por meio da divulgação de fatos falsos, a 
extorsão ou outras formas de atividade maliciosa. Isso é perigoso para os 
indivíduos e desestabiliza a nossa sociedade. Esses chatbots fingem ser 
humanos e não revelam a identidade de quem está por trás deles. O uso 
de IA tornou esses chatbots realistas a ponto de usuários desavisados não 
conseguirem distinguir e serem enganados. Uma possível solução para esse 

Em 2020, já havia um número significativo de princípios com 
os quais se busca uma IA “ética” e que fornecem orientações 
de alto nível sobre o que deve ou não deve ser feito em seu 
desenvolvimento. O centro Berkman Klein da Universidade de 
Harvard conduziu uma meta-análise que sintetiza as questões-
chave presentes em quase todas essas discussões. Conclui-se 
desse trabalho que os seguintes princípios são necessários 
para uma IA ética, justa e equitativa:

• Privacidade: as pessoas afetadas devem ter controle e 
conhecimento de seus dados e das decisões tomadas 
com eles.

• Prestação de contas: devem existir mecanismos 
para garantir que a responsabilidade pelos efeitos 
prejudiciais do uso de IA seja devidamente definida 
e que sejam fornecidos recursos adequados de 
compensação.

• Segurança e proteção: os sistemas de IA devem ser 
seguros, funcionar segundo o objetivo definido e 
estar protegidos contra ataques maliciosos e usos 
não autorizados.

• Transparência e explicabilidade: a IA deve ser projetada 
e aplicada de forma a permitir o monitoramento por 
meio da tradução de suas operações em resultados 
inteligíveis e do fornecimento de informações sobre 
onde, quando e como ela está sendo usada.120  

• Equidade e não discriminação: os sistemas devem 
ser projetados e usados para maximizar a equidade e 
promover a inclusão. 

problema seria tornar obrigatório esclarecer se uma interação tem origem 
em um ser humano ou em um sistema de IA, e que, no caso de um sistema 
artificial, os responsáveis por ele possam ser rastreados e identificados. Essa 
solução poderia ser implementada por meio de um sistema de marca d’água 
e tornar-se obrigatória na Europa.”

120 Os princípios de privacidade e prestação de contas estão em 97% dos 
documentos em discussão da indústria; os de segurança, em 81%; os de 
transparência e explicabilidade, em 94%; os princípios de justiça e não-
discriminação são encontrados em todos os documentos; os de controle e 
promoção dos valores humanos, em 69%; e os de responsabilidade profissional, 
em 78%. 
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• Controle humano da tecnologia: as decisões 
importantes devem estar sujeitas à revisão humana. 

• Responsabilidade profissional: profissionalismo e 
integridade são cruciais; devem ser consultados os 
grupos envolvidos, devem ser previstos os efeitos 
de longo prazo e, caso estes surjam, devem existir 
respostas planejadas. 

• Promoção de valores humanos: os fins e meios da IA 
devem corresponder aos nossos valores fundamentais 
e, de modo geral, promover o bem-estar humano.

Isso é suficiente? Mais uma vez, não. Devemos prestar atenção 
a esse aviso. As empresas têm incentivos que podem ir na 
direção oposta ao bem-estar geral e, uma vez que os esquemas 
de autorregulação, como é o caso de todos os documentos de 
princípios de IA, não têm efeito jurídico vinculante, não existe 
uma entidade que possa sancionar sua violação. Em suma, eles 
são um ato de boa vontade, não uma lei. 

Leonard Haas e Sebastian Gießler, da Algorithm Watch, uma 
organização independente que monitora o mercado de IA, 
alertam que não devemos acreditar que esses princípios são 
um instrumento ideal para compensar os usos prejudiciais da 
IA. Sem obrigações claras, as empresas podem ter incentivos 
para assinar acordos e princípios que serão usados apenas 
como uma ferramenta de marketing e relações públicas, sem 
fazer alterações substanciais. 

No entanto, isso não significa que seu desenvolvimento não 
seja desejável. Já apontamos como a indústria avança a um 
ritmo mais rápido que a ação governamental e os esquemas 
regulatórios. Por isso, incentivar a autorregulação das empresas 
é um passo inicial importante na geração de boas práticas, pois 
serve como instrumento para refletir os principais problemas 
enfrentados pelos desenvolvedores de tecnologia de ponta, ao 
mesmo tempo que constitui um precedente para a construção 
da camada jurídica.

O jurídico: para morder, é preciso ter dentes

É melhor saber desde o início que a estrada será longa e 
íngreme. As regras e leis aplicadas às tecnologias inovadoras 
não costumam surgir imediatamente. Em muitas ocasiões, elas 
começam com erros e tropeços significativos. Porém, sem 
uma camada jurídica, não há nada que obrigue instituições, 
empresas e governos a seguirem processos e boas práticas 
que nos levem a uma IA robusta e responsável.121  

A IA que desejamos deve facilitar o empoderamento das 
pessoas para que tomem decisões fundamentadas; nesse 
sentido, não deve haver programas que não contem com a 
devida supervisão. Cada software deve ser dotado de robustez 
técnica e segurança, para que as falhas sejam reduzidas e/
ou seja previsto um procedimento alternativo em caso de 
erro. Precisão e confiabilidade são essenciais e devem ser 
reproduzíveis para controlar e minimizar danos involuntários. 
Tudo isso deve ser acompanhado pelo respeito aos princípios 
da equidade e da não-discriminação (evitar vieses injustos), 
os quais devem ser refletidos em projetos que favoreçam a 
diversidade. 

Os programas de IA devem, acima de tudo, respeitar a 
privacidade dos dados pessoais, cujo manuseio deve ser 
seguro e garantido. A governança de informações e dados 
deve permitir o acesso legítimo dos proprietários desses 
bens pessoais, ou seja, os indivíduos. Os mecanismos de 
rastreabilidade podem contribuir para a transparência, da 
mesma forma que uma explicação clara do funcionamento dos 
modelos facilita a confiança daqueles que participam deles.

121 O Capítulo 5 mencionou onde ocorrem os principais riscos: (1) na 
conceituação e formulação, onde é necessário partir de uma análise da 
necessidade e da proporcionalidade; (2) no ciclo de vida, com a identificação 
de vieses e iniquidades causados por dados, algoritmos ou decisões tomadas 
durante o desenvolvimento da IA; (3) na prestação de contas, consentimento, 
proteção de dados, interpretabilidade e explicabilidade, responsabilidade 
e transparência. Segurança cibernética, interoperabilidade e padrões de 
governança e troca de dados também devem ser definidos. 
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Os sistemas de IA não existem em um vácuo jurídico. São 
diversas as regulamentações que lhes competem e que 
abrangem esses princípios, entre elas as que dizem respeito 
à proteção dos dados pessoais, aos direitos humanos e à 
responsabilidade civil de quem toma as decisões. Claro, 
algumas dessas regulamentações terão que ser transformadas 
para levar em conta as mudanças trazidas pela nova revolução 
tecnológica. Os conceitos de privacidade, responsabilidade 
e devida diligência, explicabilidade e transparência estão 
entre os principais desafios que a comunidade jurídica terá que 
enfrentar e atualizar. A tarefa não será fácil.

Privacidade, que saudade de você

A afirmação é simples. As pessoas afetadas por um projeto de 
IA devem ter controle e conhecimento de seus dados e saber 
que decisões são tomadas com eles.

A IA criou um espaço totalmente novo para resolver problemas 
variados, mas também para complicá-los. Informações que 
antes não eram acessíveis ou que nunca tinham sido analisadas, 
agora, farão parte da atuação do Estado, e esse é um cenário 
cujos limites ainda estão muito difusos. Até onde queremos 
que a captura dos nossos dados pessoais possa chegar? 
Concordamos que as autoridades tenham informações sobre 
a nossa alimentação, saúde e regime de exercícios que podem 
acabar nos escritórios das autoridades de saúde, por exemplo, 
apenas porque inserimos os dados em um aplicativo de uso 
pessoal sobre a nossa condição física? Queremos que os 
nossos hábitos de poupança sejam conhecidos porque um 
dia os bancos e as casas de investimento decidem abrir seus 
arquivos à Receita? Ou queremos que informações sobre a 
nossa vida privada ou pública sejam compartilhadas quando 
uma rede social aceitar entregar as chaves e abrir os cadeados 
para as forças de segurança? E, assim que o Estado tiver essas 
informações, onde as armazenará? Como as usará? Por quanto 
tempo terá acesso a elas? E como as apagará depois de atingir 
seu objetivo? 

Um critério básico de proteção que a sociedade deve exigir 
é que a coleta de dados pessoais e o desenvolvimento de 
sistemas de tomada e suporte à tomada de decisões apoiados 
pela IA respeitem a regra de privacidade desde a elaboração. 
Isso implica que só serão coletadas as informações pessoais 
mínimas indispensáveis, que serão utilizadas apenas para o fim 
específico declarado pelo sistema e aceito pelo usuário, e que 
seus dados serão anônimos. É importante evitar (e deve ser 
penalizada) a coleta desproporcional, principalmente quando 
o objetivo almejado é gerar confiança coletiva nos sistemas 
inteligentes. 

Aqui, deve-se notar, no entanto, que a ideia de privacidade vai 
mudando. A nossa não é idêntica à que as gerações anteriores 
tinham. Tal como a inteligência artificial, a privacidade é um 
conceito dinâmico que se modifica com as mudanças sociais, 
com o impacto significativo de certos acontecimentos que 
estabelecem marcos, com a transformação das práticas 
culturais, e também com as capacidades tecnológicas de 
coleta, análise e campo de uso (ou uso indevido) dos dados.

O conceito jurídico de privacidade nasceu no fim do século XIX, 
por volta de 1890, durante a Segunda Revolução Industrial. Louis 
Brandeis, futuro juiz da Suprema Corte de Justiça dos Estados 
Unidos, via o uso de tecnologia pelo governo como um risco. 
Junto com Samuel Warren, publicou um artigo na Harvard Law 
Review em que descreviam o direito de “ser deixado em paz”, 
uma abordagem que buscava proteger a informação privada 
para que não pudesse ser divulgada na mídia.

Já na qualidade de juiz da Suprema Corte, Brandeis redigiu 
uma opinião em contrário sobre um caso ocorrido durante 
a proibição do álcool nos Estados Unidos, em que a polícia 
grampeava os telefones de um suposto contrabandista 
sem antes obter uma ordem judicial. A Corte decidiu que as 
provas poderiam ser utilizadas, uma vez que considerou que 
a chamada “regra de exclusão”, que impede a utilização de 
provas obtidas ilegalmente, aplica-se apenas aos confiscos e 
provas físicas. 
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Brandeis, então, argumentou que a ação era ilegal, já que não 
havia diferença entre ouvir um telefonema e abrir uma carta 
lacrada. Brandeis sabia que a espionagem governamental não 
acabaria com as escutas telefônicas e que, se continuasse, não 
haveria um espaço íntimo inacessível à tecnologia de vigilância. 
Ele teria se surpreendido se soubesse que suas palavras foram 
proféticas.

Em meados do século XX, o jurista Alan Westin reorientou 
o conceito de privacidade como o direito de decidir que 
informações sobre si mesmo podem ser comunicadas aos 
outros e em que circunstâncias. Nesse sentido, as nossas 
informações pessoais tornam-se um bem que nós, como 
indivíduos, podemos deter e compartilhar. Esse poder de 
decisão sobre as informações próprias foi retomado mais 
recentemente por outro advogado, Adam D. Moore, que 
argumenta que a privacidade deve ser definida como o direito 
de controlar o acesso às nossas informações pessoais.122   

“Esse nível de segurança”, escreveu ele, “significa ter soberania 
sobre um domínio privado; significa estar livre de interferências 
injustificadas de outros indivíduos, corporações e do governo. 
Privacidade e segurança andam de mãos dadas quando se 
atinge esse nível.” Para Moore, a manipulação do indivíduo é 
possível quando os limites da privacidade são confusos. 

Essa concepção torna o indivíduo responsável por seus dados; 
porém, um primeiro problema é que pouco entendemos dos 
riscos que sua disponibilidade acarreta. As seções dos sites 
onde devemos aceitar os termos e condições, por exemplo, são 
pensadas para que passemos nelas o menor tempo possível. 
Na era digital, não existe consentimento informado, porque, 
para isso, devemos ser capazes de entender o que farão com 
os nossos dados, como e quem.

122 O argumento de Moore tem três agentes: indivíduos, governos e corporações. 
Estes dois últimos são indispensáveis para a discussão sobre dispositivos de 
controle e manipulação na era digital. 

O Google tem uma política de privacidade de 4.000 palavras 
que, como a maioria de nós sabe, muito poucos de nós lemos. 
Vejamos um exemplo. Em seus acordos de privacidade, o Google 
informa ao usuário que, quando uma pessoa carrega conteúdo, 
a empresa e seus parceiros obtêm uma licença para hospedar, 
armazenar e criar trabalhos derivados dessas informações.

“Suas pesquisas na web, sua impressão de voz e seu rosto em 
um chat de vídeo do Google Chat, seus e-mails enviados pelo 
Gmail, tudo isso é conteúdo que você enviou aos Serviços 
deles”, avisa James Ward, um advogado especializado em 
segurança de dados e privacidade consultado pela Times para 
o The Privacy Project. “É assim que todos nós ‘consentimos’, 
sem ter a menor ideia do que fizemos.” O mesmo acontece com 
os serviços dos quais usufruímos; se fornecermos informações, 
o Google e seus parceiros podem usá-las.123  

É verdade que os funcionários dessas empresas geralmente 
não têm permissão para ler diretamente os nossos e-mails 
ou informações; no entanto, isso não impede que vários 
algoritmos sejam treinados com esses dados para criar 
sistemas inteligentes cuja propriedade intelectual pertence 
exclusivamente a essas empresas. 

Porém, no fim das contas, de que importam os comentários 
nas redes sociais, as curtidas que damos tão generosamente 
nos filmes e até mesmo o nosso histórico de pesquisas? 

A OCDE descreve os dados pessoais como todas as informações 
relacionadas a uma pessoa viva identificada ou identificável. 
O que isso significa hoje, quando os dados com os quais um 
determinado indivíduo pode ser identificado mudaram com 
as capacidades analíticas? Anonimizar um conjunto de dados, 
ou seja, eliminar as colunas do que é considerado informação 
pessoal, não é suficiente hoje. 

123 Em praticamente todos os países latino-americanos, o consentimento 
pode ser dado tacitamente; basta que o titular não expresse explicitamente 
oposição a seu uso e desde que não se trate de dados sigilosos. 
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Em 2009, ocorreu um caso emblemático que ilustra a 
vulnerabilidade das medidas que as empresas oferecem 
para proteger os nossos dados pessoais. Nesse ano, a Netflix 
realizou uma competição aberta pela qual pagaria US$ 1 
milhão à equipe que conseguisse elaborar o melhor sistema de 
recomendação de séries. Para esse concurso, eles publicaram 
100 milhões de avaliações de 500.000 usuários únicos. A 
medida de anonimização consistiu em suprimir os campos 
de informações pessoais e nomes de usuários; até mesmo 
os títulos de filmes foram removidos. Em ambos os casos, 
esses dados foram substituídos por identificadores únicos. 
Em teoria, os dados não incluíam informações privadas que 
pudessem reconhecer cada indivíduo de forma única. No 
entanto, usando informações do site de acesso público IMDB, 
dois pesquisadores da Universidade do Texas conseguiram 
cruzar os dados e identificar usuários que classificaram filmes 
em ambas as plataformas.  

Outro caso, ainda mais chocante pelo tipo de informação 
exposta, aconteceu em 2013. Naquele ano, um professor 
da Universidade de Harvard conseguiu reidentificar quatro 
em cada dez participantes de uma base anonimizada de 
voluntários do projeto Personal Genome apenas consultando 
as informações eleitorais e os registros públicos. Esse banco de 
dados continha informações sobre as condições médicas dos 
participantes, abortos realizados, uso de drogas, depressão e 
até variáveis genéticas.

Esses dois exemplos são aparentemente muito diferentes. No 
segundo exemplo, as informações reidentificadas parecem 
cruciais e sérias, pois incluem detalhes delicados sobre 
comportamentos sociais que muitos de nós preferiríamos 
manter a sete chaves. No caso da Netflix, foram reveladas 
apenas as preferências cinematográficas das pessoas (que 
culpa temos de gostar de “Se beber, não case! Parte III”?), o 
que pode ser inofensivo. Porém, se aprendemos algo com o 
caso da Cambridge Analytica, é que esses padrões podem ser 
usados para criar modelos robustos que nos permitam prever, 

por exemplo, o partido em que vamos votar. É nesse sentido 
que são igualmente preocupantes.

Responsabilidade: a morte de Bridget Driscoll

Vamos voltar à ideia de prestação de contas. Isso significa que 
devem existir mecanismos para garantir que a responsabilidade 
pelos efeitos do uso de IA seja distribuída de maneira equilibrada 
e que uma compensação adequada seja oferecida àqueles que 
sofram danos por algum uso inadequado. 

Como sempre acontece quando surgem inovações, as primeiras 
regulamentações são elaboradas com base em referências e 
usando-se analogias de casos judiciais semelhantes provenientes 
de processos mais ou menos relacionados. Podemos construir 
as estruturas éticas da IA estudando os antecedentes. Também 
podemos aprender com os erros cometidos e os problemas 
encontrados à medida que avançamos. 

Em 1865, anos antes do advento do automóvel, o Parlamento 
inglês havia aprovado uma das primeiras leis sobre segurança 
veicular, o Locomotives on Highways Act, comumente 
conhecida como a “lei da bandeira vermelha”. A lei impunha 
a todos os veículos rodoviários movidos mecanicamente, 
ou seja, qualquer coisa que não dependesse de um cavalo 
(uma carruagem, por exemplo) ou do esforço humano (uma 
bicicleta), um mínimo de três motoristas e um limite de 
velocidade de 6,4 km por hora. Também ordenava que devia 
haver um homem caminhando aproximadamente 50 metros 
à frente do veículo, segurando uma bandeira vermelha para 
indicar aos transeuntes que estava se aproximando.

A lei foi elaborada para uma época em que os veículos 
rodoviários movidos a motores mecânicos faziam tanto barulho, 
que assustavam os cavalos que puxavam as carruagens. E, 
embora tenha sido modificada antes da chegada do automóvel 
moderno por volta de 1878, quando o “homem com a bandeira” 
se tornou desnecessário, é frequentemente usado para 
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exemplificar a obsolescência de uma regulamentação diante 
da disruptura tecnológica. 

A adaptação e evolução das leis é um processo natural, à 
medida que a tecnologia e os nossos costumes se transformam. 
No entanto, as leis não mudam de um dia para o outro; sua 
evolução é lenta e geralmente parcial. Só muito tempo depois 
é que ficamos cientes da necessidade de modificá-las. 

Nesse sentido, as leis que foram publicadas sobre o uso do 
automóvel são interessantes. Tanto a norma da bandeira 
vermelha quanto suas adequações posteriores tomaram como 
antecedentes legais as chamadas “leis equinas” inglesas para 
carruagens de cavalos. Mais tarde, porém, remover a bandeira 
e aumentar os limites de velocidade não seria a única coisa que 
o legislador inglês teria que fazer. 

Em 17 de agosto de 1896, Bridget Driscoll, uma mulher de 44 
anos, estava atravessando a rua quando foi atropelada por um 
carro dirigido pelo cidadão Arthur James Edsall. O acidente 
ocorreu poucas semanas depois de uma nova lei do Parlamento 
ter elevado o limite de velocidade dos carros para 23 km/h, 
dos anteriores 3,2 km/h nas cidades e 6,4 km/h no campo 
(a mesma velocidade que atinge um adulto caminhando ou 
trotando). Foi a primeira vez que aconteceu um acidente de 
carro com consequências fatais para um pedestre. Bridget 
Driscoll ficou paralisada ao ver o carro aproximando-se a 
apenas 6 km/h. Embora o motorista tenha gritado e tentado 
chamar sua atenção de uma distância suficiente, a mulher, 
surpreendida por uma máquina completamente desconhecida 
para ela, ficou paralisada. O mesmo relatório afirmava que o Sr. 
Edsall dirigia havia apenas três semanas e parecia não saber 
o que estava fazendo. Diante desses fatos, o júri responsável 
emitiu uma sentença de morte acidental.

A justiça estava enfrentando um caso novo. Certamente 
era uma pessoa que dirigia o carro, mas as leis equinas, até 
então, levavam em consideração aqueles incidentes em que o 
motorista não tinha necessariamente o controle do cavalo. Por 

exemplo, ele não seria responsável por acidentes causados se 
seu animal estivesse com medo ou fizesse algum movimento 
imprevisível. Com o advento do automóvel, esse princípio teria 
que mudar. Agora, o motorista não estava dirigindo outro 
ser vivo independente e, portanto, seria o único causador do 
acidente. 

Essas leis de responsabilidade evoluíram com o tempo e, nas 
normas de trânsito atuais, existe o conceito de responsabilidade 
civil. Um condutor compreende o risco que ele gera ao utilizar 
um veículo motorizado, responsabilizando-se, assim, pelos 
danos causados a pessoas ou bens em consequência desse uso. 

Voltando ao problema em questão, quem assume a 
responsabilidade pelo uso indevido ou desempenho incorreto 
de um sistema de IA?

Em 2018, um repórter do The Washington Post relembrou o 
caso de Bridget Driscoll após uma morte aparentemente 
semelhante. Um carro autônomo do Uber que passava pelas 
ruas da cidade de Tempe, Arizona, atropelou e matou Elaine 
Herzberg, de 49 anos, quando ela atravessava uma rua. A mulher 
arrastava uma bicicleta carregada de sacolas de compras por 
uma avenida de quatro pistas a cerca de 100 metros da faixa 
de pedestres. O carro estava no piloto automático com uma 
motorista de segurança sentada atrás do volante, que não viu 
a Sra. Herzberg até um segundo antes de atropelá-la. Eram 
22:00 horas.

A investigação determinou que o sistema tinha detectado a 
Sra. Herzberg. Seis segundos antes do acidente, ela tinha sido 
classificada como um objeto desconhecido; depois, como 
um veículo; e, a uma curta distância como uma bicicleta. O 
software tem uma resposta preditiva diferente para cada caso. 
A telemetria do carro mostrou que o programa de IA notificou 
o computador de que o carro deveria parar quando faltava 1,3 
segundo para o impacto, mas os freios só foram acionados um 
segundo após o acidente. Segundo os especialistas, o software 
não contava com um sistema de alerta precoce para a motorista 
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e, por isso, não a notificou sobre o acidente mais rapidamente. 
Por sua vez, a motorista não estava atenta à estrada (estava 
olhando para baixo), também não estava com as mãos no 
volante, conforme determina o protocolo de segurança dos 
carros autônomos. A polícia investigou os acontecimentos e 
concluiu que o acidente poderia ter sido evitado se a motorista 
não tivesse se distraído assistindo a um episódio de The Voice 
em seu celular.

A falta de reação da motorista de segurança do Uber faz parte 
da nova dinâmica que introduz a IA como um sistema de 
tomada de decisões e suporte à tomada de decisões. Nesse 
caso, a responsabilidade humana continua.124 De alguma forma, 
se um programa de IA é responsável por boa parte do trabalho 
que antes era realizado por pessoas, teremos que considerar 
conceitos como a “responsabilidade do passageiro”125 como 
parte do novo paradigma em que o operador é parcialmente 
um responsável solidário.126  

A história da legislação relativa às carroças puxadas por 
cavalos e aos carros pode ensinar-nos outras coisas. No início, 
a relação entre esses dois meios de transporte gerou disputas 
interessantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, se um carro 
assustasse um cavalo e isso provocasse um acidente, o motorista 

124 A Sociedade de Engenheiros Automotrizes (SAE, na sigla em inglês) tem 
uma classificação de 6 níveis de automação em carros com base na quantidade 
de atenção e intervenção exigida pelo motorista, sendo o último nível o único 
que não requer atenção ou interação de um humano responsável.

125 Com a invenção do automóvel, as responsabilidades dos passageiros 
não ficaram muito claras por muito tempo. De acordo com um regulamento 
rodoviário de 1927, o passageiro era responsável por alertar o motorista sobre 
os perigos na estrada. Da mesma forma, esse passageiro devia agir caso 
visse o motorista conduzindo o carro de forma irresponsável, em violação 
às normas rodoviárias; ao aceitar essa função, esse passageiro não poderia, 
posteriormente, responsabilizar exclusivamente o condutor pelos danos que 
pudesse vir a causar em um acidente. 

126 Segundo o conceito de responsabilidade solidária, o proprietário de um 
veículo que participou de um acidente enquanto era conduzido por outra 
pessoa é responsável junto com essa pessoa pelos danos e perdas. Em casos 
de lesões ou morte, a responsabilidade penal é do motorista.

era parcialmente responsável pelos danos causados. Entre 
1899 e 1907, as mortes humanas de alguma maneira ligadas aos 
cavalos aumentaram 50%, o que aponta para a possibilidade 
de que uma das causas tenha sido a introdução do automóvel. 
Pouco tempo depois, surgiu uma regra geral segundo a qual 
o motorista não seria responsável se o requerente só pudesse 
estabelecer que seu cavalo tinha se assustado ao ver o veículo. 
Também era necessário demonstrar que o motorista tinha 
sido negligente porque, ao notar o nervosismo do animal, não 
tinha cumprido o regulamento, que o obrigava a diminuir a 
velocidade na presença de um animal, como faria hoje ao ver 
uma pessoa prestes a atravessar a faixa de pedestres. 

Esse caso mostra um ponto extremamente interessante, que é o 
de que os carros autônomos precisarão de uma regulamentação 
mais próxima das leis equinas que das referentes ao automóvel 
tradicional. A inteligência artificial, como o cavalo, terá um 
papel ativo durante o acidente e pode ser a causa da morte 
de um pedestre, tanto por um erro de programação quanto 
por uma regra explicitamente programada no sistema. 
Obviamente, a responsabilidade não recairá sobre o algoritmo, 
mas resta decidir se recairá sobre a empresa. Ou talvez sobre 
o programador?

Sobre esse assunto, a universidade do MIT criou um site 
chamado “A Máquina Moral” (inspirado no experimento mental 
conhecido como “Trolley Problem”), onde mais de dois milhões 
de pessoas expressaram sua opinião sobre a decisão que um 
carro autônomo deveria tomar diante de um dilema moral em 
que salvar a vida de uma pessoa implicasse atropelar outra.

Estamos em um mundo onde essas situações se repetirão. 
Podemos responsabilizar o Uber de alguma forma por não 
ter comunicado efetivamente à motorista que ela devia estar 
prestando atenção? Ou talvez por eles terem cortado pela 
metade o número de motoristas de segurança em seus carros 
antes do acidente que tirou a vida da Sra. Herzberg?
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Esses tipos de pergunta serão cada vez mais frequentes em 
relação às diversas aplicações da IA. E não só com os fenômenos 
que surgirem diretamente a partir da recomendação ou 
decisão de um algoritmo, mas também do ambiente digital em 
que ele opera. O Twitter é responsável por contas falsas que, 
usando algoritmos de linguagem natural, espalham mensagens 
de ódio ou informações falsas? O Facebook é responsável pelo 
escândalo da Cambridge Analytica? Quem é o responsável por 
um crime: a arma ou quem a empunha?

A IA obviamente exigirá algo como os “protocolos Driscoll-
Herzberg”, ou seja, procedimentos preventivos e ações 
corretivas que obriguem as empresas do setor a se 
responsabilizarem pelos possíveis efeitos adversos de seus 
produtos e serviços. Também deverão garantir que, durante 
seu desenvolvimento e antes de seu lançamento no mercado, 
sejam submetidos a uma certificação de padrões de qualidade 
por auditores independentes.

Devida diligência e interação humano-IA

O que hoje chamamos de devida diligência é um processo pelo 
qual se realiza uma avaliação razoável que leva à identificação 
de fragilidades e riscos, a fim de corrigi-los e mitigá-los por meio 
de ações concretas que garantam o cumprimento de critérios 
aceitos para o desenvolvimento de sistemas. A negligência e a 
devida diligência andam de mãos dadas. E, como muitas coisas 
podem dar errado com os sistemas de IA, as empresas terão 
que demonstrar que implementaram processos de mitigação 
de riscos suficientes e de acordo com os padrões internacionais. 

Em 2019, dois acidentes aéreos na Etiópia e na Indonésia 
custaram a vida de 459 pessoas. Embora esse tipo de acidente 
seja raro, nessa ocasião, ambos ocorreram em um período 
muito curto e, em ambos, o protagonista era o mesmo avião: 
um Boeing 737 Max. Algo estava errado.127 

127 Viajar de avião é mais seguro que viajar de carro hoje em dia. Estatísticas 
do Departamento de Transporte dos Estados Unidos mostram que, entre 
2007 e 2016, houve 11 mortes para cada 1 bilhão de milhas de viagens aéreas 

O 737 Max não é um avião novo. É um aprimoramento do 
modelo 737 projetado em 1968 que, por muitos anos, foi o carro-
chefe da Boeing. Com mais de 10.000 unidades no mercado, é 
um dos aviões mais vendidos e confiáveis do mundo. Acontece 
que a norte-americana Boeing está em uma corrida comercial 
contra o consórcio europeu Airbus, que, em 2010, lançou uma 
repaginação de seu A320 com uma mudança no motor que 
tornou seu consumo de gasolina quase 15% mais eficiente em 
função dos custos. A economia de gasolina, o custo operacional 
mais significativo, deu à Airbus uma vantagem competitiva. Além 
disso, o fato de ser uma repaginação significava que os pilotos não 
precisariam de um curso de formação, poupando, assim, milhões 
de dólares adicionais em treinamento à empresa europeia.

Para manter-se competitiva, a Boeing quis aplicar a mesma 
estratégia e renovou o motor do 737. Porém, como o 737 é mais 
baixo que o A320, a empresa teve que elevar o motor quase 
até a altura das asas, o que alterava o centro de gravidade da 
aeronave, que, ao atingir altas velocidades, levantava o nariz. 

A complexidade do projeto exigiria um retreinamento dos 
pilotos, o que significaria mais custos de tempo e dinheiro. 
Assim, em vez de escolher esse caminho, a Boeing decidiu 
incluir um sistema que, de forma automatizada, baixaria 
o nariz do avião caso ele se elevasse muito, até voltá-lo à 
posição normal. O nome do software era MCAS (Maneuvering 
Characteristics Augmentation System, Sistema de Aumento 
das Características de Manobra). Como o sistema só seria 
ativado em condições especiais (e, em teoria, o piloto nem 
perceberia), os engenheiros acharam que o treinamento 
poderia ser dispensado. O material de treinamento para pilotar 
o Boeing 737 Max nem incluía uma descrição do software; na 
verdade, muitos pilotos não sabiam de sua existência. 

comerciais. Embora haja uma certa discussão sobre a comparabilidade dessas 
estatísticas (viajar uma milha de avião não é o mesmo que viajar de carro), 
mesmo quando é calculado em número de “viagens”, a taxa de mortalidade é 
menor. 

DAS LEIS PARA CAVALOS DE 1865 ATÉ O MUNDO DE HOJE



196 197QUEM TEM MEDO DA INTELIGÊNCIA?

De acordo com as investigações sobre o acidente da empresa 
indonésia Lion Air, quando o avião decolou de Jacarta, o 
sistema começou a empurrar o nariz para baixo, aparentemente 
devido a uma falha nos sensores. Os pilotos não entendiam 
o que estava acontecendo nem conheciam o protocolo para 
desativar o MCAS nesse tipo de emergência. O avião acabou 
caindo no mar.

Nessa história, misturam-se a negligência da empresa, por não 
aplicar medidas de mitigação de riscos, e a falta de preparo 
e treinamento dos operadores em relação às características e 
riscos de um sistema com o qual tinham que interagir.

Explicabilidade e transparência nas decisões

Nós insistimos. Os programas inteligentes devem ser projetados 
e implementados de forma que possam ser monitorados, 
traduzindo-se suas operações em resultados inteligíveis e 
fornecendo-se informações sobre onde, quando e como serão 
usados.

O caso a seguir é ilustrativo. Em 2019, o engenheiro estadunidense 
David Heinemeier escreveu irritado no Twitter que o cartão 
de compras da Apple tinha discriminado sua esposa quando 
lhe ofereceu um limite de crédito 20 vezes menor que o dele. 
Heinemeier explicou que ele e sua esposa apresentaram uma 
declaração de imposto de renda conjunta, ambos possuem o 
mesmo patrimônio, “mas a caixa-preta da Apple acredita que eu 
mereço 20 vezes o limite de crédito dela.” A Apple redirecionou 
o questionamento ao banco Goldman Sachs, que executava a 
análise de crédito, mas seus funcionários garantiram que não 
havia discriminação com base no sexo, embora não pudessem 
explicar por que o algoritmo tinha julgado a Sra. Heinemeier 
como menos digna de crédito que seu marido. Steve Wozniak, 
cofundador da Apple, compartilhou no Twitter que ele e 
sua esposa tinham identificado o mesmo comportamento e 
expressou que a Apple e o Goldman Sachs deveriam assumir a 
responsabilidade por esse erro. 

Como garantir que as pessoas afetadas contestem resultados 
desse tipo? A resposta a esse problema também é uma 
questão em aberto que a camada jurídica deve resolver. Caso 
uma empresa precise justificar os resultados de um algoritmo, 
ele deve ser interpretável e explicável conforme necessário. 

No aprendizado de máquina, o termo “explicabilidade” é usado 
para descrever a capacidade de comunicar a um usuário ou 
beneficiário os motivos que levaram um sistema a tomar uma ou 
outra decisão. Por sua vez, o termo “interpretabilidade” refere-
se a tornar o funcionamento de um algoritmo e seus resultados 
inteligíveis para o público geral. Explicações individuais podem 
ser importantes quando se trata de prestar contas aos usuários 
ou explicar decisões tomadas com base no aprendizado de 
máquina. Deve-se notar, no entanto, que os métodos preditivos 
complexos não são, em princípio, muito transparentes ao tentar 
explicar como as previsões subjacentes são feitas.

Muito provavelmente, vamos ver cada vez mais casos em que 
os funcionários não entendem os resultados das caixas-pretas 
que as empresas usam. A sociedade ainda precisa determinar 
em que medida e em que casos é obrigatório que o resultado 
do sistema seja interpretável e explicável. 

Já dispomos de alguns requisitos mínimos. Em vários países 
da América Latina, quando falamos de serviços relacionados 
aos direitos sociais, existe uma exigência constitucional para 
que as instituições justifiquem o outorgamento ou negação de 
um serviço e para que os indivíduos contestem essas decisões 
se acreditarem que existe alguma discriminação. Nada disso 
pode esperar. Esses tópicos já foram amplamente tratados, 
e temos informações suficientes para poder compreender 
as implicações técnicas, éticas, filosóficas e legais da IA e o 
tipo de sociedade que podemos nos tornar. A necessidade de 
criar quadros legais e definir as regras do jogo não pode ser 
subestimada; é um artigo de primeira necessidade.
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Quando começamos este livro no início de 2020, pensávamos 
que iríamos descrever casos de sucesso de uso da IA na 
América Latina e no Caribe. Com isso, queríamos chamar a 
atenção para a necessidade urgente de realizar investimentos 
públicos nessa área, para que seus instrumentos sejam cada 
vez mais incorporados à gestão do Estado. O que aconteceu 
meses depois nos surpreendeu completamente. O coronavírus 
espalhou-se e, em questão de semanas, produziu uma sacudida 
de proporções incalculáveis em todo o planeta. 

Diante da iminência dos impactos de um evento catastrófico 
dessa magnitude, sabíamos que sistemas digitais e a IA poderiam 
revolucionar a forma em que historicamente respondemos a 
uma emergência como a pandemia do coronavírus, e que uma 
política pública poderia ser projetada para analisar dados em 
tempo real, estudar a expansão do vírus, antecipar padrões 
de contágio, direcionar medidas de rastreamento de contatos 
e redefinir outras políticas públicas à medida que fossem 
coletados maiores volumes de informações para mitigar seus 
efeitos adversos.

Embora soubéssemos que a ALC apresentava uma defasagem 
digital significativa, a expansão da pandemia revelou um 
cenário ainda mais precário. A ausência de prontuários médicos 
eletrônicos, listas de beneficiários dos serviços sociais e censos 
educacionais limitou o uso das soluções digitais mais básicas. 
Ficou claro que o teletrabalho, a teleducação e a telemedicina 
são práticas difíceis de implementar em uma região onde o 
trabalho informal é significativo, a desigualdade é palpável e a 
exclusão digital faz com que milhões de crianças não tenham 
acesso a computadores e/ou conectividade. A pandemia 
também revelou a dívida institucional significativa dos Estados 
latino-americanos, sua falta de capacidades técnicas e uma 
compreensão científica errônea da crise de saúde da época, 
o que fez com que alguns dos maiores países da região 
questionassem seu potencial destrutivo e não conseguissem 
conter seu progresso.

No entanto, não podemos perder a oportunidade de aprender 
com essa experiência, principalmente se considerarmos na 
ALC, as emergências são o pão de cada dia. Fenômenos como 
as mudanças climáticas, a violência e o combate ao crime são 
algumas das ameaças que estão constantemente pairando 
sobre a região. Embora em menor escala, esses choques 
exógenos todos os dias mudam a vida de milhões de famílias 
altamente vulneráveis e com capacidades muito limitadas de 
responder a eles.

Diante desses cenários inevitáveis, os avanços tecnológicos 
convidam-nos a pensarmos sobre a possibilidade de um novo 
Estado, um Estado de bem-estar digital inteligente (EBDI) 
equipado com um novo conjunto de ferramentas preditivas 
para poder implementar políticas de risco adaptativas. Essa 
modernização do aparato estatal, aliada ao objetivo de migrar 
de um paradigma reativo para um paradigma preventivo, 
requer uma mudança em suas responsabilidades e sua relação 
com os cidadãos, como já aconteceu em outros pontos da 
história durante as grandes revoluções industriais anteriores, 
que também ocorreram no contexto de enormes choques 
causados por eventos calamitosos. Isso nos permitiu ver quais 
seriam as características especiais desse EBDI que começa a ser 
vislumbrado, principalmente à luz das dívidas pendentes que o 
Estado de Bem-Estar Social tem na América Latina, que até agora 
tem sido apenas uma declaração de boas intenções. Porque a 
verdade é que continuamos sendo a região mais desigual do 
mundo, caracterizada por problemas como corrupção, baixa 
transparência e prestação de contas deficiente.

Como dissemos no início, não tentamos com este exercício 
propor ou apresentar um modelo já armado e acabado 
desse novo Estado que ainda não foi totalmente definido, 
mas simplesmente descrever, do ponto de vista histórico, 
os elementos que têm se manifestado a partir dos eventos 
atuais que, assim como a pandemia do coronavírus, afetaram 
todo o planeta e desencadearam uma série de mudanças em 
suas estruturas que, gradualmente, foram responsáveis pela 
definição do EBDI.

EPÍLOGO: AUMENTAR O RITMO COM RESPONSABILIDADE
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O que podemos fazer é assumir a liderança no que diz respeito 
às discussões sobre a ética e a justiça dos sistemas de IA, 
já que oferecem uma oportunidade única de questionar as 
nossas próprias suposições, abrir a caixa-preta dos nossos 
preconceitos e desenterrar os algoritmos enviesados que as 
nossas sociedades têm usado há anos para reconstruí-los e 
torná-los mais transparentes, a fim de criar um mundo mais 
justo e equitativo.

Também estamos convencidos de que é necessário que 
esse EBDI se baseie nas particularidades culturais, sociais e 
políticas da nossa região, e que tenha a participação proativa 
dos agentes interessados (Estados, empresas, universidades, 
organizações da sociedade civil) na discussão sobre seus 
quadros éticos, para o qual já existem espaços internacionais 
onde vários grupos de trabalho discutem essas questões com 
espírito de acordo. 128

Vale a pena repetir: um Estado de bem-estar digital e inteligente 
é possível. Porém, para isso, devemos imediatamente 
empreender a tarefa de preparar processos institucionais que 
também o levem a ser um Estado responsável e ético que 
atue para o bem dos cidadãos sem perpetuar as lacunas de 
desigualdade que caracterizam a região.

128 Já existem iniciativas em andamento cuja pauta aborda esses pontos. Uma 
delas é a fAIr LAC, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a qual 
buscamos promover a adoção responsável da IA para melhorar a prestação de 
serviços sociais e criar oportunidades de desenvolvimento na região. Fazemos 
isso implementando pilotos controlados com os quais podemos entender os 
riscos e possibilidades das ferramentas, desenvolvendo padrões de qualidade 
em seu desenvolvimento e promovendo a formulação e adoção de quadros 
regulatórios nos países, começando por temas como interoperabilidade do 
sistema, proteção dos dados pessoais e a promulgação de regras específicas 
para a IA. 

Notas dos capítulos

Capítulo 1
O essencial é invisível

O relato sobre a gripe espanhola origina-se em uma variedade 
de textos e estudos. Usamos o número de mortos da gripe 
registrado em “The Origin and Virulence of the 1918 ‘Spanish’ 
Influenza Virus”, a apresentação de Jeffery K. Taubenberger no 
simpósio “Archaeology: New Techniques and Methods” de 2002, 
disponível nos arquivos da Biblioteca Nacional de Medicina dos 
Estados Unidos. Taubenberger era chefe do Departamento 
de Patologia Molecular do Instituto de Patologia das Forças 
Armadas dos Estados Unidos à época. Outras fontes relatam 
estimativas de mortes de até 50 milhões de pessoas ou mais. 

O artigo do The New York Times sobre as taxas de contágio 
do coronavírus mencionadas é “How Bad Will the Coronavirus 
Outbreak Get? Here Are 6 Key Factors”, de Knvul Sheikh, Derek 
Watkins, Jin Wu e Mika Gröndahl.

O material contextual sobre viagens aéreas, transporte de 
carga e interconexão de cidades vem de fontes como a IATA, 
a International Chamber of Shipping, a Agência de Estatísticas 
de Transporte do governo dos EUA, a Associação Nacional 
de Controladores de Tráfego e a National Oceanic and 
Atmospheric Administration (ambas dos Estados Unidos), 
bem como o portal alemão Statista. 

Para o segmento de vacinas, utilizamos as publicações dos 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados 
Unidos (CDC, na sigla em inglês), a obra “Historia de la 
vacunación”, de Stanley Plotkin, e “How Long Will a Vaccine 
Really Take ?”, um artigo de Stuart Thompson publicado no 
The New York Times. 

NOTAS DOS CAPÍTULOS
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Pouco antes da grande pandemia da gripe asiática no fim do 
século XIX, a humanidade tinha apenas duas vacinas: varíola e 
raiva;   outras três (tifoide, cólera e peste) foram adicionadas 
antes de 1918. A população mundial sofreria com a pandemia da 
gripe espanhola sem defesas farmacológicas, já que a primeira 
vacina eficaz contra a doença só chegaria em 1936, quase duas 
décadas após o contágio planetário mais mortal conhecido até 
então. Atualmente, países como os Estados Unidos têm um 
conjunto de quase 30 vacinas. Em meados da década passada, 
a humanidade inteira tinha pelo menos 50 tipos de vacina para 
tratar um número parecido de doenças graves.

Para reconstruir as estratégias de controle do SARS CoV-2 e 
da Covid-19 na Coréia, China e Taiwan, bem como os avanços 
tecnológicos internacionais, uma variedade de fontes foi usada, 
inclusive ABC News, Al-Jazeera, CNN, Forbes, Foreign Policy, 
Reuters, South China Morning Post, TechCrunch, The Guardian, 
The New York Times, The Washington Post, Time e Wired. 
Também foram consultados relatórios de instituições como 
a Organização Mundial da Saúde (OMS); das empresas Data 
Innovation, DeepMind, Google e IBM; da Stanford University; e 
publicações oficiais de cada governo.

Bernard Marr, autor do livro Artificial Intelligence in Practice: How 
50 Successful Companies Used Artificial Intelligence to Solve 
Problems, resgatou dez áreas em que a inteligência artificial 
ajudou a resolver a crise pandêmica. A lista é interessante. De 
acordo com o autor, a IA permitiu:

• Identificar, rastrear e antecipar a evolução dos surtos, 
como fez a empresa social canadense BlueDot.

  
• Ajudar a diagnosticar o vírus com algoritmos, assim como 

fizeram as empresas chinesas AliBaba e Infervision, cujo 
algoritmo foi reprogramado (originalmente usado para 
diagnosticar câncer de pulmão) para detectar pneumonia 
associada a doenças respiratórias, como a causada 
pelo coronavírus. Segundo a empresa, o algoritmo foi 
empregado por pelo menos 34 hospitais chineses, que 

usaram sua leitura de tomografia computadorizada para 
analisar 32 mil casos suspeitos.  

• Processar as necessidades de atendimento médico e, 
para isso, foram usados dezenas de bots dinamarqueses, 
coreanos e chineses.

• Gerenciar informações administrativas de milhões de 
pessoas, tarefa na qual, entre outras, destacou-se a 
empresa Ant Financial, que utiliza a cadeia de blocos 
(blockchain) para acelerar a administração de hospitais 
ou seguradoras.

• Entregar suprimentos médicos e alimentos, ou patrulhar 
espaços públicos com drones (como a Terra Drone e 
outras empresas fizeram na China), esterilizar com robôs 
(como a Pudu Technology fez) e abastecer hospitais na 
Ásia, reprogramando robôs usados no serviço de entrega 
de refeições (como a Blue Ocean Robotics fez).

• Pesquisar as doenças como está sendo feito pela 
DeepMind do Google, que estuda as proteínas dos vírus e 
publica seus resultados na modalidade de acesso aberto.

• Produzir kits de detecção e desenvolver vacinas, como 
a BenevolentAI faz, cujo algoritmo preditivo também 
sugere medicamentos já existentes que podem ser 
avaliados para uso contra o coronavírus. Um projeto 
relacionado é o da empresa sul-coreana de biotecnologia 
Seegene, que realiza pesquisas moleculares de várias 
doenças e desenvolveu um kit de testes para coronavírus 
em apenas três semanas, tornando-o mais acessível 
e popular. O supercomputador da Seegene reduziu o 
tempo habitual de dois ou três meses para produzir um 
teste. Essa empresa foi uma das quatro fornecedoras 
locais de testes na Coreia do Sul, uma das nações que 
mais fez triagens gratuitas na população.

NOTAS DOS CAPÍTULOS
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• Fabricar produtos especiais adaptados às necessidades 
da crise, como fez a empresa israelense Sonovia, criadora 
de um tecido antibacteriano e antipatogênico, feito com 
nanopartículas de óxido de metal, que pode ser usado 
em máscaras ou roupas para profissionais da saúde.

• Usar a inteligência de dados para controlar os 
deslocamentos dos indivíduos doentes.

• Usar os chatbots para compartilhar dados ou fornecer 
informações, como a indústria de viagens faz quando 
deve emitir alertas para passageiros de aviões e cruzeiros 
e hóspedes de hotéis, e operar como portais para pessoas 
que precisam consultar seu estado de saúde, como nos 
hospitais coreanos.

• Vincular supercomputadores para trabalhar na busca 
de vacinas por meio da computação em nuvem, uma 
operação que inúmeras empresas, como Huawei, DiDi 
e Tencent, entre outras, lançaram para aproveitar a 
velocidade de cálculo e modelagem de situações de 
seus softwares.

A pandemia também gerou uma explosão de chatbots de 
processamento de linguagem natural que conversavam com as 
pessoas sobre possíveis sintomas e tratamentos para a Covid-19. 
Com base na descrição que as pessoas faziam da doença, 
os robôs poderiam guiá-las para procurar um hospital. Em 
Xangai, os bots até telefonavam para pacientes em risco para 
monitorar sua condição. Apenas na China, mais de 200 robôs 
foram usados em hospitais, hotéis, escolas ou em áreas cruciais 
de algumas cidades, onde também eram distribuídos alimentos 
e medicamentos, ou a febre das pessoas era controlada. Um 
deles, chamado Cloud Ginger, foi reprogramado para atuar 
como emulador artificial de Patch Adams, o médico-palhaço 
interpretado por Robin Williams no filme de 1998; ele possuía 
telas para que os pacientes tivessem acesso a entretenimento 
e informações interativas. Ele também transportava remédios 
e comida. Uma empresa dinamarquesa, a UVD Robots, colocou 

várias centenas de seus robôs de limpeza e desinfecção em 
centros de cuidados na China e na Itália. Suas máquinas 
mapeavam os corredores e salas hospitalares, e, em seguida, 
emitiam luzes ultravioletas que destruíram as linhas de RNA 
do coronavírus nas superfícies contaminadas que encontravam 
em seu caminho. O propósito dos robôs era simples: reduzir o 
contato entre pessoas. Quando as taxas de contágio caíram 
na China e na Coreia, por exemplo, as máquinas entraram 
automaticamente em hibernação, aguardando uma nova 
necessidade de utilização.
 
O caso de Taiwan foi muito bem analisado por Jason Wang, 
Chun Y. Ng e Robert H. Brook em “Response to COVID-19 in 
Taiwan: Big Data Analytics, New Technology, and Proactive 
Testing”. Até meados de junho de 2020, o mapa de áreas de 
risco de contágio utilizado por Taiwan e mencionado neste 
capítulo podia ser consultado no site do Ministério da Saúde do 
país asiático. O texto de Dan Shapiro sobre o comportamento 
dos cidadãos taiwaneses em relação a seu governo é “Taiwan 
Shows its Mettle in Coronavirus Crisis, while the WHO is MIA”, 
publicado em março de 2020, na seção “Order from chaos” da 
Brookings Institution. 

O material contextual referente a SARS e MERS vem de 
comunicados à imprensa da Deutsche Welle, do South China 
Morning Post e do The Washington Post. O registro das 
ações realizadas pelo governo de Taiwan publicado no início 
de 2020 pela American Medical Association também foi útil. 
As afirmações do epidemiologista do Google, Larry Brilliant, 
citadas neste livro foram publicadas em 18 de março de 2020, 
no Politico. 

Como fãs dedicados de “2001: Uma odisseia no espaço”, e para 
não se guiarem apenas pelo nosso conhecimento, os membros 
da equipe consultamos várias reportagens sobre o romance e 
o filme em The London Revire of Books, The New York Times 
e The Paris Review. O texto de Dan Chiasson, “‘2001: A Space 
Odyssey’: What it Means, and How it was Made”, publicado 
na revista New Yorker, em abril de 2018, é particularmente 
interessante.

NOTAS DOS CAPÍTULOS
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O caso de informações não consolidadas sobre mortes de 
Covid-19 na Espanha foi divulgado por diversos meios de 
comunicação daquele país durante um período de várias 
semanas em maio de 2020, inclusive El País, Eldiario.es, El 
Confidencial e ABC.

Os dados de identificação pessoal e digitalização vêm do 
relatório “Digital Identification: A Key to Inclusive Growth”, do 
McKinsey Global Institute. Vários dados de conectividade atual 
e futuros na América Latina vêm do Gartner e do Statista. Os 
detalhes sobre o impacto positivo da digitalização na América 
Latina vêm do Capítulo 4, “Impact of E-Government on 
Transparency and Corruption”, do livro Unlocking E-Government 
Potential: Concepts, Cases and Practical Insights de Subhash 
Bhatnagar. 

A pesquisa do Big Data Institute da Oxford University citada 
é “Quantifying SARS-CoV-2 Transmission Suggests Epidemic 
Control with Digital Contact Tracing” e foi publicada pela 
Science em maio de 2020. 

Capítulo 2
Thomas Southwood Smith e o algoritmo assustador

Várias publicações alimentaram o retrato de época da Primeira 
Revolução Industrial na Inglaterra. Elas incluem A City Profile 
on Liverpool, um texto interessante sobre as mudanças 
demográficas e urbanas de Liverpool ao longo de um ciclo 
histórico dominado por grandes mudanças tecnológicas. O 
relato da vida de Thomas Southwood Smith vem de um especial 
sobre o reformador publicado pela Spartacus Education. 
Para a resenha das doenças e do estado da sociedade da 
época, foi utilizado um excelente trabalho de Michael Brown, 
“Making Sense of Modernity’s Maladies: Health and Disease 
in the Industrial Revolution”. Alexis de Tocqueville descreve 
Manchester em seus Journeys to England and Ireland; é daí que 
vem a citação. Os detalhes das “English Poor Laws” podem 
ser encontrados nas publicações do governo britânico e nas 

universidades de Cambridge, Oxford e Wisconsin-La Crosse. 
O caso Bethnal Green foi reforçado com material do Victoria 
County History. Robert Wild, em “Public Health Durante a 
Revolução Industrial”, oferece um relato muito abrangente 
das reformas sociais introduzidas com base no trabalho de 
Southwood Smith e Chadwick. 

Vale destacar que essas leis nasceram em grande parte 
em resposta à grave deterioração econômica, ao aumento 
do número de trabalhadores urbanos e a uma queda quase 
simultânea das formas tradicionais de assistência caritativa. A 
dissolução dos mosteiros ordenada por Henrique VIII, seguida 
pela dissolução das agremiações religiosas, fraternidades, 
instituições de caridade e hospitais na década de 1540, 
exterminou grande parte dos esforços de caridade que 
englobavam os pobres. Depois de usar os recursos expropriados 
para resolver as guerras do rei, o Parlamento observou que os 
cofres estavam esgotados e que o país estava se afundando 
em pobreza e mal-estar social. As leis de 1597-98 e 1601 podem 
ser vistas como uma tentativa do Parlamento tanto de prevenir 
a fome quanto de controlar a ordem pública.

A citação de Clark e Page vem de “Welfare Reform, 1834”, 
publicado em maio de 2008 pelo Department of Economics, 
UC-Davis. 

Os interessados no tema das transformações do Estado nos 
séculos XIX e XX podem encontrar mais informações e ideias 
estimulantes em Introduction to Social Work: An Advocacy-
Based Profession, o livro de Lisa E. Cox, Carolyn J. Tice e Dennis 
D. Long, particularmente no Capítulo 2, “The History of Social 
Work”.

O texto citado de Lorraine Boissoneault foi publicado 
pela Smithsonian Magazine em 14 de julho de 2017 com o 
título “Bismarck Tried to End Socialism’s Grip —By Offering 
Government Healthcare”.
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A publicação da CEPAL sobre gastos sociais inclusa neste 
capítulo é “Gasto social”, consultada no Portal para o 
Investimento Social na América Latina e no Caribe (ver 
bibliografia). 

Os economistas que argumentam que a nova revolução pode 
aprofundar a desigualdade social são Erik Brynjolfsson e 
Andrew McAfee, em The Second Machine Age: Work, Progress, 
and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. 

Há outra contribuição crucial sobre a substituição da força 
de trabalho humana por robôs mencionada no capítulo que 
vale a pena ampliar. Ramiro Albrieu e Martín Rapetti afirmam 
em The Fourth Industrial Revolution and the Future of Work 
in Argentina: “Devido à sua natureza incipiente, à velocidade 
das mudanças e a suas múltiplas e amplas aplicações, é difícil 
conhecer o impacto da 4IR na economia e no mercado de 
trabalho no médio e longo prazos. Por outro lado, a história 
mostra que as revoluções tecnológicas são períodos de 
divergência econômica, em que alguns países são capazes de 
absorver totalmente novas invenções e tecnologias, enquanto 
outros ficam para trás. Portanto, se a história serve de guia, o 
impacto da tecnologia no futuro do trabalho provavelmente 
será diferente entre os países. Dados demográficos, dotações 
de fatores, lacunas de gênero, informalidade e a existência 
(ou não) de fatores-chave de complementaridade moldarão a 
corrida entre tecnologia e habilidades, tornando-a altamente 
idiossincrática. “(...) A Quarta Revolução Industrial e o Futuro 
do Trabalho na Argentina tenderá a inclinar-se na direção 
de três grandes grupos: conhecimentos cognitivos gerais, 
conhecimentos específicos associados às novas tecnologias e 
habilidades socioemocionais. Por outro lado, os ganhos com a 
mudança tecnológica serão desigualmente distribuídos entre 
os trabalhadores de acordo com seu perfil de competências, 
com os subsequentes efeitos negativos nos salários dos 
trabalhadores com competências obsoletas (…). Ao mesmo 
tempo, as novas tecnologias têm potencial para mitigar as 
disparidades e desigualdades de renda em diversos setores 
desfavorecidos do mercado de trabalho. Por exemplo, mulheres 

e jovens podem beneficiar-se de inovações digitais que lhes 
permitam preencher a lacuna.” 

A exposição sobre riscos e desastres naturais resenhada no 
texto vem de “Desenvolvimento econômico instável? Choques 
agregados na América Latina e no Caribe” do Banco Mundial. O 
documento do WEF mencionado na mesma seção é intitulado 
“Advancing Human-Centred Economic Progress in the Fourth 
Industrial Revolution”. 

A citação sobre a reunião de think tank da Initiative Exchange 
de Bangkok vem de “State Capability, Policymaking and the 
Fourth Industrial Revolution: Do Knowledge Systems Matter?”, 
um documento de Arnaldo Pellini, Vanesa Weyrauch, Maria 
Mahlo e Fred Carden. 

Capítulo 3
O Exterminador do Futuro não existe

A história da BlueDot foi reconstruída com material da 
imprensa, especialmente do The New York Times e da Wired.

Tratamos os computadores como agentes sociais? Essa questão 
está na base da atração/rejeição que os computadores, inclusive 
os assistentes virtuais, podem gerar em nós. As referências 
nesta seção vêm da pesquisa de Wade J. Mitchell, Chin-Chang 
Ho, Himalaya Patel e Karl F. MacDorman intitulada “Does Social 
Desirability Favor Humans? Explicit-implicit Evaluations of 
Synthesized Speech Support a New HCI Model of Impression 
Management” e publicada em Computers in Human Behavior, 
em janeiro de 2011. Um resumo desse tópico também pode ser 
encontrado em um pequeno vídeo do The Wall Street Journal: 
“Alexa, Siri, Cortana: Why All Your Bots Are Female”.

Em 2014, um trio de pesquisadores russos relatou que um 
programa de computador chamado Eugene Goostman havia 
conseguido vencer o teste de Turing em uma conversa escrita. 
O bot foi criado com a personalidade de um menino de 13 
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anos de origem ucraniana cujo animal de estimação era um 
hamster e cujo pai era ginecologista. A ideia de que ele era 
um menino de 13 anos fazia sentido, porque, no diálogo, ele 
parecia saber algumas coisas, mas não tudo; o ucraniano tinha 
como objetivo salvar a máquina de possíveis erros gramaticais 
que ela pudesse cometer na interação escrita em inglês. Em 
2012, em um evento organizado para marcar o centenário do 
nascimento de Turing, Eugene Goostman conseguiu convencer 
29% dos jurados de que ele era humano. Dois anos depois, 
em 2014, durante um concurso em comemoração à morte de 
Turing em 1954, o programa convenceu 33% dos jurados de 
que não era uma máquina. Em seu experimento, Turing tinha 
previsto que, no ano 2000, as máquinas seriam capazes de 
enganar um terço dos jurados humanos em uma interação 
de cinco minutos. A conquista do bot Eugene Goostman foi 
questionada por cientistas da comunidade de IA, como Gary 
Marcus, da Universidade de Nova York, e Murray Shanahan, do 
Imperial College de Londres.

A história de Eugene Goostman, o robô dos pesquisadores 
russos que teria derrotado a máquina de Turing, está 
amplamente documentada em artigos publicados pela BBC, 
The New York Times e Deutsche Welle. 

Este capítulo fala sobre a necessidade de elaborar boas 
metodologias de pesquisa para lidar com problemas sociais. 
A Organização Pan-Americana da Saúde possui um esquema 
simples que serve de guia para defini-los e delimitá-los. O link 
para o documento, que pode ser baixado gratuitamente, pode 
ser encontrado na bibliografia, que também traz links de acesso 
ao documentário “Slaughterbots”, sobre armas autônomas, e 
ao compromisso “Lethal Autonomous Weapons Pledge”.

Como suporte à tomada de decisões, a IA pode ser usada de 
várias maneiras. Neste capítulo, argumentamos que os sistemas 
podem atuar de forma mais ou menos autônoma, com mais ou 
menos participação humana, como pode ser visto a partir das 
seguintes definições: 

• Inteligência assistida. Este conceito é usado para 
descrever os sistemas de suporte à tomada de decisões 
em que uma camada analítica é adicionada aos sistemas 
de informação por meio de aprendizado de máquina ou 
de outro tipo. Isso a fim de aumentar a disponibilidade 
de dados para fazer determinações em relação a um 
objetivo específico. 

• Inteligência aumentada. Este conceito é usado para 
descrever os sistemas de suporte à tomada de decisões 
onde os sistemas de informação aprendem com a 
interação com os humanos e o ambiente. 

• Inteligência automatizada. Este conceito refere-se à 
automação de um processo manual ou cognitivo sem 
alterar substancialmente o procedimento usado para 
executar a tarefa. Em outras palavras, o algoritmo passa 
a realizar tarefas previamente executadas por pessoas. 

• Inteligência autônoma. Aqui, todos os processos são 
digitalizados e automatizados utilizando-se uma 
combinação de software e hardware, a ponto de dispensar 
a intervenção humana. Ao contrário da inteligência 
automatizada, a inteligência autônoma pode adaptar-
se a diferentes situações não previstas ou programadas 
pela experiência humana, introduzindo mudanças na 
tarefa ou processo, assim como uma pessoa faria.

O conceito de sistemas de suporte à tomada de decisões, que 
inclui inteligência assistida e aumentada, e sistemas de tomada 
de decisões, que inclui inteligência automatizada e autônoma, 
são usados ao longo do livro. 

Vários desses modelos já foram implementados para 
diagnosticar doenças ou prever o abandono escolar. O da 
BlueDot, descrito no início deste capítulo, mostra como 
descrever a propagação de uma doença com uma certa faixa 
de erro não é suficiente para mitigar seus riscos. As diversas 
ações de política pública que podem ser tomadas, como 
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fechamento de fronteiras, realização de testes e rastreamento 
de contatos, são decisões que vieram depois dos resultados 
dos modelos. A pontuação creditícia é outro exemplo comum 
de previsibilidade usado em todos os serviços financeiros. 
Os modelos de pontuação de crédito processam o histórico 
creditício, um pedido de empréstimo e outros fatores para 
classificar os consumidores com base na probabilidade de 
eles pagarem o empréstimo com sucesso. É claro que em 
mais de uma ocasião, e sem supervisão humana intermediária, 
os algoritmos criaram previsões questionáveis. Em 2020, a 
fundação que gere o International Baccalaureate, diploma que 
permite a graduados como bons resultados de todo o mundo 
se candidatarem a universidades de prestígio, foi alvo de muitas 
críticas de pais, alunos e professores. Acontece que, após a 
pandemia, a fundação decidiu calcular os resultados para a 
concessão de seu diploma usando informações de cinco anos 
de algoritmos próprios que revisavam as notas do aluno nas 
tarefas, notas esperadas e resultados históricos do IB de sua 
escola. De acordo com o relatório publicado na revista Wired, 
esperava-se que isso pudesse inferir o que um aluno teria obtido 
em um 2020 não dominado por uma pandemia mortal. Para 
escolas com dados históricos ausentes, as previsões seriam 
baseadas em dados combinados de outras escolas. O problema 
foi que muitos alunos pontuaram abaixo de suas expectativas 
acadêmicas. Até julho de 2020, mais de 15.000 pais, alunos 
e professores tinham assinado uma petição online solicitando 
uma avaliação mais justa. Para a Wired, “as preocupações 
com modelos matemáticos defeituosos estão aumentando à 
medida que mais empresas e governos aplicam programas 
de computador a problemas tradicionalmente resolvidos por 
seres humanos, como decisões de crédito, a identificação de 
suspeitos de crime e a definição de o que significa discurso 
de ódio”. A questão de “erradicar o preconceito, bem como 
a imprecisão em tais sistemas, é um campo crescente do 
ativismo e da academia”.

Capítulo 4
Prontos para a decolagem?

A casuística sobre IA na América Latina é baseada tanto 
em material publicado pela mídia e instituições, quanto em 
entrevistas pessoais realizadas pela equipe de pesquisa. Entre 
outras pessoas, entrevistamos chefes da Teledx e U-planner 
(Chile), Laura-br e Telemedicina (Brasil), Prometea (Argentina), 
Territorium e Doc.com (México), representantes dos governos 
do Chile (2020) e Argentina (2019), e especialistas em IA e 
tecnologia do México e da Argentina.

No caso específico da América Central, as fontes consultadas 
apontam que as primeiras a observar o fenômeno foram 
algumas grandes empresas multilatinas. Por exemplo, a 
Autofácil, divisão do Grupo Poma salvadorenha, especializada 
na concessão de empréstimos e leasing automotivo na América 
Central e na Colômbia, possui um programa de IA baseado em 
aprendizado de máquina que permite ao usuário gerenciar 
informações, “conversar” com o programa e obter respostas. 
O sistema facilita a gestão para que um agente real só atenda 
aos clientes com alta probabilidade de concretizar um negócio.

Os números sobre o teletrabalho vêm de um documento 
da especialista do BID Laura Ripani, publicado com o título 
“Coronavírus: um experimento de teletrabalho em escala 
global”, e do estudo “Teletrabalho na América Latina” da 
empresa 5G Americas.

O estado da digitalização do Estado na América Latina é 
baseado em artigos da imprensa e em trabalhos da Corporação 
Andina de Fomento, do BID e do Latin Data Barometer.

Os detalhes sobre a educação na América Latina vêm de 
documentos como “Educação em tempos do coronavírus. Os 
sistemas educacionais da América Latina e do Caribe diante 
da Covid-19”. As informações sobre digitalização de hospitais 
vêm do relatório “Electronic Medical Records Growing in Latin 
America”. Os comentários de especialistas do BID em IA na 
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educação vêm do trabalho “O futuro já está aqui: competências 
transversais na América Latina e no Caribe no século XXI”, 
publicado em outubro de 2019.

Estatísticas sobre informalidade no mercado de trabalho 
podem ser encontradas em “Informalidade no mercado de 
trabalho e coronavírus: uma combinação desafiadora” e em 
reportagens do Clarín da Argentina, Expansión e El Universal, 
The New York Times e da OIT.

O estado da telemedicina globalmente é baseado em 
informações da CNBC, Global Health Intelligence, The 
Economist, The New York Times, Time e YouTube. 

Os dados sobre IA na América Latina vêm de várias fontes, 
inclusive o BID, Beath Israel DMC, The New York Times, 
Estrategia & Negocios, Ámbito Financiero, AméricaEconomía, 
Forbes México y Centroamérica e SciDevNet. As informações 
sobre o mercado de saúde vêm de um estudo da KPMG 
intitulado “Investment in AI for Healthcare Soars” e do artigo 
da Fierce Healthcare “Investors Poured $ 4B into Healthcare AI 
Startups in 2019”. 

Capítulo 5
Alexa: esse preconceito é meu?

A OMS publicou vários artigos sobre os riscos de gravidez na 
adolescência. Conforme observado no texto, as complicações 
na gravidez e no parto são responsáveis por 99% das mortes 
de mães com 15 anos ou menos em países de baixa e média 
rendas, de acordo com suas estimativas de saúde global de 
2015. De acordo com o estudo “Pregnancy and Childbirth 
Outcomes among Adolescent Mothers”, os riscos de pré-
eclâmpsia, endometrite puerperal e infecções sistêmicas são 
significativamente maiores nas meninas que nas mulheres de 
mais de 20 anos que engravidam. Para este capítulo, também 
incorporamos material jornalístico da Bloomberg e do The New 
York Times, e pesquisas do Guttmacher Institute, BMC Public 
Health e do CDC dos Estados Unidos.

O caso da IA para detecção de gravidez na adolescência em 
Salta foi documentado por várias organizações e teve ampla 
cobertura da imprensa, inclusive um relatório muito abrangente 
da The Web Foundation, IEEE, a School of Computing and 
Mathematical Sciences da Liverpool John Moores University, 
e a Faculdade de Ciência da Computação e Informação da 
Universidade de Ljubljana.

Muito da casuística neste capítulo vem de matérias, colunas 
e entrevistas publicadas no The New Yorker, The Wall Street 
Journal, Business Insider, Reuters, The New York Times, NPR, 
The Washington Post, Wired, The Atlantic, Expansión, El País, 
Estrategia & Negocios. O estudo de Obermeyer, Powers, Vogeli 
e Mullainathan sobre vieses raciais foi publicado na Science, 
e informações suplementares vêm da MIT Technology Review 
(ver Bibliografia). Detalhes sobre os projetos de cibersegurança 
dos governos da América Latina podem ser encontrados no 
estudo “Cibersegurança: estamos prontos na América Latina 
e no Caribe?” do Observatório de Segurança Cibernética do 
BID e em “Three Reasons Why Latin America is Under Cyber 
Attack” do IEEE.O estudo de Nesta mencionado no capítulo é 
intitulado “Decision-making in the Age of the Algorithm: Three 
Key Principles to Help Public Sector Organisations Make the 
Most of AI Tools.”

Voltando ao caso do cadastro eleitoral no México, a história 
de como o Instituto Nacional Eleitoral (INE) mexicano soube 
da exposição dos dados é ilustrativa. Chris Vicerky, um 
especialista em segurança da informação, encontrou o pacote 
de informações de 132 gigas na web e notificou o Departamento 
de Estado dos Estados Unidos para que o comunicasse ao 
Ministério das Relações Exteriores do México. Ninguém lhe 
deu atenção. Vickery, então, ligou para a Embaixada do México 
em Washington, D.C. Eles também não lhe deram atenção. Foi 
só quando carregou um vídeo sobre o assunto em um site 
especializado que o INE entrou em contato com ele.

Embora não façam parte do tema central do livro, as leis de 
educação, trabalho e moradia da região costumam ter entre 
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seus artigos postulados como os seguintes (da legislação 
mexicana): “As disposições desta Lei devem ser aplicadas sob 
princípios de equidade e inclusão social, para que toda pessoa, 
independentemente de sua origem étnica ou nacional, sexo, 
idade, deficiência, condição social ou econômica, condições 
de saúde, religião, opiniões, preferências ou estado civil, possa 
exercer seu direito constitucional à moradia.”

Capítulo 6
Sorria; você está sendo filmado

Neste capítulo, a cobertura da pandemia na Ásia e na Europa 
provém de uma variedade de fontes da imprensa e documentos 
preparados por especialistas. O material jornalístico foi 
publicado por organizações como Animal Político, Reuters, BBC, 
TechCrunch, Al Jazeera, El País, Corriere della Sera, The New 
York Times, Nómada, El Confidencial, Ha’Aretz, The Guardian, 
Wired, The New York Times Magazine, The Independent, Clarín 
e Foreing Policy, entre outros.

As citações e referências a Byung-Chul Han provêm de um 
artigo publicado no jornal espanhol El País (ver comunicados 
de imprensa). O comentário de Giorgio Agamben vem de 
seu texto “A invenção de uma epidemia”. Citações de Adam 
D. Moore são encontradas em seu livro Privacy Rights: Moral 
and Legal Foundations. Alguns elementos importantes da 
discussão sobre privacidade foram retirados de “Engaging 
Privacy and Information Technology in a Digital Age”, um 
documento de análise da Academia Nacional de Ciências 
dos Estados Unidos. O relatório da pesquisa do Government 
Business Council dos EUA citado neste capítulo é intitulado “Is 
the Federal Government Ready for AI?” As citações de Philip 
Alston, relator especial das Nações Unidas, provêm de material 
da ONU anterior à apresentação de um relatório especial sobre 
o Estado de bem-estar digital junto à Assembleia-Geral em 
outubro de 2019. Os detalhes da visita do relator especial para 
questões de privacidade da Argentina em 2019 também vêm 
de comunicados de imprensa da ONU.

A análise do Estado de vigilância é baseada em várias fontes. 
O caso chinês foi muito bem documentado por James Leibold, 
cujo estudo se encontra na bibliografia deste livro. 

Capítulo 7
Das leis para cavalos de 1865 ao mundo de hoje

A casuística provém de material acadêmico, histórico e jornalístico 
das seguintes fontes: The Washington Post, Oxford University, 
London School of Economics, The New York Times, Boeing, 
Airbus; Nações Unidas, Nature, Comissão Europeia, os CDC dos 
Estados Unidos, Algorithm Watch e The Wall Street Journal. 

A exposição sobre a legislação reativa ou proativa como um 
exemplo de lições que podem ser extraídas de outras indústrias 
provém de um capítulo de discussão sobre política energética 
do College of Earth and Mineral Sciences da PennState 
University. Os comentários sobre ética e genética são baseados 
no documento “General Assembly Adopts United Nations 
Declaration on Human Cloning by vote of 84-34-37.”

Outra questão importante a ser considerada aqui é a 
privacidade. Isso requer determinar que tipo de informações 
são buscadas, por quem e como devem ser coletadas, 
protegidas e usadas. Alguns especialistas na área, membros 
das Academias de Ciências dos Estados Unidos, sustentam 
que, embora haja coisas que não nos importaria se o governo 
soubesse, não estamos dispostos a permitir que sejam reveladas 
a um empregador (e vice-versa). E há outras coisas que não 
nos oporíamos se ambos soubessem, mas, em contraste, não 
gostaríamos de compartilhar com parentes próximos. Pelo 
mesmo motivo, existem aspectos que uma pessoa gostaria 
de manter apenas dentro da família. De acordo com o estudo 
Engaging Privacy and Information Technology in a Digital Age, 
“o equilíbrio nos limites da privacidade deve determinar que 
tipos de coisa devem: (1) ser deixados para o âmbito da ética 
e a cortesia comum, (2) ser promovidos ou desincentivados, e 
(3) ser formalizados em regulamentação ou lei.”
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Durante a reunião de Barcelona de 2017 sobre ética em IA, 
após a reunião de Asilomar, também descrita neste capítulo, 
um manifesto básico foi lançado, intitulado “Declaração 
de Barcelona para o desenvolvimento e uso apropriado de 
inteligência artificial”. Nele, parâmetros de guia extremamente 
úteis são estabelecidos para as regiões onde o trabalho sobre 
essas questões está apenas começando. A Declaração surgiu 
do “Artificial Intelligence: Dreams, Risks, and Reality”, encontro 
organizado pelo International Center for Scientific Debate de 
Barcelona e BioCat, uma agência do governo regional. “Muitos 
problemas fundamentais da inteligência artificial ainda não 
foram resolvidos e exigirão avanços radicais, enquanto outros 
podem nunca ser resolvidos”, diz o Manifesto. “Portanto, a 
aplicação da IA exige que aqueles que se dedicam a ela levem 
em consideração requisitos muito estritos; caso contrário, os 
resultados podem ser decepcionantes e potencialmente muito 
prejudiciais.”

Em concreto:

• Deve ser operada com prudência. “A aplicação da 
IA baseada em conhecimento precisa da experiência 
humana e de recursos suficientes para analisá-la e modelá-
la”, diz o Manifesto de Barcelona. Da mesma forma, a 
IA baseada em dados requer dados em quantidade e 
qualidade suficientes para poder escolher com cuidado 
os algoritmos e parâmetros apropriados. “Esses pré-
requisitos de aplicação precisam ser investigados e 
explicados muito mais detalhadamente, para que os 
responsáveis pelo uso da IA possam exercer a prudência 
necessária.”

• Os sistemas devem ser confiáveis e, por isso, é 
necessária a realização de testes para garantir que 
direitos pessoais, coletivos, regulações ou leis não sejam 
violados, principalmente em domínios como a medicina 
ou a robótica autônoma. Essa confiabilidade requer um 
trabalho urgente, pois a maior parte dos procedimentos 
de verificação e validação que temos hoje foram criados 

para sistemas concebidos durante as décadas de 1980 
e 1990, quando a IA baseada em dados não existia. 
O público deve ter a confiança de que alguém está 
supervisionando. Nesse sentido, seria desejável contar 
com uma rede de agências regionais que utilizassem 
métodos de verificação e validação padronizados e 
comuns, como é o caso na Europa, com a agência do 
Parlamento Europeu para a robótica e inteligência 
artificial. Até agora, porém, na América Latina e no 
Caribe, não há nada semelhante em nenhum dos blocos 
sub-regionais: nem no Mercosul, nem nos países andinos, 
nem na América Central.

• A responsabilidade é necessária. Existem múltiplas 
decisões cujas implicações jurídicas em questões que 
vão desde seguros a impostos, passando por questões 
de vida e morte, requerem explicações claras. Diz 
o manifesto: “Quando um sistema de IA toma uma 
decisão, os humanos afetados por ela devem ser 
capazes de obter uma explicação do motivo de sua 
adoção em uma linguagem que possam entender e 
também a questionar com argumentos fundamentados.” 
A maioria das decisões da IA é baseada no cruzamento 
de grandes volumes de dados e parâmetros de rede 
derivados estatisticamente. As técnicas que dão sentido 
a esses parâmetros são muito novas e requerem uma 
combinação de mecanismos de controle provenientes 
da inteligência artificial baseada no conhecimento e da 
IA baseada em dados. 

• Deve haver identificação. Muitos achamos engraçado o 
teste de Turing para determinar se uma máquina passa 
no teste de “humanidade”, mas, na vida real, todos 
precisamos saber com certeza se estamos interagindo 
com uma pessoa ou com uma criação da IA. O mesmo 
em relação aos responsáveis pela criação desse sistema.

• Deve haver autonomia limitada. Isso significa que, nas 
regras, devem ser estabelecidos claramente os limites 
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do comportamento da IA, bem como as funções que 
o ser humano desempenha e suas responsabilidades, 
principalmente em caso de falha ou fracassos. Existem 
circunstâncias em que a IA toma decisões por si mesma. 
Por exemplo, quando está integrada a um sistema 
físico, como veículos autônomos, a IA atua no mundo 
real, e isso gera consequências de vida ou morte. “É 
compreensível que surjam questões sobre a segurança 
e se a IA autônoma algum dia superará os humanos”, 
diz o manifesto. “Embora alguns desses receios sejam 
mais do domínio da ficção científica que da realidade, 
a circunscrição adequada dos sistemas inteligentes 
autônomos e seu alinhamento com os valores humanos 
é um desafio importante que deve ser enfrentado.” 

• A função humana deve ser bem definida. É indiscutível que 
todos os sistemas de IA dependem fundamentalmente 
da inteligência humana. Quer sejam sistemas simbólicos 
baseados em regras ou subsimbólicos baseados em 
dados, ambos são baseados fundamentalmente no 
comportamento humano. Assim, conclui-se que manter 
as habilidades humanas, mesmo aquelas que podem 
ser automatizadas, é essencial. “O benefício real vem da 
sinergia entre o intelecto humano e o artificial.” 129

129 Embora a contribuição dos novos sistemas seja significativa “em quase todas 
as áreas”, de acordo com a Declaração de Barcelona, “a experiência humana 
ainda excede em muito a inteligência artificial, principalmente para tratar 
casos que não apareceram nos conjuntos de dados que compõem exemplos 
a partir dos quais os sistemas de inteligência artificial estão aprendendo, e 
muitas vezes o benefício real vem da sinergia entre a inteligência humana e 
a artificial.” 
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Das formas de reagir à pobreza características da primeira 
revolução industrial às abordagens de promoção dos direitos 
humanos típicos do século XX, a função do Estado perante o 
cidadão evoluiu de forma permanente.

Nas últimas décadas, as mudanças climáticas, a violência, a 
automatização e, agora, a pandemia de COVID-19 mudaram a vida 
de milhões de família na região e no mundo, exigindo uma nova 
transformação do Estado para um que tenha vocação preditiva
baseada na digitalização e nos algoritmos da inteligência artificial.

Este livro apresenta um debate sobre os temas mais relevantes 
relacionados ao desenvolvimento e utilização de uma inteligência 
artificial ética e responsável, passando pelo tratamento de dados 
e sua proteção, pelos vieses e como mitigá-los, bem como pelo 
papel do Estado como usuário e regulador.
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