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A oportunidade

As possibilidades para a inteligência artificial (IA) ampliar as 
capacidades humanas e melhorar a sociedade são quase ilimitadas. 
Com o advento dos carros com piloto automático, as assistentes 
pessoais digitais que conseguem antecipar as nossas necessidades 
e o diagnóstico médico computadorizado, a IA está começando a 
mudar a vida das pessoas para melhor. Os progressos recentes em 
IA são construídos sobre os avanços em aprendizagem, raciocínio e 
percepção automatizadas, os quais são possíveis graças ao poder da 
computação em nuvem.

Ao permitir que grandes quantidades de dados sejam analisadas 
de forma rápida e em escala, e ao conectar dispositivos pessoais 
aos recursos computacionais de datacenters inteiros, a computação 
em nuvem se tornou uma plataforma essencial para a prestação 
de serviços de IA. A nuvem também garante que os serviços de IA 
sejam acessíveis a todos, mesmo que muitas vezes necessitem de 
grandes infraestruturas que dependem muito de computadores.

O desafio

Estima-se que o mercado de serviços de IA passará de 420 milhões 
de dólares americanos em 2014 para 5 bilhões de dólares norte-
americanos em 2020.i Os benefícios para a economia mais ampla 
também poderiam ser enormes, um estudo recente do Bank of 
America Merrill Lynch estimou que a tecnologia de IA vai entregar 
até 2 trilhões de dólares em eficiências de custo em todo o mundo.ii

A expansão a esta escala não é garantida. A IA requer acesso 
a grandes quantidades de dados, mas as leis e as políticas 
governamentais podem dificultar o acesso benéfico. A IA também 
levanta importantes preocupações éticas e de privacidade que 
poderiam minar a confiança na computação em nuvem, se não forem 
abordadas corretamente.
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Recomendação de políticas

Para promover a inovação em IA e a implementação das capacidades 
de IA, os governos devem criar estruturas legais e políticas que 
permitam o acesso aos dados, incentivem os investimentos em 
tecnologias de IA, e assegurem que as tecnologias de IA são 
confiáveis. O advento da IA está levantando novos problemas e 
questões que devem ser cuidadosamente consideradas e tratadas de 
modo a apoiar a inovação de IA e preservar valores atemporais como 
o respeito pela autonomia individual e a privacidade.

Modernizar as leis e práticas que possibilitem a IA. A IA exige 
o acesso a dados – as máquinas não podem “aprender” a menos que
tenham grandes conjuntos de dados a partir dos quais discernir
padrões. Os governos devem avaliar cuidadosamente se as leis de
acesso a dados existentes precisam ser atualizadas para explicar os
benefícios da IA. Por exemplo, enquanto as leis de direitos autorais
devem proteger totalmente o valor expressivo de uma obra, elas não
devem restringir a análise de obras criativas para extrair dados que
poderiam levar a informações úteis sobre IA de maneira que não
compita com os titulares de direitos autorais. Quando se trata de
informação pessoal, os governos devem ponderar cuidadosamente os
direitos de privacidade e os benefícios das informações sobre IA com
base no acesso aos dados. Os governos também podem desempenhar
um papel importante na aceleração do impacto transformacional
da computação em nuvem, incentivando as empresas a contribuir
com dados para grupos comuns de análise de dados cujos resultados
serão compartilhados de forma que sejam não divulgados segredos
comerciais ou informações confidenciais. Além disso, os governos
devem assegurar que todos os dados que eles coletam estarão
disponíveis ao público para análise, sujeitos à privacidade e às
considerações de segurança nacional.

Incentivar o desenvolvimento de melhores práticas éticas. 
O advento da IA traz novas questões éticas. Por exemplo, a IA 
poderia ser usada para invadir a privacidade pessoal por inferir, com 
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precisão, informações discriminação. A IA também traz possíveis 
preocupações de segurança, tais como quando os carros com piloto 
automático têm que escolher entre duas opções ruins para tentar 
evitar um acidente. Estes e outros casos sugerem que a transparência 
sobre a análise de IA será fundamental em qualquer estrutura 
ética. Os governos, a indústria e a sociedade civil devem começar a 
trabalhar em conjunto para ponderar a gama de questões éticas que 
a IA levanta, com o objetivo de desenvolver diretrizes e melhores 
práticas. À medida que a experiência com IA aumenta, pode fazer 
sentido estabelecer normas mais formais da indústria que reflitam 
um consenso sobre as questões éticas, mas que não impeçam a 
inovação e o progresso no desenvolvimento de capacidades de IA.

Avaliar a lei de privacidade, tendo em conta os benefícios da IA. 
Em uma era de crescente coleta e utilização de dados, a proteção de 
privacidade é mais importante do que nunca. Para promover avanços 
na IA que beneficiam a sociedade, marcos legais devem proteger a 
privacidade sem limitar a inovação. Por exemplo, os governos devem 
incentivar o desenvolvimento de técnicas de anonimização que 
possibilitam a análise de grandes conjuntos de dados sem revelar as 
identidades individuais e promulgar leis que reconhecem o valor de 
anonimização na preservação da privacidade. A lei de privacidade 
também deve reconhecer que a coleta de dados para um propósito 
específico pode resultar em informações úteis sobre IA. Para apoiar a 
investigação útil, os governos devem fornecer uma latitude razoável 
para avaliar se os dados utilizados para a análise de IA estão dentro 
do escopo de seu propósito original. Embora a lei de privacidade 
deva levar em conta os benefícios da IA, novos regulamentos 
podem ser necessários para responder às preocupações sobre o 
poder preditivo da IA, tais como a possibilidade de que sistemas de 
inteligência artificial possam inferir informações privadas sobre as 
pessoas.

Seguir o exemplo. Os governos e as instituições multilaterais 
podem ajudar na adoção da IA com o lançamento de projetos 
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e sistemas que tiram proveito da IA em nuvem. Para isso será 
necessário atrair cientistas de dados para trabalhar em projetos 
do governo. Os governos também podem apoiar a IA por meio 
de programas de aquisição que fornecem incentivos para acelerar 
o desenvolvimento e a adoção de inovação baseada em IA. Os
investimentos em pesquisa do setor público em projetos relacionados
com IA também vão ajudar a facilitar a inovação, incluindo o
desenvolvimento liderado pela indústria das ferramentas necessárias
para tornar os benefícios da IA amplamente acessíveis.
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