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Temos de conciliar
poder com ética
na era da inteligência
artificial
Kriti Sharma, Ayesha Khanna e Ana Paiva vêem com
otimismo a ascensão da máquina, mas alertam para
os grandes desafios que enfrentamos. Texto: Ana Rita Guerra



KRITI SHARMA

Vice-presidente do grupo Sage.

"Máquinas já
decidem muito"
Quando Kriti Sharma começou a

colaborar em projetos mundiais
de programação em inteligência
artificial, as interrogações sobre as

suas competêndas eram constan-
tes. Licenciada em Engenharia e

Ciência de Computação, a vice-

-presidente de IA do grupo Sage fez
uma experiência social. Mudou a

foto de perfil para o desenho de um
gato com uma mochila a jato e as

perguntas cessaram. "Um gato no
mundo da IA tem mais credibilida-
de do que uma mulher com duas li-

cenciaturas", afirmou, durante a

sua apresentação na Vodafone Bu-
siness Conference - A Caminho do

Futuro.
A história ilustra um problema

sério na IA: a falta de diversidade,

que, em combinação com má qua-
lidade de dados de treino, resulta
em preconceitos automatizados.
Este foi um tema central na confe-

rência, que procurou desmistificar
ideias erradas sobre a ascensão das

máquinas sem ignorar os desafios

que já existem e serão cruciais no
futuro.

"Há uma pegada digital cres-
cente em que as máquinas estão a
acumular conhecimento sobre as

nossas vidas", disse a especialista.
Se o algoritmo é enviesado, temos
um problema, porque a IA já está a

decidir quem sai em liberdade con-

dicional, que crianças estão em ris-

co de abuso, quem consegue uma
entrevista de emprego ou um em-

préstimo à habitação. "A sociedade

deve reconhecer que a IA pode ser

usada para resolver problemas, mas
fazê-lo com o enquadramento e as

salvaguardas corretas."
A especialista definiu cinco prin-

cípios para guiar a criação de tecno-

logias com valor para os humanos:

diversidade; responsabilidade par-
tilhada com os utilizadores; trans-
parência na "caixa negra" da IA;
desenvolvimento de sistemas para
o bem comum; e noção de que a IA
vai substituir, mas também criar.

Sharma fundou a organização AI
for Good para garantir que a IA é

usada de forma benigna e está oti-
mista quanto aos avanços que são

possíveis. Num dos seus projetos,
nove em cada dez crianças chama-
das a programar criaram soluções
benéficas para a sociedade. Sharma

desenvolveu um chatbot para
apoiar vítimas de violência domés-
tica na África do Sul e um sistema

para ajudar as pessoas a acederem a

informações de saúde na índia.
"As máquinas são boas a automa-

tizar tarefas e os humanos são bons

em criatividade, empatia, inteli-
gência emocional", afirmou a espe-
cialista. É na sinergia de ambas que
se encontrará a melhor versão da
sociedade pós-advento da lA.

ANA PAIVA

Investigadora do Instituto Superior
Técnico.

"A IA está a mudar
a nossa sociedade"
A visão da investigadora do Insti-
tuto Superior Técnico, Ana Paiva,
é de que "estamos a construir

uma sociedade híbrida, que tem

humanos e chatbots juntos a tra-
balhar". E isto é positivo. O seu
trabalho tem sido dedicado à
IA com foco no humano, aquilo
a que em inglês se chama social

AI.
"Não é só fazer algo correto e efi-

ciente, mas algo que tem em con-
ta o humano", disse, perante a au-
diência na Alfândega do Porto. "Se

queremos prever o que os huma-
nos vão fazer, temos de fazer IA so-

cial."
A investigadora mostrou alguns

dos projetos recentes em que este-
ve envolvida e que espelham estas
facetas. Um deles foi o iCat, um
gato que jogava xadrez com crian-

ças e teve impacto nelas através
de comportamentos percebidos
como empáticos e de relaciona-
mento social.

Outro projeto apresentado foi o

do Emys, um robô mecânico que
se senta a jogar à sueca com joga-
dores humanos e tem interações
naturais com eles, chegando a lan-

çar algumas piadas ou interjeições
interessantes.

"O que temos de fazer quando
construímos esses sistemas é

olhar para a perceção, o diálogo,
a cultura, as emoções e fazer
aprendizagem e adaptação", sin-
tetizou Ana Paiva. "Isto pode ter
impacto enorme em áreas como

educação, call centers, na econo-
mia", salientou.

Um dos seus desafios como in-
vestigadora é a inteligência artifi-
cial que põe nas máquinas a capa-
cidade de ser pró-social, isto é, a

característica que nos ajuda a ter
empatia e tornar a sociedade me-
lhor. É nesse âmbito que estão a

ser feitos projetos com cegos, de
combate ao qjberbullying ou para
lidar com conflito, no autismo, na

educação. "A inteligência artifi-
cial pode e deve ser usada para o

bem social", salientou Ana Paiva.

"Portugal devia estar no caminho
da IA social."



AYESHA KHANNA
CEO da Addo Al.

"O momento
é agora"
O governo de Singapura abriu o li-
vro de cheques e começou a dar
500 dólares a todos os cidadãos

com mais de 25 anos para tirarem
um curso à sua escolha. Foi uma
decisão notável de um país peque-
no que não tem mais recursos na-
turais do que os humanos. O que
acontece se as máquinas substituí-
rem as pessoas no trabalho? Em
vez de reagir a um futuro desco-

nhecido, o país do sudeste asiático

tornou-se um exemplo. E foi disso

que Ayesha Khanna, CEO da Addo
AI em Singapura, falou durante a

sua keynote na Vodafone Business

Conference.

"Quando uma tecnologia é tão

transformadora, não podemos fi-
car a olhar para ela como um filme
de ficção científica", avisou. "Se

não tiverem confiança para fazer

parte desta economia, serão sem-

pre espectadores."
A abordagem ideal, defendeu, é

pensar em como usar a inteligên-
cia artificial para avançar propósi-
tos e projetos, não achar que a IA
será algo que nos vai acontecer de
forma inelutável.

"Esta é a nossa oportunidade de

nos libertarmos e pensarmos em
como vamos usar a IA e as nossas

paixões para empurrar as frontei-
ras", declarou Khanna.

A executiva deu o exemplo do

Butterfly IQ, um sistema de ultras-

som portátil desenvolvido no Qué-
nia que custa dois mil dólares em

vez dos duzentos mil de uma má-

quina standard. "Este é o potencial",
declarou. "Vocês precisam de deci-
dir o vosso amanhã por si mesmos."

É para assegurar que estas opor-
tunidades são abertas a todos que
Ayesha Khanna fundou a organi-
zação 21C Girls, que ensina a rapa-
rigas os fundamentos da progra-
mação. "Ensinámos a ligar os pon-
tos entre problemas de negócio e

IA", explicou a responsável, que é

considerada uma das executivas
mais proeminentes da inteligência
artificial na Ásia.

"Costumo ser a única mulher
em conselhos de administração",
contou. "Os clientes costumam

perguntar coisas técnicas ao meu
cofundador, porque assumem que
eu não sei." É o mesmo problema
de que falou Kriti Sharma, e tem a

mesma solução: aumentar a diver-

sidade, mudar a narrativa, arrega-
çar as mangas. "Se estas miúdas

conseguem fazer isto, então todos

conseguimos também."

33% das empresas
portuguesas
apartadas do
caminho do futuro

A inteligência artificial vai aprofundar-se cada vez
mais. Portugal deve investir na educação de talentos.

— SÔNIA SANTOS PEREIRA

sonia.s.pereira@dinheirovivo.pt

A maioria das empresas portugue-
sas está no caminho do futuro, oti-
mista e confiante no valor da inte-
ligência artificial para o seu negó-
cio, no potencial para criar novos

empregos e na capacidade para me-
lhorar a vida das populações. Esta é

uma das conclusões do Barómetro
de Tendências Globais da Vodafo-

ne, apresentado nesta semana na
Vodafone Business Conference -A
Caminho do Futuro. Mas há nu-
vens para os tempos que aí vêm.

Perante uma plateia de cerca de

três centenas de pessoas, Elvira

González, responsável pelo depar-
tamento de insights da Vodafone,

traçou o panorama em Portugal:
57% das empresas inquiridas estão

a usar ou planeiam investir em

processos de automatização, mas
há 33% sem quaisquer planos nes-
ta área e 10% que desconhecem
ainda o que irão fazer. Como divul-

gou, Portugal está dez pontos abai-

xo da média das empresas dos ou-
tros países incluídos no barómetro.



A inteligência artificial, "a inova-

ção tecnológica mais disruptiva de

todas", é "uma realidade ao alcan-

ce de qualquer empresa e, em bre-

ve, de qualquer pessoa", lembrou
Mário Vaz, CEO da Vodafone Por-

tugal. E sublinhou: "Ainda não te-
mos humanoides que nos ajudam
na lida da casa ou nas tarefas do tra-
balho, muito menos que sentem e

agem em conformidade com os

humanos. Mas já é completamen-
te errado afirmar-se que a inteli-
gência artificial é o futuro. Afinal,
está já no presente."

Investir na educação
Hoje, podemos marcar reuniões
através de sistemas de inteligência
artificial, escolher a série que va-

mos ver num serviço de streaming.
Estes processos inteligentes, que já
permitem a condução autónoma
de automóveis, também já estão

presentes em matérias tão sensí-
veis como a obtenção de um em-
préstimo para a compra de casa ou
a seleção para uma entrevista de

trabalho. Mas o grande medo desta

tecnologia é a eliminação de mi-
lhões de empregos.

Nesta questão, Mário Vaz defen-
de que "é preciso trabalhar no de-
senvolvimento das qualificações
digitais, como vetor estratégico

fundamental para a criação de em-

prego, competitividade da econo-
mia e desenvolvimento da socieda-

de". Para o gestor, "a educação tem
de preparar melhor os profissionais
de sucesso de futuro" e esse movi-
mento deve abranger o Estado, as

empresas e o ensino.

As empresas portuguesas estão
também conscientes desta proble-
mática e reconhecem a premência
de adquirir competências digitais,
não só a pensar no futuro mas in-
clusive na atualidade. A Europa e

também Portugal sentem a escas-

sez de recursos humanos nesta
área. Como ilustra o Barómetro de
Tendências Globais da Vodafone,
70% das empresas em Portugal
concordam que as competências
estão a ficar rapidamente obsole-

tas, sendo que 39% dizem-se apos-
tadas em atrair trabalhadores cada

vez mais qualificados. Essa cons-
ciência da realidade determina in-
vestimento nas pessoas e formação
contínua para lidar com esta nova
era digital, alertou Elvira González.

Com a inteligência artificial vem
também uma onda de otimismo.
Dos portugueses inquiridos, 78%
afirmam que um maior nível de

automação oferece a oportunidade
de haver um maior equilíbrio entre
trabalho e vida pessoal.


