
Mário Vaz, CEO da Vodafone, abriu a conferência, ontem, na Alfândega do Porto.

Inteligência
artificial já não é
ficção científica
Conferência A nossa vida diária está já a ser
mudada pela inteligência artificial. Oradores
do debate acreditam que será para melhor
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A inteligência artificial já decide

questões tão relevantes como ob-

ter um empréstimo para a compra
de casa ou ser selecionado para
uma entrevista de trabalho. A sua

presença no quotidiano obriga-nos
a não sermos apenas espetadores
do que ainda muitos consideram
um filme futurista, mas a encarar-
mos de frente uma tecnologia que
está a mudar as nossas vidas. Estas

as principais mensagens deixadas

pelos oradores, sobretudo mulhe-
res, que ontem participaram na
Vodafone Business Conference -
A caminho do futuro, no Porto.

"Acreditamos que a tecnologia é

positiva e que tem um enorme po-
tencial para mudar a vida das pes-
soas para melhor", afirmou Mário
Vaz, CEO da Vodafone. E para os

que temem que a inteligência arti-
ficial venha a eliminar milhões de

postos de trabalho, é perentório:
"Cabe-nos assegurar que a robóti-

ca, a aprendizagem das máquinas
não se sobrepõe à humanidade". É

preciso reconhecer que a tecnolo-

gia "não vai parar de evoluir", que
a inteligência artificial "é inevitá-
vel" e vai "impactar o mundo intei-
ro". Por isso, "não podemos ficar in-
diferentes", é preciso "endereçar
esta transformação de todos os ân-

gulos", sejam eles tecnológicos, so-

ciais, económicos e políticos.
A vice-presidente da Sage para a

inteligência artificial, Kriti Shar-

ma, que construiu o seu primeiro
robô aos 15 anos, alertou para a ne-
cessidade da tecnologia ser inclu-
siva, isto é, que as empresas dese-

nhem algoritmos e sistemas de in-

teligência que se adaptem a "toda
a gente".

TECNOLOGIA COM PRECONCEITOS
Um dos problemas dos sistemas

inteligentes, disse Kriti Sharma, é

que estão a apreender os precon-
ceitos já existentes. Reflete-se até

mesmo no perfil de assistentes de

inteligência artificial: as assisten-

tes virtuais que podemosusar para
acender a luz ou desligar a televi-
são têm nomes e vozes femini-
nas, como Siri e Alexa; os siste-
mas usados para decisões impor-
tantes e de negócio têm nomes e

personalidades masculinas,
como IBM Watson e Salesforce
Einstein. "Pensem no impacto
que isto tem nos jovens".

Para Ayesha Khanna, CEO da
Addo AI e uma das mulheres mais

proeminentes do setor da inteli-
gência artificial na Ásia, esta fer-
ramenta é imparável e o seu im-
pacto transcende a competência
técnica. "Não é apenas uma tec-

nologia, é uma abordagem filosó-
fica à resolução de problemas."
Na sua opinião, a ideia de que a in-

teligência artificial é uma área re-
servada a programadores e espe-
cialistas está ultrapassada. A abor-

dagem que todos devem ter, a

partir de agora, é de envolvimen-
to com uma tecnologia que vai
mudar a vida de toda a gente.

Ana Paiva, professora do Depar-
tamento de Engenharia Informá-
tica do Instituto Superior Técni-

co, defendeu, por sua vez, que as

máquinas devem ter uma perce-
ção social, que reconheçam o ou-

tro, o ambiente e seu contexto so-

cial, sejam capazes de interagir e

de reconhecer emoções, apren-
dendo e adaptando-se aos outros.

Elvira González, head of In-
sight, Comercial &. Experience
Vodafone Group Business, falou
de como o tema é visto em dife-
rentes países. E os dados mos-
tram que Espanha é o mais oti-
mista quanto à capacidade desta

transformação se traduzir em no-
vos e diferentes empregos, en-

quanto os alemães são os menos.
Em Portugal, 41% dos inquiridos
acredita que a inteligência artifi-
cial vai levar à criação de mais em-

pregos e 76% defende que levará

a uma maior produtividade do

mercado de trabalho.
Afonso Camões, administra-

dor executivo do Global Media
Group e a quem coube encerrar
a conferência, lembrou que es-

tamos "diante de um tempo de-
cisivo: ao mesmo tempo em que
defendemos o aperfeiçoamen-
to das tecnologias, abordar as

fontes da desigualdade social e

económica requer propostas
que enfoquem a educação como
ferramenta essencial para o des-
envolvimento."»
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Kriti Sharma, vice-presidente
para IA do Grupo Sage.

Ana Paiva, investigadora
do IST em inteligência
artificial, há 20 anos
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Inquérito Em Portugal
41% acredita que a inteli-
gência artificial vai levar à

criação de mais empregos e

76% defende que conduz a

maior produtividade.


