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O mundo é um carrossel que gira
cada vez mais depressa. E por isso

a 4. a revolução industrial já está ao
virar da esquina. Depois do vapor,
da eletricidade e da computação,
agora é a indústria inteligente que
vai ditar o futuro. E como o futuro,
afinal, começa já hoje, inteligência
artificial, robótica e tecnologias da

informação deram o mote para
mais uma grande conferência de

aniversário do Dinheiro Vivo.
"Vamos viver com os robôs ou

contra os robôs?", a questão lança-
da por Rosália Amorim, diretora do
Dinheiro Vivo, deu o pontapé de

saída para um dia de discussão. E o

tema não podia ser mais atual.
"Não vamos destruir o mundo,
mas vamos ficar com os vossos

empregos", dizia Sophia, o robô

que deixou boquiaberta a audiên-
cia do Altice Arena em plena Web
Summit.

Será assim? "Não se assustem

com as evoluções", disse João Vas-
concelos. O ex-secretário de Esta-
do da Indústria, kqjnote speaker da

conferência, lembrou que sempre
que algo é feito pelo algoritmo de

um robô estamos a libertar o hu-
mano. E por isso, detalhou o con-

sultor da Clearwater Internatio-
nal, "nunca tivemos tanta gente
em feiras e eventos".

Libertar os humanos das funções
mais motoras e repetitivas e dar-
-lhes margem para serem criativos
foi também uma das mensagens
deixadas por António Brochado
Correia da PwC, consultora parcei-
ra do DV nesta conferência. "Uma
das fábricas da Siemens produz na
Alemanha oito vezes mais com IA",
detalhou, lembrando que "a mão-
-de-obra humana não desaparecerá,
haverá uma adaptação. Terá de haver
uma transformação".

"Tudo o que transmite sentimen-
to e emoção tem muito mais valor
do que aquilo que é feito pelo robô",
acrescenta João Vasconcelos. "Va-
mos libertar os humanos para fazer

o que é humano. E já está a aconte-

cer, a fábrica da Mercedes já anun-
ciou que vai substituir humanos

por robôs", adiantou. "Qualquer hu-
mano vai pôr uma máquina a traba-
lhar porque se for uma tarefa repe-
titiva a máquina vai fazer melhor.
E o humano vai poder fazer o que
melhor sabe fazer - o luxo."

Daniel Proença de Carvalho,
chairman do Global Media Group,
tem uma visão positiva. "Acredito

numa perspetiva otimista, na capa-
cidade de adaptação das pessoas",
revelou, admitindo no entanto que
há uma necessidade de readaptação
e preparação de recursos que deve

começar desde logo nas universida-
des.

E o que diz o presidente do Insti-
tuto Superior Técnico? "É impor-
tante estudar e familiarizar" a socie-

dade, especialmente agora que a IA
"está na moda. É bastante oportuno
ter uma discussão em torno destes

temas. A inteligência artificial está
tão na moda que já são consideradas



inteligência artificial coisas que ha
dez anos não seriam", disse o pro-
fessor, adiantando que começou a
estudar o desenvolvimento de sis-

temas inteligentes há 50 anos -
"demasiado cedo".

"Esta é uma área que merece
uma discussão aprofundada para

que a sociedade esteja o mais cien-

te das consequências, impactos e

oportunidades que estes desenvol-
vimentos têm."

Manuel Caldeira Cabral, que le-
vou ao palco a visão de quem legis-
la, lembra que o maior desafio está

na adequação da lei. Tal como as em-

presas estão a ser ultrapassadas por
concorrentes de áreas diferentes,
também a nível da legislação este é
um desafio enorme. Como é que le-

gislação estável não é um entrave a

uma sociedade em mudança? É

uma situação complexa e muito
complicada de resolver", assumiu o
ministro da Economia. "É impor-
tante que a legislação não seja um
travão, mas também não seja uma

componente de instabilidade."
E num mundo onde tudo está a

mudar, ganha quem chega mais

depressa. "As duas maiores cadeias

hoteleiras do mundo não se aperce-
beram do Booking. E o Booking
não se apercebeu da Airbnb... Cada

vez que há uma mudança de tecno-

logia há novos players a entrar", dis-

se Vasconcelos. E esse é provavel-
mente o maior desafio de todos.
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— atraso tecnológico
Em Portugal só 7% dos líderes de

empresas acreditam que têm nível

avançado de competências digitais.
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—vezes mais

Uma das fabricas da Siemens

na Alemanha produz oito vezes
mais graças à inteligência artificial.
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