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Agenda

• Tecnologia de Informação (TI) e seus 
Impactos nas Organizações e no Trabalho

• Lei de Moore: a evolução exponencial dos 
computadores

• A Revolução da Inteligência Artificial (IA) : 
Machine Learning (ML) e Big Data (BD)

• Impactos da IA no Trabalho e nas Profissões

• 3 Perspectivas de Futuro
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Tecnologia de Informação
Tecnologia de Informação (TI) são os recursos tecnológicos (equipamentos, 
programas, meios de comunicação, etc.) utilizados para receber, armazenar, 
processar e distribuir dados e informações digitalmente (em forma de 
“bits”, ou zeros e uns.. )

Programação...

... Algoritmos

80´s - 90´s

Integração Interna e

“Reengenharia”, ou

Reinvenção de Processos
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2000´s – Integração Externa

2010´s – Reinvenção de Negócios
(tecnologias “disruptivas...”)

Lei de Moore (1965)
“O poder dos microprocessadores, 

medido como a quantidade de 

transistores (bits) que podem ser 

armazenados em um chip de silício, 

dobra a cada 18 meses, mantendo-se 

o preço constante”
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Uma definição
• “Inteligência Artificial é o estudo de como fazer 

os computadores executarem coisas que, até o 
momento, os humanos fazem melhor”

Elaine Rich, Kevin Knight
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Qual é a diferença entre o “cérebro 
eletrônico” e o cérebro humano?

Habilidades Humanas Habilidades do Computador

Julgamento Armazenamento de Dados

Reconhecimento de 

Padrões
Processamento Numérico

Análise de Exceções Processamento de Rotinas

Criatividade e Descoberta

Empatia
Fonte: um livro texto dos anos 90

“Programação” e

alta velocidade em 

repetir cálculos

Flexibilidade em lidar 

com novas situações e 

adaptar o que já sabe

Força Bruta: análise do 

maior número de 

cenários possíveis

Experiência Acumulada 

do Jogador: reconhece 

situações anteriores

Deep Blue

1997

E qual a “Revolução” ?

1050

Força Bruta: análise do 

maior número de 

cenários possíveis

Experiência Acumulada 

do Jogador: reconhece 

situações anteriores 10170

DeepMind

2016
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Habilidades Humanas Habilidades do Computador

Julgamento Armazenamento de Dados

Reconhecimento de 

Padrões
Processamento Numérico

Análise de Exceções Processamento de Rotinas

Criatividade e Descoberta
Reconhecimento de

 Padrões

Empatia

Adaptado de: um livro texto dos anos 90

E qual a “Revolução” ?

E qual a Revolução? IA / ML + BD!
• ML: Aprendizagem/Treino através de casos conhecidos

• ML + Big Data  aí está realmente a mudança e a “disrupção” 

•  ESCALA: o computador realiza tarefas que jamais poderíamos 

fazer em tal escala

•  Deep Reinforcement Learning... Flexibilidade e capacidade de 

aprender “do zero” em cada vez mais domínios
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5 “tribos” da IA (Domingos, 2017)

• Simbolistas

• Conexionistas -> Redes Neurais / Deep Learning

• Evolucionários -> algoritmos genéticos

• Bayesianos -> Inferência Bayesiana

• Analogizadores -> Support Vector Machines

• “Os algoritmos de aprendizagem são algoritmos que fazem 
outros algoritmos. Com a aprendizagem em máquina, os 
computadores escrevem seus próprios programas para que não 
precisemos fazê-lo”

Redes Neurais Artificiais
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Watson.... “Computação Cognitiva”
• Próximas Aplicações

– Sistemas de Recomendação
de vendas

– Argumentação Jurídica

– Diagnóstico Médico

– Atendimento a Clientes e Call Centers

• Não é um “produto de prateleira”

• Exige grande esforço no treinamento e 
“curadores” de informações especializadas
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Oxford University

http://www.onetonline.org/

http://www.onetonline.org/
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Brynjolfsoon, Mcafee (2011) – Race Against the Machine
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3 Cenários
• A “Day made of Glass”

– Ambient User Experience

– “post-app” Era – Virtual Assistants

– Sharing Economy

• “Humans Need Not Apply”
– https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU

– “Algorithmic economy”

– “Techno Unenployment”

– “amplo uso das GPTs – General Purpose Techs”

• “Racing WITH the machines”

– https://www.youtube.com/watch?v=sod-eJBf9Y0

– Intelligence augmentation and cooperation

– https://hbr.org/2015/06/beyond-automation

https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU
https://www.youtube.com/watch?v=sod-eJBf9Y0
https://hbr.org/2015/06/beyond-automation
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Outro Cenário

• “Beneficial AI” 
Movement

http://nautil.us/issue/53/

monsters/the-last-

invention-of-man

Então...
– A eficiência é necessária e inevitável num mundo crescentemente 

complexo

– A TI e a IA vão ser cada vez mais eficientes que os humanos em 
várias novas tarefas (dirigir automóveis, por ex.) 

– “Running with the machines”

• É preciso estar informado dos novos desenvolvimentos e 
possibilidades da TI e da IA

• É preciso entender como aplicar criativamente a tecnologia em 
sua profissão e tarefas, e aplicar!

• Por outro lado, impactos de médio e longo prazo são pouco 
previsíveis – é preciso investir em habilidades e conhecimentos 
gerais, flexibilidade e no aprendizado contínuo

• Guardar sempre dinheiro para o futuro, a partir de agora: 
educação financeira

– No nível macro, a sociedade precisará lidar com esse balanceamento

http://nautil.us/issue/53/monsters/the-last-invention-of-man
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• Em 2013, Pep Guardiola visitou o MIT Media Lab e um 
dos alunos perguntou:

– “Pepe, se nós construíssemos um time de robôs, você 
seria o nosso técnico?”

– “A maior dificuldade em ser o técnico de um time não 
é criar uma estratégia para o jogo, mas, colocar essa 
estratégia na cabeça dos jogadores....já que no caso 
dos robôs isso não é um problema, eu peço desculpas, 
mas, vou recusar sua oferta” 

Fonte:Hidalgo, 2015

“O problema com os 
computadores é que eles só 
nos dão as RESPOSTAS...”

Pablo Picasso

“Imagination is more important than 

knowledge. For knowledge is limited to 

all we now know and understand, while 

imagination embraces the entire world, 

and all there ever will be to know and 

understand.”

Albert Einstein

Cesar Alexandre de Souza

FEA/USP

calesou@usp.br

Disciplinas na FEA/USP:

EAD 5736 –Sistemas de Informação e Negócios Digitais nas 
Organizações. (pós) 

EAD 5917 – Modelagem e Métodos de Inferência e Predição 
(pós)

EAD 753 – Sistemas de Informação Empresariais e Negócios 
Digitais (grad)


